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...Article 9

9.1. A holotype of a name of a species or 
infraspeci  c taxon is the one specimen or 
illustration (but see Art. 40.4) used by the 
author, or designated by the author as the 
nomenclatural type. As long as the holoty-
pe is extant, it  xes the application of the 
name concerned (but see Art. 9.15).

9.2. A lectotype is a specimen or 
illustration designated from the original 
material as the nomenclatural type, in 
conformity with Art. 9.11 and 9.12, if no 
holotype was indicated at the time of pub-
lication, or if the holotype is missing, or if 
a type is found to belong to more than one 
taxon (see also Art. 9.14). For sanctioned 
names, a lectotype may be selected from 
among elements associated with either or 
both the protologue and the sanctioning 
treatment (Art. 9.10).

9.3. For the purposes of this Code, 
original material comprises the following 
elements: (a) those specimens and illustra-
tions (both unpublished and published 
either prior to or together with the proto-
logue) upon which it can be shown that 
the description or diagnosis validating 
the name was based; (b) the holotype and 
those specimens which, even if not seen by 
the author of the description or diagnosis 
validating the name, were indicated as ty-
pes (syntypes or paratypes) of the name at 
its valid publication; and (c) the isotypes 
or isosyntypes of the name irrespective 
of whether such specimens were seen by 
either the author of the validating descrip-
tion or diagnosis or the author of the name 
(but see Art. 7.7, 7.8, and 9.10).

9.22. On or after 1 January 1990, lecto-
typi  cation or neotypi  cation of a name of 
a species or infraspeci  c taxon by a spe-
cimen or unpublished illustration is not 
effected unless the herbarium or instituti-
on in which the type is conserved is spe-
ci  ed.

9.23. On or after 1 January 2001, lecto-
typi  cation or neotypi  cation of a name of 
a species or infraspeci  c taxon is not effec-
ted unless indicated ...

ICN, Chapter II, Section 2 (2012)
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CÍLE, ZAM ENÍ A OMEZENÍ METODIKY

Metodika obrací pozornost k základním, reáln  existujícím kamen m p írodov deckého 
názvosloví (nomenklatury) – typ m, které jsou pilí i v deckých jmen organizm  
a minerál .  Pokrývá oblast sbírkové správy a v deckého studia typ . Zabývá se pouze 
typy jmen v klasi  ka ní úrovni  druhu a úrovních nižších. Pokrývá problematiku  typových 
 exemplá  t ch skupin organizm , které spadají pod zoologický a botanický kód ( ICN, 
 ICZN), tj. živo ich  v etn  prvok  tradi n  považovaných za živo ichy, rostlin, as (v etn  
sinic: Cyanobacteria) a hub, a to jak v sou asnosti žijících, tak vyhynulých, zachovaných 
v podob  zkamen lin – fosilií nebo fosilizovaných stop. Dalšími probíranými skupinami 
vysoce cenných sbírkových p edm t  jsou typy minerál  a unikátní nálezy kosterních 
poz statk  fosilních primát  a lov ka z období od t etihor až do st edov ku.

Metodiku je zárove  možno použít i jako pom cku pro správu p írodov deckých 
sbírek, které typy neobsahují, a to jako nejvyšší odborný standard pé e o n  (tj. dlouhodobý 
cíl, ke kterému by m l stav t chto sbírek sm ovat).

 CÍLE METODIKY

1. poskytnout správc m p írodov deckých sbírek (kurátor m) v eštin  psaný, 
srozumitelný a p ehledn  uspo ádaný teoretický výklad o tom, co jsou to typy, jaké 
ásti nomenklatorických pravidel se jich týkají a co z toho pro správce typových sbírek 

vyplývá,
2. poskytnout praktické návody, jak typy a další vysoce cenné p edm ty ve  sbírkách 

spravovat, tj. rozlišovat, ozna ovat, preparovat, konzervovat, balit, ukládat, evidovat 
atd.,

3. poskytnout návody, jaké doprovodné informace jsou podle sou asných mezinárodních 
v deckých standard  nutné k dokumentaci typového materiálu a dalších vysoce 
cenných sbírkových p edm t ,

4. de  novat obecná pravidla pro studium typ  a dalších vysoce cenných sbírkových 
p edm t .

Cílem této metodiky není vysv tlovat teoretické postupy, kterými se ídí tvorba 
v deckých jmen organizm  a minerál . Ty jsou obsahem složit  formulovaných soubor  
nomenklatorických pravidel stru n  zmín ných v kapitole Úvod ( ICN,  ICZN, pravidla pro 
publikování nových minerál ). Metodika se rovn ž nezabývá národními jmény organizm  
(vernacular names). Neprobírá také p edpisy týkající se základní správy sbírek, protože ty 
jsou obsahem p íslušných zákon  (zejména zákona . 122/2000 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis ), provád cích vyhlášek a interních sm rnic jednotlivých institucí.
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 ZAM ENÍ METODIKY

Metodika je ur ena:

1. správc m sbírek obsahujících typový a další vysoce cenný p írodov decký materiál, 
a to jak v muzeích, tak na vysokých školách, ve v deckých ústavech a v soukromé sfé e,

2. profesionálním biolog m a mineralog m systematického zam ení,
3. pedagog m a student m biologických a geologických obor ,
4. amatérským biolog m a mineralog m, kte í se chystají popisovat nové  druhy 

organizm  nebo minerál  a stanovovat jejich typy.

 OMEZENÍ METODIKY

1. Ideální podmínky pro uchovávání a práci s typy podle této metodiky nelze v konkrétní 
situaci splnit naráz. Záleží to nejen na snaze správc  sbírek, ale i na organiza ních 
a  nan ních možnostech jejich pracoviš . Metodika není koncipována jako „bi “, 
ale jako pom cka a návod – ukazuje stav, ke kterému by se m lo p i správ  sbírek 
obsahujících typy dlouhodob  sm ovat a postupn  a cílev dom  jej podle místních 
možností uvád t do sbírkové praxe.

2. V budoucnu dojde k v tším nebo menším úpravám nomenklatorických pravidel 
(v p ípad  botanického kódu už v roce 2017). Tyto úpravy mohou pozm nit výklad 
a používání n kterých d ležitých pojm  probíraných v této metodice. Text metodiky 
je proto zcela platný jen do okamžiku zm ny pravidel ( ICN,  ICZN, pravidla pro 
publikování nových minerál ). Poté budou muset být p íslušné pasáže metodiky 
novelizovány nebo si uživatelé budou muset novinky sami nastudovat. Totéž platí 
pro novinky v oblasti metodického p ístupu k p írodov deckému materiálu (nap . 
v oblasti analytických a molekulárních metod). Základní pravidla pro spravování typ  
ve  sbírkách, probíraná v metodice, však z stanou stejná.



ÚVOD

11

 ÚVOD

 TYPOVÝ MATERIÁL A JEHO VÝZNAM

Jedním ze základních obor  p írodních v d je systematika, jejíž metodologií je taxonomie 
(n kdy se pojmy systematika a taxonomie používají ve stejmém smyslu). Jejich cílem je 
klasi  kovat všechny známé biologické skupiny ( taxony) do jednotlivých hierarchicky 
uspo ádaných kategorií. Když je ur itý  taxon rozlišen a popsán, následuje vytvo ení jeho 
jména, které je k  taxonu vázáno pomocí tzv. typu (latinsky typus, anglicky type).

Typový materiál p edstavuje nejcenn jší ást jakýchkoli p írodov deckých sbírek. 
V biologické nomenklatu e (názvosloví), tj. systému pro tvorbu a používání v deckých jmen 
(scienti  c names) živých i vyhynulých organizm , hraje nomenklatorický  typ klí ovou roli 
reáln  existujícího dokladového  exemplá e, na který je vázáno jméno  druhu nebo jméno 
 taxonu nižší klasi  ka ní úrovn , nap .  poddruhu,  variety nebo  formy.  Nomenklatorický 
 typ, v eském zoologickém názvosloví uvád ný jako   názvový  typ, si lze p edstavit jako 
nejzá iv jší hv zdu ur itého souhv zdí, podle níž je toto souhv zdí pojmenováno. Ostatní 
hv zdy p edstavují další jedince stejného  taxonu. Okolní souhv zdí p edstavují jiné  taxony, 
kde jsou hv zdy seskupeny kolem jiné „typové hv zdy“, nesoucí jméno tohoto souhv zdí. 
Výstižné jsou i termíny „objektivní referen ní standard pro užívání p íslušného jména“  
a „ name-bearing type“. Posledn  jmenovaný termín poukazuje na to, že  typ „nese“ (je 
pilí em) jména  taxonu. Je t eba si také uv domit, že  typ má jen a pouze nomenklatorický 
význam a neslouží k taxonomickému vymezení hranic daného  taxonu, není to žádný 
taxonomický standard (typem m že být i netypický zástupce  taxonu, i když to není 
ideální stav). D kladným taxonomickým studiem se snažíme ohrani ení a klasi  ka ní 
úrove   taxonu zjistit (což je ryze v decká práce) a  typ nám pak podle p íslušných lánk  
nomenklatorických pravidel pom že za  xovat jeho jméno (což je v podstat  právnický 
postup). Postavení typu v systému taxonomie/nomenklatura velmi p kn  popisují Houša 
& Štys (2003: 124–125).

Typem je preparovaný dokladový  exemplá  (usušená rostlina v herbá i, zkamen lá 
schránka) nebo jeho ást (kostra, k že), stanovený (designovaný) autorem  popisu nového 
 taxonu jako nomenklatorický  typ (to je nej ast jší p ípad; je však t eba dodat, že  typ m že 
být  xován i jinými zp soby). Jen v p esn  vymezených p ípadech botanického názvosloví 
m že být typem i dokladová ilustrace. V ideálním p ípad  je typem kvalitn  preparovaný, 
vhodným zp sobem zabalený a ozna ený sbírkový  exemplá  daného  taxonu.

Systém „názvoslovná pravidla –   taxon – jeho jméno – jeho  typ“ si lze p iblížit 
i následujícím zp sobem. Nomenklatura je jazykem biologie, nomenklatorická pravidla 
jeho gramatikou. Typový materiál je kotvou, která pomocí lana nomenklatorických pravidel 
váže jméno (symbol  taxonu) k ur itému  taxonu, tj. souboru jedinc , kte í podle momentáln  
existujícího stupn  poznání do tohoto  taxonu pat í. Typ je jediným nem nným prvkem 
celého systému a v tom spo ívá jeho klí ový význam. Nomenklatorická pravidla se inovují, 
v decké hypotézy o vymezení a ohrani ení  taxonu se vyvíjejí podle stupn  poznání, ale  typ 



12

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

z stává navždy spojen s ur itým jménem, které tím  xuje. 
Vždy je možné opakovan  a s využitím nejnov jších metod 
testovat, zda námi studované  exemplá e p edstavují stejný 
nebo jiný  taxon, než jaký p edstavuje  typ.

Jména organizm  tedy spo ívají na typech, které jsou 
základními kameny biologické nomenklatury. Stanovení 
typového materiálu je povinné i p i popisování nových 
 druh  minerál  a jejich jmen. Vzhledem k tomu, že v decká 
jména organizm  a minerál  využívají nejen p írodov dci, 
ale lidé všech obor  a ve všech státech sv ta, je z ejmé, že 
sový materiál má obrovský v decký i kulturní význam. 
Typy jsou nenahraditelným kulturním d dictvím celého 
lidstva. Toho si musí být v domi správci sbírek obsahujících 
typy a podle toho s typovým materiálem zacházet. Cennost 
jakékoli p írodov decké   sbírky nejlépe dokládá po et typ  
v ní uchovávaných. Ve  sbírkách okresního nebo krajského 
formátu v tšinou nebývají uloženy žádné typy nebo jen velmi 
malý po et typ , ve  sbírkách státního významu to v tšinou 

bývají desítky, stovky nebo tisíce typ , a v nejvýznamn jších p írodov deckých  sbírkách 
s celosv tovou p sobností to mohou být desetitisíce typ . 

Podobný význam, jaký má typový materiál v ostatních p írodov deckých oborech, mají 
v antropologii unikátní nálezy kosterních poz statk  resp. fosílií anatomicky moderního 
lov ka a jeho p edch dc  z období od poslední tvrtiny t etihor (miocen, pliocen) až do 

novov ku. Je t eba jim v novat zvýšenou pozornost ve všech fázích sbírkotvorné innosti, 
p i jejich vyzvedávání, transportu, laboratorním ošet ení, uložení a výzkumu. Zatímco 
v decké zpracování nálezu se dá v p ípad  pot eby kdykoliv zopakovat, což se pravideln  
d je za použití stále modern jších a p esn jších metod, jeho neodborné vyzvednutí, nešetrná 
p eprava a nevhodné uložení m že zap í init nenahraditelné škody. Ztráta informací 
o nálezových okolnostech a poškození materiálu neodborným zacházením a uložením už 
nejde napravit.

 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ V DECKÝCH JMEN ORGANIZM  A MINERÁL

V decká jména organizm  jsou jména chápaná jako latinská*. Publikují  se podle mezinárod-
n  vytvo ených a uznávaných nomenklatorických (názvoslovných) pravidel, tzv. kód  i 
kodex  (v dalším textu budeme používat zkrácený pojem pravidla nebo kódy). V d sledku 
odlišného historického vývoje r zných obor  biologie neexistují jednotná pravidla pro všech-
ny skupiny organizm . V sou asnosti sice existují snahy o sjednocení pravidel podle nových 

OBR. 1. Mezinárodní kód no-
menklatury as, hub a rostlin.

*p esn ji e eno, jména organizm  jsou bu  p ímo latinská, tedy založená na latinských 
slovech, nebo latinizovaná, neboli odvozená z jakýchkoli nelatinských slov (v minulosti velmi 
asto z klasické e tiny, v sou asnosti i z moderních jazyk ) a pouze dopln ná latinskou 

koncovkou a p íponou. V zoologické nomenklatu e však m že být jméno tvo eno i um lou 
kombinací písmen.
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princip  (BioCode, viz nap . Greuter et al. 2011, Dubois 2011), 
daných zejména mohutným rozvojem molekulární biologie, 
v b žné praxi se ale stále postupuje tradi ním zp sobem. Ten 
spo ívá na n kolika nezávislých souborech dlouhodob  vyví-
jených pravidel, které sice mají základní principy spole né, ale 
v celé ad  významných detail  postupují odlišn .

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and 
plants (Mezinárodní kód názvosloví as, hub a rostlin). Po-
užívané zkratky:  ICN, botanický kód. ídí se jím názvo-
sloví všech organizm  tradi n  považovaných za rostliny, 
asy (v etn  sinic: Cyanobacteria) a houby, jak žijících, tak 

fosilních. V sou asnosti platí už 16. vydání botanického 
kódu (McNeill et al. 2012; www.iapt- taxon.org/nomen/
main.php). K inovaci kódu dochází p ibližn  každých 6 let 
a novinky jsou schvalovány na pravideln  po ádaném Me-
zinárodním botanickém kongresu (nejbližší bude roku 2017 
v ín ). eský p eklad sou asného vydání kódu neexistuje; 
pro obecné pochopení složité „právnické“ angli tiny kódu 
však lze použít slovenský p eklad jeho starší verze (Greuter et al. 2000). Základní principy 
nomenklatury sinic, as, hub a rostlin (s d razem na situaci u hub) jsou stru n  vysv tle-
ny v knize Holec et al. (2012: 53-55), celý botanický kód u ebnicovým zp sobem probírá 
Turland (2013), používání latiny v botanice vysv tluje Stearn (2004) a Soják (2007), latinská 
jména rostlin do eštiny p ekládá nap . Šmíd (2002).

International Code of Zoological Nomenclature (Mezinárodní pravidla zoologické no-
menklatury). Používané zkratky:  ICZN, Pravidla zoologické nomenklatury, Pravidla. ídí 
se jím názvosloví žijících i vyhynulých živo ich , v etn  prvok  pokládaných za živo ichy 
pro ú ely nomenklatury, zdomácn lých živo ich  a živo ich  dochovaných v podob  fosi-
lizovaných stop ( ichnotaxa). V sou asnosti platí 4. vydání zoologického kódu ( ICZN 1999), 
k n muž pozd ji vyšel dodatek o zm nách, týkajících se zejména elektronických publika-
cí ( ICZN 2012). Na stránkách  ICZN (http://iczn.org/code) je voln  p ístupné 4. vydání 
zoologického kódu s implementovanými dodatky z roku 2012. Vynikající eský p eklad 
zoologického kódu (Houša & Štys 2003), dopln ný o adu vysv tlivek, byl Mezinárodní ko-
misí pro zoologickou nomenklaturu autorizován a postaven tak na rove  o  ciálním text m 
pravidel v jiných jazycích. 

Tyto dva kódy pokrývají problematiku tvorby a užívání jmen organizm  a práci s jejich 
typovým materiálem pro všechny p írodov decké   sbírky muzejního typu (tj.   sbírky prepa-
rovaného biologického materiálu a zkamen lého – fosilního materiálu). Další t i existující 
kódy ídí nomenklaturu p stovaných rostlin (Brickell et al. 2009), bakterií (Lapage et al. 
1992, bakteriologický kód) a vir  (ICTV 2013). V textu této metodiky nejsou zohled ovány, 
zejména v d sledku odlišného zp sobu práce v mikrobiologii a jinému zacházení a ucho-
vávání dokladového materiálu bakterií a vir  (p stované rostliny však lze ve  sbírkách ucho-
vávat stejn  jako rostliny plan  rostoucí).

OBR. 2. eský p eklad meziná-
rodních pravidel zoologické no-
menklatury.
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Je t eba také íci, že zejména zoologický a botanický kód, které pokrývají živé or-
ganizmy se složitými a asto velmi komplexními vzájemnými vztahy, jsou pom rn  
komplikované (a bohužel n kdy i nejednozna né, v n kterých bodech si více i mén  
proti e ící nebo publikované v r zných jazycích s mírn  odlišným významem). K jejich 
úplnému pochopení a uvážlivému používání je nutné d kladné studium, nejlépe pod 
vedením zkušeného uživatele (v tšinou špi kového odborníka daného biologického 
oboru, který je zárove  i odborníkem na nomenklaturu), a také ur itá praxe. Není han-
bou obrátit se s dotazem na ešení konkrétní nomenklatorické situace na prov eného 
specialistu i p ímo na p íslušnou komisi, protože skute ných znalc  nomenklatoric-
kých pravidel je velmi málo.

Dalším oborem p írodních v d, který pro pojmenovávání objekt  svého studia použí-
vá názvoslovný systém a princip typového materiálu, je mineralogie (Nickel 1995, Nickel & 
Grice 1998, IMA 2015). Na rozdíl od biologických obor  je mineralogické názvosloví zalo-
žené na jednoslovných empirických jménech (tj. není využívána binomická nomenklatura) 
a po et platných  druh  jen mírn  p evyšuje po et p ti tisíc.

Nejvýznamn jší odlišnost však spo ívá v tom, že nový  druh minerálu je možno  platn  
publikovat pouze po p edchozím schválení mezinárodní Komisí pro nové minerály, jejich 
nomenklaturu a klasi  kaci (Commission on New Minerals, Nomenclature and Classi  ca-
tion (CNMNC) of the International Mineralogical Association (IMA)). Komise projednává 
a hlasuje o každém návrhu minerálního  druhu jednotliv  na základ  jeho neve ejného  po-
pisu (http://nrmima.nrm.se/), detailn  zpracovaného pomocí nejlepších sou asných ana-
lytických metod. Teprve po p ijetí návrhu minerálního  druhu a jeho jména je možná jeho 
publikace v odborné literatu e; vlastní publikace by nem la trvat déle než 2 roky od jeho 
p ijetí. Povinnou sou ástí neve ejného  popisu i následné publikace v odborné literatu e je 
vždy uvedení místa uložení typového materiálu. Kritéria pro stanovení typového materiálu 
popisují Dunn & Mandarino (1987) a Dunn (1988). Na rozdíl od biologických obor  jsou 
podle závazných mezinárodních pravidel pro ukládání typového materiálu v mineralogii 
požadována v tší, nesoukromá, výzkumn  orientovaná muzea s profesionálními kurátory 
(Dunn & Mandarino 1987); v žádném p ípad  není p ípustné deponování typového mate-
riálu v soukromých  sbírkách.

V antropologii se též používají  nej ast ji latinská, resp. latinizovaná jména,  a to jak 
pro ozna ení p edch dc  lov ka, tak i pro ozna ení patologických stav . Protože se tento 
obor opírá o lidskou anatomii, tak  i názvosloví stavby  jednotlivých kostí vychází z latinské 
nomenklatury, p esn ji  z pravidel „Terminologia anatomica“ (TA).  Anglosaská literatura 
ale zpravidla používá  anglickou terminologii odvozenou z latinského názvosloví.  

Je možné shrnout, že pravidla pro tvorbu jmen organizm  a minerál  se vyvíjejí dlou-
hodob  podle pot eb p íslušných v dních obor , pravidla (v mineralogii p ímo tvorbu 
jmen) spravují mezinárodní odborné komise a mají celosv tovou p sobnost. Nejsou vy-
mahatelná právn  a jejich dodržování je p edevším záležitostí všeobecného uznání ze stra-
ny v decké komunity. Výsledky publikované v rozporu s t mito pravidly nejsou širokou 
v deckou obcí p ijímané (mohou být i zcela o  ciáln  prohlášeny za zavržené) a jejich auto i 
sklízejí všeobecné opovržení. Tento p irozený regula ní mechanizmus podporuje základní 



ÚVOD

15

cíl nomenklatury: existenci jedine ných, jednozna ných, stabilních a univerzálních jmen 
organizm  a minerál . Vzhledem k ohromnému kulturnímu, praktickému a ekonomické-
mu významu ady organizm  a minerál  to je velmi d ležité i v nejširších souvislostech, 
protože jejich jména jsou základem pro domluvu mezi lidmi nejr zn jších obor , jak p íro-
dov dných, tak technických a humanitních. 

To vše klade na správce sbírek obsahujících typy velké nároky, protože typy jsou nosi-
teli v deckých jmen  druh  a  taxon  nižší úrovn  (nep ímo i všech ostatních  taxon ) a p ed-
stavují mezinárodní referen ní standardy, o které musí být náležit  pe ováno (viz nap . 
 ICZN, l. 72.10). V Pravidlech zoologické nomenklatury ( ICZN, Doporu ení 72F) se výslov-
n  popisuje zodpov dnost institucí, ve kterých jsou uloženy typy:

• zajistit, aby byly všechny typy jasn  ozna eny jako typy,
• u init všechna pot ebná opat ení k jejich bezpe nému uchování,
• zp ístupnit je ke studiu,
• uve ej ovat jejich seznamy,
• natolik, jak je to možné, sd lovat o nich informace, jsou-li žádány.

V sou asnosti se stále více prosazuje digitalizace typ , kdy je t eba:

• digitalizovat a online publikovat vybrané d ležité informace o typech a jejich snímky.

Na záv r je však t eba zd raznit i to, že sbírkové  exemplá e, které nep edstavují typy, 
nejsou v žádném p ípad  mén  hodnotné. Potenciáln  je každý sbírkový  exemplá  význa-
mem a hodnotou na úrovni t ch typových, a to ze dvou d vod :

• v budoucnu se jakýkoli sbírkový  exemplá  m že typem stát (je dodate n  odhalen 
jako již stanovený ale zapomenutý  typ, použit jako  neotyp nebo stanoven typem nov  
rozlišeného  taxonu),

• každý sbírkový  exemplá  reprezentuje ur itý  taxon, a je tudíž d ležitý pro jeho inter-
pretaci. N kdy m že mít v tší v deckou hodnotu dob e preparovaný „b žný“  exem-
plá  než špatn  preparovaný a nevhodn  zvolený  typ.

 VÝCHODISKA VZNIKU METODIKY

Metodika vznikla na p d  sedmi odd lení P írodov deckého muzea Národního muzea 
(PM NM), nejv tšího p írodov deckého sbírkotvorného pracovišt  v R. Její text byl se-
psán b hem ešení projektu NAKI (Typový a unikátní materiál ve  sbírkách p írodov dec-
kých muzeí: metodika správy a zp ístup ování tohoto významného kulturního d dictví) 
v letech 2012–2015, kdy prošly typy jednotlivých odd lení PM NM d kladnou inventu-
rou. V metodice jsou zárove  zahrnuty mnohaleté zkušenosti n kolika desítek v deckých 
pracovník  a kurátor  PM NM s prací s typovým materiálem, a to jak z pozice v dc  – 
badatel , tak správc  sbírek – kurátor . Tyto zkušenosti jsou založeny nejen na  sbírkách 
NM, ale i na poznatcích z návšt v n kolika desítek špi kových p írodov deckých sbírko-
vých institucí, zejména v Evrop , Severní a Jižní Americe a Asii. Text metodiky je tedy 
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pevn  zakotven v mezinárodním kontextu, jak teoreticky (s ohledem na mezinárodn  
platná nomenklatorická pravidla), tak prakticky (se zohledn ním mezinárodní sbírkové 
a badatelské praxe). U typ , které jsou v deckým a kulturním pokladem celého lidstva, 
to je velmi d ležité.
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 POUŽÍVANÉ ZKRATKY

angl. – anglicky
l. – lánek (Article) nomenklatorických pravidel

CNMNC – Commission on New Minerals, Nomenclature and Classi  cation of the 
International Mineralogical Association (Komise pro nové minerály, jejich nomenklaturu 
a klasi  kaci Mezinárodní mineralogické asociace)

DCTG – Darwin Core Task Group (odborná skupina spole nosti Biodiversity Information 
Standards (TDWG), která vyvíjí standard databázové struktury pro p írodov decké 
  sbírky)

GIS – Geographic Information System (geogra  cký informa ní systém); na po íta ích 
založený informa ní systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která 
mají prostorový vztah k povrchu Zem

GPS – Global Positioning System (celosv tový naviga ní systém), v rámci n hož pracují 
naviga ní p ístroje r zného typu

GRBio – Global Registry of Biorepositories (Sv tový adresá  biologických sbírek)
 ICN – International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (Mezinárodní kód 

názvosloví as, hub a rostlin)
ICOM – International Council of Museums (Mezinárodní rada muzeí)
 ICZN – International Code of Zoological Nomenclature (Mezinárodní pravidla zoologické 

nomenklatury)
IPM – Integrated Pest Management Working Group (Pracovní skupina pro integrovaný 

postup proti šk dc m muzejních sbírek).
lat. – latinsky
pl. – plurál (množné íslo)
RVV – relativní vzdušná vlhkost
sing. – singulár (jednotné íslo)
SPHNS – The Society For The Preservation of Natural History Collections (Spole nost pro 

uchovávání p írodov deckých sbírek)
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 ZÁKLADNÍ POJMY BIOLOGICKÉ NOMENKLATURY

Práce s typy vyžaduje používání naprosto p esné, nomenklatorickými pravidly stanove-
né terminologie. Týká se to jak ozna ování konkrétních  typových  exemplá , tak pojm  
užívaných v publikacích. Následující p ehled vysv tluje nejd ležit jší pojmy používané 
jak v  ICN, tak v  ICZN. Slouží jako stru né uvedení do problematiky a v žádném p ípad  
nenahrazuje p esné a úplné zn ní nomenklatorických pravidel, kde se v tšinou o jednom 
pojmu mluví na ad  míst a teprve souhrn všech t chto informací poskytuje úplný náhled 
na celou složitou problematiku. 

Vzhledem k p etrvávajícím rozdíl m v nomenklatorické praxi podle  ICN a  ICZN jsou 
konkrétní postupy botanické a zoologické nomenklatury týkající se typ  probrány ve dvou 
samostatných kapitolách, kde jsou též uvedeny p esné  de  nice pojm  podle  ICN a  ICZN.

 ZÁKLADNÍ OBECNÉ POJMY

 druh (lat., angl.: species): základní kategorie klasi  kace organizm . Neexistuje jednotná 
 de  nice  druhu; n které jsou založené na teoretických konceptech, zohled ujících 
biologické zákonitosti (nap . biologický  druh), jiné se snaží  druh de  novat tak, aby jej 
bylo možné co nejefektivn jí rozlišit (pragmatické  de  nice, nap . morfologický  druh, 
založený na rozdílech v morfologii a anatomii).

 taxon (lat., angl.: sing. –  taxon, pl. – taxa): taxonomická skupina (jednotka)  jakékoli úrovn  
(nap .  druh, rod, ele  apod.), tj. populace nebo skupina populací organizm , o nichž 
se na daném stupni poznání soudí, že jsou si fylogeneticky p íbuzné a mají spole né 
znaky, které je odlišují od jiných skupin stejné úrovn . Ur itý  taxon zahrnuje všechny 
v len né  taxony nižší úrovn  a individuální organizmy.

 typ (angl.: nomenclatural type,  name-bearing type), v eském p ekladu  ICZN   názvový 
 typ: reáln  existující element,  typový  exemplá  (nap . dokladová herbá ová  položka 
rostliny, dokladový  exemplá  živo icha), s nímž je natrvalo spojeno jméno  taxonu. 
Základní funkce typu je nomenklatorická:  typ poskytuje objektivní referen ní standard 
pro používání ur itého jména. Existuje n kolik kategorií typ  ( holotyp,  syntyp,  paratyp, 
 neotyp atd.), které se z d vodu p esnosti používají pro r zné nomenklatorické situace 
a jsou pro tyto ú ely velmi p esn  de  novány v  ICN a  ICZN (s menšími nebo v tšími 
rozdíly mezi t mito dv ma kódy).

zachovaný (angl.: extant), o   typovém  exemplá i, typové   položce: doklad, který dosud 
existuje.

žijící (angl.: extant), o  taxonu:  taxon, který má žijící zástupce.
nomenklatorický in (angl.: nomenclatural act), termín používaný jen v  ICZN (událost, 

kterou popisuje, se ale d je i v botanické nomenklatu e, kde tento velmi užite ný termín 
není zaveden): uve ejn né rozhodnutí autora, kterým ovliv uje nomenklatorický 
status (postavení) ur itého v deckého jména nebo jeho  typi  kaci.
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 designace (angl.: designation): v domé stanovení  nomenklatorického typu ur itého jména, 
které zahrnuje tyto kroky: vybrání, výslovné ozna ení a zve ejn ní typu. Nej ast ji se 
jedná o p esnou citaci typového materiálu v publikaci, kde je jméno popsáno (p vodní 
 designace). Detaily tohoto inu up es uje ada lánk  kód  ( ICZN,  ICN).

  xace (angl.:  xation), termín používaný jen v  ICZN, ale platící i pro n které situace spadající 
pod  ICN: obecný termín pro stanovení typu, a  už p vodní  designací, následnou 
 designací nebo jinými zp soby, nap . rozhodnutím p íslušné nomenklatorické komise. 
 Fixace je obecn jší pojem než  designace.

 typi  kace (angl.: typi  cation):   xace typu ur itého  taxonu tak, aby  typ poskytoval 
objektivní referen ní standard pro užívání jeho jména. Zp soby  typi  kace jsou p esn   
de  novány v kódech ( ICZN,  ICN). 

 priorita (angl.:  priority): p ednost v používání jména podle data jeho uve ejn ní. Zcela 
obecn  mají p ednost starší jména. Priorita se m že týkat i stanovení typu (type 
designation), viz nap .  ICN, l. 7.9, 7.10.

 datum uve ejn ní (angl.: date of publication): datum d ležité pro rozhodnutí, zda ur ité 
jméno má asovou  prioritu (je starší) než jiné jméno; je to datum, kdy se výtisk publikace, 
v níž bylo uve ejn no jméno nebo jakýkoli nomenklatorický in, stal dostupný zp sobem 
de  novaným v p íslušných nomenklatorických pravidlech. B žn  se jím rozumí pouze 
rok. Není to ve všech p ípadech datum uvedené na titulní stran  asopisu, protože tam 
m že být vytišt n údaj, kdy asopis m l vyjít podle plánu (zpravidla daný ro ník a rok), 
ale ve skute nosti vyšel d íve nebo pozd ji. Velmi asté je zpožd ní na konci roku, kdy 
prosincové íslo reáln  vyjde a rozesílá se t eba až v lednu nebo v únoru následujícího 
roku. Neobvyklé nejsou ani skluzy o rok i dva, nap . b hem období, kdy nefungovala 
infrastruktura (nap . b hem válek), ale asopis se  stále snažil budit dojem plynulého 
vycházení. V botanické praxi je v p ípad  pochybností sm rodatné datum, kdy tiskovinu 
prokazateln  p ijaly první ve ejné knihovny. Pro asopisy a knihy vydávané po ástech 
je rozhodující  datum uve ejn ní jednotlivých ástí ( íslo, number, issue, svazek), které 
se n kdy udává v tiráži na konci ísla nebo v ísle následujícím. U tiskovin je obvykle 
známa p esnost data uve ejn ní v ádu m síc  (nap . duben 1947; pokud není v rámci 

OBR. 3. Díla, p edstavující výchozí bod pro nomenklaturu cévnatých rostlin a hub, živo ich , mech  
a fosilních rostlin. Zleva:  Linnaeus, Species Plantarum, 1753;  Linnaeus, Systema naturae, ed. 10, 1758; 
 Hedwig, Species Muscorum, 1801;  Sternberg, Flora der Vorwelt, Versuch 1, 1820.
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m síce znám den uve ejn ní, je podle  ICZN p esným datem uve ejn ní poslední den 
dubna), jen málokdy v ádu dn  (nap . den zápisu o p ijetí konkrétního ísla asopisu 
v klí ové knihovn  daného oboru). U elektronických publikací lze obvykle zjistit den 
a asto i hodinu a minutu uve ejn ní (nap . v záhlaví PDF lánku). Mnohá up esn ní 
ohledn  stanovení data uve ejn ní v zoologické praxi popisuje  ICZN, l. 21.

 de  nice (angl.: de  nition): stru ný slovní vý et znak , které ve svém souboru jedine n  
charakterizují ur itý  taxon.

 diagnóza (angl.: diagnosis): stru ný slovní vý et znak , kterými se nov  popisovaný  taxon 
liší od jiných, které jsou s ním potenciáln  zam nitelné. 

 popis (angl.: description): úplný  popis všech znak  nového  taxonu, vytvo ený podle 
zvyklostí v dané skupin  organizm . 

 protolog (angl.: protologue), termín používaný jen v  ICN: veškeré údaje spojené 
s  popisem nového  taxonu, tedy soubor všech ástí publikace, ve kterých se o novém 
 taxonu pojednává ( diagnóza,  popis, ilustrace, synonymika, geogra  cké údaje, citace 
dokladových  položek, diskuse, komentá e, literární zdroje).

 platné jméno (angl.: valid name): jeden z klí ových pojm  biologické nomenklatury, který 
má bohužel zcela jiný význam v rámci  ICN a  ICZN. Podle  ICN se jedná o jméno, které je 
publikováno  platn , tj. ve shod  s formálními požadavky nomenklatorických pravidel 
( l. 32–45). Neznamená to však automaticky, že se jedná o jméno správné (angl.: correct 
name), což je jméno, které by m lo být pro daný  taxon používáno z toho d vodu, že 
spl uje všechna ustanovení pravidel, nap . i princip  priority. Podle  ICZN je platným 
jménem  správné jméno taxonomického  taxonu, tj. nejstarší potenciáln   platné jméno 
 názvového typu, který je obsažen v autorov  koncepci ur itého  taxonu. Ve stru nosti: 
 platné jméno podle  ICZN =  správné jméno podle  ICN. Toto jméno by se pro daný 
organizmus m lo jako jediné používat.

 správné jméno (angl.: correct name): podle  ICN se jedná o jméno, které se pro daný 
 taxon (v jeho konkrétním vymezení, postavení a klasi  ka ní úrovni) musí podle 
nomenklatorických pravidel používat. Je to jméno, které spl uje tyto podmínky: 
bylo publikováno  efektivn ,  platn , je oprávn né (legitimní; tzn. není nadbyte né 
a homonymní) a má  prioritu, p ípadn  je chrán né (konzervované). V rámci  ICZN má 
stejný význam pojem  platné jméno (viz výše).

 chrán né jméno (angl.: conserved name): podle  ICN ( l. 14) se jedná o jméno, které je 
v zájmu stability nomenklatury chrán né proti jiným, zpravidla starším jmén m. Jména 
mohou být chrán na v etn  svých typ . D je se tak procesem konzervace a následným 
za azením jména do seznam  konzervovaných jmen, které jsou p ílohou  ICN. Podle 
 ICZN se jedná o jméno, za normálních okolností  nepoužitelné nebo  neplatné, jehož 
užití jako platného jména umožnila Komise (Mezinárodní komise pro zoologickou 
nomenklaturu) použitím své plné moci tím, že odstranila známé p ekážky, které 
bránily tomuto užívání.

 POJMY TÝKAJÍCÍ SE DOKLADOVÝCH  EXEMPLÁ

 originální materiál (angl.: original material), termín používaný jen v  ICN: dokladové  položky 
nebo ilustrace (v etn     holotypu,  syntyp ,    paratyp  a  isotyp ), na nichž je prokazateln  



ZÁKLADNÍ POJMY BIOLOGICKÉ NOMENKLATURY

21

založen  popis nebo  diagnóza nového  taxonu; m že se jednat jak o publikované, tak 
nepublikované doklady ( l. 9.3). Vztah dokladových  položek k  popisu nového  taxonu 
mohou dokládat nap . revizní lístky, autorovy vpisky na herbá ových etiketách nebo 
údaje v nepublikovaných pracovních protokolech autora. 

 sb r (angl.: gathering), termín používaný jen v  ICN: materiál odebraný z jedné populace 
jednoho  taxonu na ur ité jedné lokalit  a v ur itou hodinu. Za jeden  sb r nelze považovat 
takové sbírkové  položky, kdy se do jednoho obalu dostává materiál z n kolika r zných 
 sb r  (vzdálených t eba jen n kolik metr ), a tudíž potenciáln  geneticky r znorodý. 
Vhodným atributem  sb ru je sb ratelské íslo (  eld number), kterým badatel už 
v terénu rozlišuje své  sb ry.

 položka (herbá ová  položka, angl.: specimen), termín používaný jen v  ICN: jeden jediný 
preparovaný  sb r materiálu konkrétního  taxonu, sbíraný v konkrétním ase na jediné 
lokalit . Zpravidla bývá uložen v jednom obalu; pokud je rozd len do n kolika obal , 
musí být tyto ásti jasn  ozna eny jako ásti jednoho jediného  sb ru.

 exemplá  (angl.: specimen), termín používaný v  ICZN ( l. 72.5): ur itý živo ich, nebo fosilie 
(v etn  otisk , jader a výlitk ), nebo stopa po innosti živo icha, nebo ur ité ásti ehokoli 
z nich. Krom  b žných p ípad  m že být  typovým  exemplá em i kolonie živo ich  
(vzniklá sexuálním nebo vegetativním zmnožením jediného individua) nebo její ást, 
u prvok  jeden nebo více preparát  p ímo sp ízn ných jedinc  reprezentujících r zná 
stadia životního cyklu, i typový mikroskopický preparát obsahující jeden nebo více 
samostatných organizm , ve kterém jsou  názvové typy jasn  ozna ené a identi  kovatelné.

 sbírka (angl.: collection): v nomenklatorickém a muzeologickém smyslu to je soubor 
preparovaných doklad  t l organizm  nebo jejich stop, shromážd ný a udržovaný 
pro ú ely jejich studia a/nebo vystavování. Pro botanické   sbírky se používá termín 
herbá  (herbarium), pro mykologické   sbírky se v sou asnosti v zahrani í razí termín 
fungarium.

 OFICIÁLNÍ POJMY TÝKAJÍCÍ SE TYP

O  ciální kategorie typ  jsou ty, které jsou de  novány v  ICN a  ICZN.  De  nice jednotlivých 
kategorií typ  ( holotyp,  syntyp,  paratyp,  neotyp a ada dalších) se v ad  významných 
detail  liší mezi  ICN a  ICZN. Z tohoto d vodu jsou tyto pojmy podrobn  probírány ve 
dvou samostatných kapitolách (viz níže). Zde jsou velmi stru n  shrnuty základní principy 
týkající se nejd ležit jších o  ciálních kategorií typ .

 holotyp (angl.: holotype): jediný dokladový  exemplá , který na sebe váže jméno  druhu nebo 
vnitrodruhového  taxonu. Zpravidla je designovaný autorem  popisu nového  taxonu.

 lektotyp (angl.: lectotype): jediný dokladový  exemplá  vybraný jako  typ nikoli v okamžiku 
 popisu nového  taxonu, ale pozd ji. Lektotyp se stanovuje v situacích, kdy existuje v tší 
po et  typových  exemplá , mezi nimiž p vodní autor  popisu nového  druhu neur il 
 holotyp. Lektotyp m že vybrat jak p vodní autor, tak auto i pozd jší.

 syntyp (angl.: syntype): každý  exemplá  ze série  exemplá , které autor ocitoval v  popisu 
nového  taxonu a žádný z nich nestanovil jako  holotyp. Jeden ze  syntyp  m že být 
následn  vybrán jako  lektotyp.
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 paratyp (angl.: paratype): dokladový  exemplá  citovaný v  popisu nového  taxonu, který 
není  holotypem. Velmi zjednodušen  lze íci, že pokud autor  popisu nového  taxonu 
stanovil  holotyp, pak další jím citované  exemplá e p edstavují  paratypy.

 neotyp (angl.: neotype): dokladový  exemplá  stanovený jako  typ v tom p ípad , když 
pro dané jméno neexistuje žádný typový materiál (tj. žádný z výše popsaných typ ). 
Neotyp se stanovuje tehdy, když se žádný  typ nedochoval, nap . byl ztracen, zni en 
nebo nebyl nikdy stanoven.

 VYBRANÉ NEOFICIÁLNÍ POJMY TÝKAJÍCÍ SE TYP

 kotyp (angl.: cotype): termín používaný v minulosti pro  syntyp nebo  paratyp. V sou asnosti 
není tento termín uznávaný ani podle  ICZN, ani podle  ICN, a nem l by se používat.

 topotyp (angl.: topotype): termín neuznávaný jak v  ICN, tak v  ICZN, a tedy neo  ciální 
a nomenklatoricky neplatný. Ozna uje doklad pocházející z  typové lokality. Pokud se 
v publikacích používá, m l by být uvád n v uvozovkách.

 ikonotyp (angl.: iconotype):  typ v podob  ilustrace.
 kleptotyp (angl.: cleptotype): zcela neo  ciální, ale b žn  používaný pejorativní termín, který 

ozna uje nelegáln  odd lenou ást p vodního typového materiálu, kterou revidující 
autor odd lí a uloží do své osobní   sbírky (n kdy i do ve ejné   sbírky, nap . té instituce, 
kde pracuje).  Kleptotypem jsou vlastn  i legáln  vyp j ené, ale nevrácené  typové 
 exemplá e, na které asem p j ující subjekt zapomene a mohou se stát sou ástí   sbírky 
vyp j itele (v etn  ud lení razítek a eviden ních ísel vyp j itele). Je nutno dodat, že 
existence  kleptotyp  má i svá pozitiva – v p ípadech, kdy p vodní  sbírka zanikla (nap . 
ve válkách, v d sledku živelných pohrom apod.), je  kleptotyp jediným dochovaným 
typovým materiálem daného  taxonu. Pojem  kleptotyp je n kdy z neznalosti  používán 
pro situace vzniklé zcela legálním odd lením ásti originálního materiálu. Jde o to, že 
toto ozna ení použije obvykle jiný badatel, aniž by v d l, jakým zp sobem se fragment 
do cizí   sbírky dostal (m že se nap . jednat o dar od spolupracujícího badatele).

adu dalších termín  týkajících se neo  ciálních pomocných kategorií typ  v zoologii ko-
mentuje Evenhuis (2008).
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 ROZLIŠOVÁNÍ TYP  VE  SBÍRKÁCH

Prvotním úkolem správce každé p írodov decké   sbírky je zjistit, které jím spravované sbír-
kové p edm ty p edstavují typy. V první ad  je nutno v d t, od jakých sb ratel  jsou 
 exemplá e ve sbírce a kte í badatelé tuto sbírku studovali. V okruhu t chto autor  je t eba 
vybrat ty z nich, kte í popisovali nové  taxony nebo je následn  studovali (revidovali). V je-
jich publikacích se pak dohledají údaje o konkrétních  typových  exemplá ích, tj. dokladech, 
které tito auto i stanovili  holotypem,  syntypy,  paratypy,  lektotypem,  neotypem apod.

Tento proces se pak završí up esn ním, do které kategorie typ  p edm ty pat í, 
a správným ozna ením  typových  exemplá . V mnoha p ípadech je  typ ve sbírce ozna en 
už autorem jména. Mnohem ast jší je ale p ípad, že takto ozna en není a na první pohled 
se ni ím neliší od jiných sbírkových  exemplá . To je zcela nežádoucí stav. Všechny typy by 
m ly být výrazn  ozna eny, aby jim mohla být v nována náležitá pozornost a pé e.

D ležitá zásada zní:  typ je vždy designován v publikaci a podle podmínek nomen-
klatorických pravidel, ne ve sbírce. Nikdy nelze d v ovat informaci o kategorii typu, 
která je napsaná na obalu nebo  etiket   typového  exemplá e, a  už ji psal autor jména nebo 
kdokoli jiný. Zkušenosti ukazují, že mnozí auto i nemají v otázce rozlišování n kterých ka-
tegorií typ  jasno a v b žné sbírkové praxi (a n kdy i v publikacích) používají tyto termíny 
chybn . Neplatí tedy to, co je psáno na obalu i  etiket , ale jen a pouze to, jak jsou typy de-
signovány v originální publikaci a jaká kategorie typu (podle p esných  de  nic  ICN a  ICZN 
a za situace popsané v originální publikaci)  se na n  vztahuje. I v publikaci ale musíme 
prov it, zda termín ozna ující  typ ( holotyp,  lektotyp,  syntyp apod.) je použit správn , tj. ve 
shod  s  de  nicí p íslušného kódu.  Pokud je použit v rozporu s  de  nicí, považuje se to za 
chybu, kterou je t eba opravit, a nikoli se podle ní ídit, citovat ji a tím ší it dál ( ICN, l. 9.9). 

N které nové  taxony jsou publikovány v t žko dostupných publikacích. K jejich zís-
kání pomohou klasické knihovnické postupy (u nedostupných titul  nap . meziknihovní 
výp j ní služba), tak internetové portály obsahující digitalizovanou taxonomickou litera-
turu, nap .: 

• Biodiversity Heritage Library (http://www.biodiversitylibrary.org/), 
• Botanicus Digital Library (http://www.botanicus.org/), 
• Digital Library del Real Jardín Botánico (http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/), 
• Cyberliber (http://www.cybertruf  e.org.uk/cyberliber/),
• Google books (http://books.google.cz/).

První v cí, kterou je t eba p i rozlišování typ  zodpov d t,  je otázka, pod který kód daný 
organizmus spadá. Je nutno zjistit, zda organizmus dokumentovaný sbírkovým p edm -
tem spadá pod zoologický ( ICZN) nebo botanický ( ICN) kód. U typických „velkých“ ži-
vo ich  a rostlin to je jasné, ale u prvok  je t eba postupovat podle p esného zn ní p í-
slušných kód  ( ICN: Preambule 8,  ICZN: l. 1.1, 2, 10.5). V dalších krocích se praxe podle 
jednotlivých kód  v mnoha detailech liší, a je proto probírána v samostatných kapitolách.
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 ROZLIŠOVÁNÍ TYP  PODLE MEZINÁRODNÍHO KÓDU 
NÁZVOSLOVÍ AS, HUB A ROSTLIN ( ICN)

 D LEŽITÉ POJMY BOTANICKÉ NOMENKLATURY

Pojmy jsou azeny nikoli abecedn , ale v ur itém logickém sledu. Zcela obecné pojmy bio-
logické nomenklatury už byly probrány d íve.

 bazionym (angl.: basionym): základní jméno  taxonu, na n mž jsou pak založeny p esuny 
( kombinace) jména do jiných rod  nebo do jiných taxonomických úrovní (rank ). 

 heterotypické (taxonomické)  synonymum (angl.: heterotypic  synonym): jméno založené 
na odlišném typu než jiné jméno téhož  taxonu. Tato  synonyma se uvád jí normálním 
rovnítkem. P íklad: Suillus collinitus (Fr.) Kuntze, = Suillus  uryi Huijsman.

 homotypické (nomenklatorické)  synonymum (angl.: homotypic  synonym): jméno založe-
né na stejném typu jako jiné jméno pro tentýž  taxon. V tšinou se jedná o r zné  kombi-
nace založené na stejném bazionymu. Tato  synonyma se uvád jí „trojitým“ rovnítkem. 
P íklad: Xerocomellus armeniacus (Quél.) Šutara,  Boletus armeniacus Quél.,  Xerocomus 
armeniacus (Quél.) Quél.

 sankcionované jméno (angl.: sanctioned name): jména hub zahrnutá do knih, které v mi-
nulosti p edstavovaly výchozí bod nomenklatury hub (byl to rok 1821 pro v tšinu hub

a rok 1801 pro rzi, sn ti a b ichatky). Jedná se 
o knihy švédského mykologa E. Friese „Systema 
mycologicum“, „Elenchus fungorum“ a „Index 
alphabeticus“ (1821–1832) a nizozemského myko-
loga Ch. H. Persoona „Synopsis methodica fungo-
rum“ (1801). Jména za azená do t chto knih jsou 
„posv cena“ (sankcionována), a tudíž chrán na 
proti jejich starším  synonym m.

 duplikát (angl.: duplicate): ást jediného  sb ru jed-
noho konkrétního  druhu, fyzicky odd lená od 
tohoto  sb ru (v jiném obalu a zpravidla s jiným 
eviden ním íslem). Duplikáty se v tšinou zhoto-
vují z bohatých  sb r  a asto se zasílají do jiných 
herbá  v rámci   exsikátových sbírek nebo na vý-
m nu. Duplikáty typ  se ozna ují p edponou iso- 
( isotyp jako  duplikát    holotypu, dále  isoneotyp, 
 isosyntyp,  isoepityp).

 exsikátová  sbírka (angl.: exsiccate collection): soubo-
ry  duplikát  (zhotovených nej ast ji v po tu 10 
až 20 kus  od jednoho  sb ru), které se pravideln  
a v dávkách (nap . po stovkách  druh ) rozesílají

OBR. 4. Scheda  sb ru vydaného v ex-
sikátové sbírce I. Dör  era Herbarium 
Normale.  Položka je typem jména  Al-
chemilla obovalis Buser, které bylo v této 
sbírce zárove   platn  publikováno.
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do v tšího po tu herbá .   Exsikátové 
  sbírky v tšinou mají ur itý název (nap . 
Fungi Exsiccati Suecici) a slouží jako srov-
návací materiál pro badatele v r zných 
ástech sv ta. P ehled nejvýznamn j-

ších   exsikátových sbírek v oborech spa-
dajících pod  ICN viz databáze IndExs 
(http://indexs.botanischestaatssammlung.
de/), v mykologii viz P  ster (1985).

 holotyp (angl.: holotype): jediná dokladová  po-
ložka nebo ilustrace, použitá nebo stanove-
ná autorem jména jako nomenklatorický  typ 
jména  druhu nebo vnitrodruhového  taxonu 
( ICN, l. 9.1). 

 isotyp (angl.: isotype): jakýkoli  duplikát    holo-
typu ( ICN, l. 9.4), tedy jeho odd lená a se-
parátn  zabalená ást; je to vždy konkrétní 
dokladová  položka, zpravidla nesoucí jiné 
eviden ní íslo než  holotyp. 

 lektotyp (angl.: lectotype):  položka nebo ilustra-
ce vybraná z originálního materiálu a stano-
vená jako nomenklatorický  typ v p ípad , že 
 holotyp nebyl autorem jména citován v ori-
ginální publikaci nebo se ztratil nebo se zjis-
tí, že p edstavuje materiál více než jednoho 
 taxonu ( ICN, l. 9.2). U  sankcionovaných jmen m že být  lektotyp vybrán jak z materiá-
lu uvedeného v  protologu, tak z materiálu uvedeného v sankcionující práci.

 syntyp (angl.: syntype): jakákoli  položka citovaná v  protologu za situace, kdy nebyl ozna en 
 holotyp, nebo když byly jako  typ sou asn  ozna eny dv  a více  položek ( ICN, l. 9.5).

 paratyp (angl.: paratype): dokladová  položka uvedená v  protologu, která není ani  holo-
typem ani  isotypem ani n kterým ze  syntyp  ( ICN, l. 9.6). Ve v tšin  p ípad , kdy 
nebyl stanoven  holotyp, neexistují také žádné  paratypy, protože všechny v  protologu 
citované  položky p edstavují  syntypy. Pokud však autor výslovn  stanovil dv  a více 
 položek jako typy, jsou ostatní citované  položky nikoli  syntypy, ale  paratypy. 

 neotyp (angl.: neotype):  položka nebo ilustrace, která byla vybrána jako nomenklatorický  typ 
v tom p ípad , když se  holotyp,  lektotyp nebo další  originální materiál nedochoval nebo se 
v pr b hu doby ztratil ( ICN, l. 9.7, 9.16). M že tedy nahrazovat jak  holotyp, tak  lektotyp 
a musí stvrzovat takové používání jména, které bylo ustanovené p edcházející  typi  kací. 

 epityp (angl.: epitype):  položka nebo ilustrace vybraná k tomu, aby sloužila jako in-
terpretativní  typ v p ípad , že  holotyp,  lektotyp, d íve vybraný  neotyp nebo vše-
chen  originální materiál spojený s  platn  publikovaným jménem je prokazateln  
nejednozna ný a nem že být kriticky identi  kován pro ú ely p esného použití 
jména ur itého  taxonu ( ICN, l. 9.8). Pokud se stanovuje  epityp, výslovn  se musí 
citovat i  holotyp,  lektotyp nebo  neotyp, který je epitypem podporován. Epityp je 
vždy vázán pouze a jedin  na tuto typovou  položku, a pokud je ona nahrazena 

OBR. 5. Holotypus mikroskopické houby  Chae-
tosphaeria rivularis Réblová & J. Fourn. Obálka 
s  etiketou, dole vnit ní obálka a typový materiál.
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jinou, pak k nov  stanovené už  epityp 
nemá vazbu ( ICN, l. 9, poznámka 7).

 isolektotyp,  isoneotyp,  isoepityp (angl.: iso-
lectopyte, isoneotype, isoepitype): p ed-
pona iso- ozna uje  duplikáty p íslušných 
kategorií typ  ( ICN, Doporu ení 9C), 
tedy jejich odd lené a separátn  zabalené 
ásti, zpravidla nesoucí eviden ní íslo 

odlišné od ísla p vodní  položky.

 JE JMÉNO ORGANIZMU V ETN  
STANOVENÍ TYPU PUBLIKOVÁNO  PLATN ? 

Je nutno ov it, zda jméno organizmu spl-
uje podmínky uve ejn ní, tzn. zda je pu-

blikované  efektivn  (effectively:  ICN, l. 
29–31) a  platn  (validly:  ICN, l. 32–45). Po-
kud jméno tyto podmínky nespl uje, nelze 
jej použít; z hlediska nomenklatury vlastn  
neexistuje a p ípadná  designace typu je rov-
n ž neplatná. Pozor na to, že  neplatné jmé-
no mohou  platn  publikovat – validizovat 
– pozd jší auto i, v etn  použití p vodního 
typu. Je t eba mít velký p ehled o veškeré 
odborné literatu e k danému tématu.

Postup: v knihovnách nebo na internetu 
najít publikaci (publikace), ve které (kterých) 

bylo jméno publikováno; prov it, zda publikace obsahuje všechny údaje nutné k platnému 
zve ejn ní jména a jeho typu. P esn  a se všemi detaily je de  nuje  ICN; níže uvádíme stru -
ný výtah nejd ležit jších podmínek. V tšina náležitostí je vyžadována od ur itého data, 
které mnohdy platí jen pro n které skupiny organizm  spadajících pod  ICN.

 NEJD LEŽIT JŠÍ PODMÍNKY PRO PLATNÉ ZVE EJN NÍ JMÉNA A STANOVENÍ TYPU

Obecná podmínka 1
Jméno je publikováno po výchozím datu botanického nomenklatury ( ICN, l. 13.1). R zné 
taxonomické skupiny (cévnaté rostliny, mechy, houby, fosilní skupiny atd.) mají toto da-
tum r zné, což je t eba zohlednit.

Obecná podmínka 2
Jméno musí být publikováno s  popisem nebo  diagnózou (ve staré literatu e to asto bývá 
jen n kolik slov) nebo s odkazem na starší  popis i  diagnózu ( l. 38). Do 31. 12. 1907 a jen 

OBR. 6. Syntyp kapradiny  Gymnogramma dealba-
ta C.  Presl, popsané podle materiálu sebraného 
T. Haenkem v roce 1791 v Panam .
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pro skupiny jiné než cévnaté rostliny mohou být  popis nebo  diagnóza nahrazeny tzv.  ilu-
strací s analýzou, což je celková ilustrace organizmu dopln ná vyobrazením detailu (detai-
l ) umož ujících rozlišení organizmu ( l. 38.7–38.10).

1. 1. 1912
Od 1. 1. 1912 musí být jméno FOSILNÍHO  TAXONU v kategorii rodu a nižší  dopln no ilustrací 
zobrazující základní znaky  taxonu nebo odkazem na d íve publikovanou ilustraci ( l. 43.2).

1. 1. 1935 – 31. 12. 2011
V období 1. 1. 1935-31. 12. 2011 je povinná  diagnóza NEBO  popis v latin , viz l. 39.1 (u ŽI-
JÍCÍCH AS až od 1. 1. 1958, l. 44.1). Pozn. 1.: Od 1. 1. 2012 lze pro  diagnózu NEBO  popis užít 
místo/krom  latiny i angli tinu. Pozn. 2.: popisy nebo  diagnózy publikované v národních 
jazycích (tedy nap . i v eštin ) p ed rokem 1935 (resp. rokem 1958 u žijících as) jsou platné. 
Pozn. 3: speci  kum u FOSILNÍCH ROSTLIN: od 1. 1. 1996 musí být  popis nebo  diagnóza v latin  
nebo angli tin  ( l. 43.1); p ed rokem 1996 m že být v jakémkoli jazyce.

1. 1. 1958
Od 1. 1. 1958 musí být designován  typ, bu  p ímo (nap . formulací „typus: údaje o ty-
pové   položce“), nebo pouhým jmenováním jediné  položky,  sb ru nebo ilustrace (bez 
uvedení slova typus), viz l. 40. P esný zp sob, jak na  typ odkazovat, je popsán na ad  
míst lánku 40.

1. 1. 1973
Od 1. 1. 1973 musí být spln ny všechny podmínky pro platné publikování jména ( popis 
nebo  diagnóza,  designace typu) najednou v jedné publikaci nebo musí být v publikaci úpl-
ný a p ímý odkaz na d ív jší publikaci, kde jsou tyto podmínky spln ny ( l. 33.1).

1. 1. 1990
Od 1. 1. 1990 musí být v publikaci  typ ozna en slovem „holotypus“ nebo „typus“ nebo jeho 
ekvivalentem v moderních jazycích (holotype, holotipo, atd.) a musí být p esn  speci  ko-
ván herbá ,  sbírka nebo instituce, kde je  typ uložen (sta í citovat mezinárodní zkratku her-
bá e podle databáze  Index Herbariorum nebo kód   sbírky kultur mikroorganizm ) ( l. 40.6, 
40.7). Zárove  je p i stanovení lektotypu nebo neotypu pro  taxon v kategorii  druhu a nižší 
povinné speci  kovat herbá  nebo instituci, ve které je  typ uchováván ( l. 9.22).

1. 1. 1996
Od 1. 1. 1996 musí být  popis nebo  diagnóza FOSILNÍCH ROSTLIN v latin  nebo angli tin  (p ed 
rokem 1996 mohla být psána v jakémkoli jazyce) nebo obsahovat odkaz na d íve publiko-
vaný  popis i  diagnózu v latin  nebo angli tin  ( l. 43.1).

1. 1. 2001
Od 1. 1. 2001 je p i stanovení lektotypu nebo neotypu pro  taxon v kategorii  druhu a nižší 
povinné ozna it  typ slovem „lectotypus“ nebo „neotypus“, jeho zkratkou i ekvivalentem 
v moderních jazycích ( l. 9.23). Rovn ž je povinné p ipojit frázi „designated here“ (hic de-
signatus) nebo její ekvivalent ( l. 7.10).
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Od 1. 1. 2001 musí být jméno FOSILNÍ-
HO  TAXONU v kategorii  druhu a nižší dopl-
n né alespo  jednou ilustrací zobrazují-
cí typovou  položku ( l. 43.3).

1. 1. 2007
Od 1. 1. 2007 m že být typem pouze do-
kladová  položka ( l. 40.4); do roku 2006 
jím mohla být i ilustrace. Výjimka: ilust-
race m že být typem i po tomto datu, ale 
jen u MIKROSKOPICKÝCH AS A MIKROSKOPIC-
KÝCH HUB, což jsou skupiny, kde existují 
technické problémy se zachováním kva-
litního dokladového materiálu ( l. 40.4). 
Pozor: U FOSILNÍCH ROSTLIN smí být typem 
(s výjimkou  epitypu) vždy pouze dokla-
dová  položka ( l. 8.5).

1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 lze jména publikovat také 
v online publikacích ur itého typu. Po-
voleny jsou výhradn  elektronické do-

kumenty ve formátu PDF („PDF separáty“), zve ejn né v online asopisech nebo knihách 
majících mezinárodní sériové íslo (ISSN nebo ISBN) ( l. 29). Elektronické dokumenty musí 
p edstavovat kone nou podobu publikace a nesmí být posléze m n ny; pokud neprve vyjde 
online verze (nap . formou „online  rst“) a pak tišt ná verze, musí se ob  verze shodovat.

Od 1.1. 2012 lze pro  diagnózu NEBO  popis užít krom  latiny i angli tinu ( l. 39.2).

1. 1. 2013
Od 1. 1. 2013 je u HUB stanovena povinnost p edem zapsat – registrovat – každou nomen-
klatorickou novinku (popisy nových  taxon , nové  kombinace, p esuny jmen do jiných 
úrovní – rank , zve ejn ní náhradních jmen) do schválených databází ( l. 42) a p i publi-
kování takovéto novinky povinn  citovat identi  kátor jména ud lený správcem databáze 
(„identi  er issued by a recognized repository“). Schválenými depozitá i jmen jsou databáze 
MycoBank (www.mycobank.org), provozovaná institucí CBS-KNAW Fungal Biodiversity 
Centre v Utrechtu, dále Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org), spravovaná 
Paulem Kirkem a podporovaná Royal Botanic Gardens v Kew, a nejnov ji i ínská databáze 
Fungal Names (http://fungalinfo.im.ac.cn/fungalname/fungalname.html).

 CO SE O TYPECH PÍŠE V ORIGINÁLNÍ PUBLIKACI? 

Pokud je jméno  platn  publikované, pátráme v originální publikaci po jakýchkoli zmínkách 
o designovaných typech nebo studovaném materiálu. Pokud žádný studovaný materiál 
nebo  typ (typy) není zmín n, viz následující kapitola, pokud ano, viz další kapitoly.

OBR. 7. Zp sob uložení rostlinného paleontologické-
ho materiálu.  Mezofosilie p ipevn né na nosi ích pro 
studium v elektronovém mikroskopu.
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Stru ný návod, jak rozlišovat základní kategorie typ  podle  ICN
Poznámka: tento návod nenahrazuje p esné  de  nice podle  ICN; slouží jen jako pom cka, vyzvihující 
nejd ležit jší znaky jednotlivých kategorií typ  a nej ast jší situace, které v nomenklatorické praxi 
nastávají.

údaje v publikaci + 
dochovaný materiál

o jakou kategorii typu 
se jedná

poznámky

 holotyp je jasn  a p esn  
designován (slovem 
„holotypus nebo typus“ 
+ uvedením p esných 
údaj  o dokladové 
  položce)

 holotyp  ICN vyžaduje od 1. 1. 1990 za azení slova 
„holotypus“ nebo jeho ekvivalentu do 
publikace

je citován jediný 
studovaný  sb r bez 
použití slova „typus“ 
nebo jeho ekvivalentu 
(nebo se odkazuje na 
jediný  sb r jiného autora)

 holotyp (do 
31. 12. 1989)

 ICN vyžaduje od 1. 1. 1990 za azení slova 
„holotypus“ nebo jeho ekvivalentu do 
publikace

není citován žádný 
studovaný materiál, ve 
 sbírkách se dochoval 
jeden nebo n kolik  sb r , 
odpovídajících údaj m 
v originální publikaci

 originální materiál 
(nutno d kladn  
prov it, viz 
poznámky), POZOR: 
n která z  položek 
 originálního materiálu 
již mohla být (nebo 
bude) stanovena jako 
 lektotyp

tato situace je astá ve staré taxonomické 
literatu e (zhruba do poloviny 20. 
století; od 1. 1. 1958 musí být  typ 
uveden v originální publikaci); musí se 
jednozna n  prokázat, že ony  sb ry autor 
nového  taxonu použil ke studiu a zahrnul 
je do jím popsaného  taxonu; k tomu je 
nutno znát zp sob práce p vodního 
autora ( ICN, doporu ení 9A.1); naopak 
ani materiál zachovaný v instituci autora 
nutn  nemusí p edstavovat  originální 
materiál.
z  položek originálního materiálu mohl 
revidující autor vybrat  lektotyp – je nutno 
prov it publikace revidujícího autora, 
zda v n které z nich nestanovil  lektotyp

je designován  holotyp 
a citováno n kolik dalších 
studovaných  sb r

 holotyp +  paratypy nej ast jší (a nejsprávn jší) situace 
v moderní taxonomické literatu e; n kdy 
bývá uvedena i existence  duplikátu 
   holotypu –  isotypu ( isotyp ), který je 
v tšinou uložen v jiném herbá i

je citováno n kolik 
studovaných  sb r , 
žádný z nich není 
ozna en jako  holotyp

 syntypy; POZOR: 
n který ze  syntyp  
již mohl být (nebo 
bude) designován jako 
 lektotyp

ze  syntyp  m že revidující autor vybrat 
 lektotyp
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je designováno n kolik 
 položek jako typy 
a citovány n které další 
studované  položky

 syntypy +  paratypy; 
POZOR: n který ze 
 syntyp  již mohl 
být (nebo bude) 
designován jako 
 lektotyp

ze  syntyp  m že revidující autor vybrat 
 lektotyp

jako  typ je designován 
jediný  sb r, ovšem 
s tím, že  položky z n j 
zhotovené jsou uloženy 
ve dvou a více  sbírkách 
( ICN, l. 9.5)

 syntypy; POZOR: 
n který ze  syntyp  
již mohl být (nebo 
bude) designován jako 
 lektotyp

situace charakteristická pro  duplikáty 
vydávané v rámci   exsikátových sbírek 
nebo  duplikáty odeslané jako dar nebo na 
vým nu
ze  syntyp  m že revidující autor vybrat 
 lektotyp

 

 DOKLADOVÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ EXPLICITN  CITOVÁN V ORIGINÁLNÍ 
PUBLIKACI

Pokud máme ve sbírce materiál daného  taxonu studovaný autorem jména p ed datem zve-
ejn ní tohoto jména, m že se jednat o  originální materiál, i když není žádný studovaný 

materiál p ímo zmín n v originální publikaci. Je nutno zjistit, jakými metodami autor pra-
coval (v biogra  ích, bibliogra  ích, vzpomínkách jeho sou asník , archivech, v kompendi-
ích typu Taxonomic literature (Sta  eu & Cowan 1976–2008) atd.), jaký m l rukopis, jak 
ozna oval své  sb ry, výsledky revizí, zda si vedl soupisy  sb r , pracovní zápisníky apod. 
Kurátor   sbírky je v tšinou v dobré situaci, protože tyto podklady ( asto nepublikované 
a jiným nedostupné) má p inejmenším k „domácím“ autor m (ze stejné instituce nebo stej-
ného státu) k dispozici. Na základ  t chto údaj  lze rozhodnout, zda dochovaná  položka 
( položky) byla autorem skute n  použita k  popisu nového  taxonu. Pokud dochovaný sbír-
kový materiál p edstavuje stejný  taxon, jaký je popsán v originální publikaci,  sb r pochází 
z doby p edcházející datu zve ejn ní jména, a nese na etiketách, obálkách nebo vložených 
líste cích jméno autora nebo jím udaného sb ratele, p ípadn  další up es ující údaje sou-
hlasící s  protologem, jedná se o  originální materiál daného  taxonu. Jednu z  položek origi-
nálního materiálu m že revidující autor designovat jako lektotyp  (ICN,  l. 9.2, 9.11, které 
de  nují, že lektotyp  se stanovuje v situaci, kdy nebyl v dob  publikování jména designován 
žádný  holotyp).

 DOKLADOVÝ MATERIÁL, KTERÝ JE EXPLICITN  CITOVÁN V ORIGINÁLNÍ PUBLIKACI

Základním kritériem, že posuzovaný sbírkový doklad je  typ jména ur itého  taxonu, je sho-
da v jeho ozna ení (na štítcích, sbírkových etiketách, v doprovodných protokolech, studij-
ních denících apod.) s údaji o typu v originální publikaci. Je t eba pamatovat na to, že ne 
vždy je typový materiál ideáln  zabalen a etiketován; mnohdy je nutno identi  kovat jej 
v pracovní sbírce autora, která dosud není dob e sbírkov  zpracována. Jedná se o shodu 
zejména v t chto údajích:
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Autorovo íslo  sb ru. Je-li v publikaci psáno „Peck no. 
1267“ a totéž íslo najdeme na ozna ení sbírkového p ed-
m tu, je shoda jednozna ná. Z biogra  ckých pramen  mu-
síme mít ale jistotu, že autor používal jednozna né íslová-
ní svých dokladových  exemplá  a že ani v publikaci, ani 
v ozna ení sbírkového p edm tu neud lal chybu. Drobný 
p epis v jedné íslici neznamená, že by doklad, který jinak 
ve všech ostatních údajích souhlasí s originální publikací, 
nebyl typem.

O  ciální eviden ní íslo  sb ru. Je-li v publikaci psá-
no „holotypus: PRM 564356“ a totéž íslo ( asto zavedené 
v databázích a citované v nejr zn jších online zdrojích) 
najdeme na ozna ení sbírkového p edm tu, je shoda jed-
nozna ná.

Shoda v údajích o lokalit , datu  sb ru a sb rateli. 
Je t eba po ítat s chybami a p episy autora, a  už v ori-
ginální publikaci, nebo v ozna ení dokladu. Pokud „vše 
sedí“ a liší se nap . jen íslo m síce, pak tato jedna chybná 
íslice (s výjimkou roku, který by nem l být v tší, než rok 

zve ejn ní jména – pak se jedná o pozd jší, „netypový“ 
 sb r, i když m že být z  typové lokality) neznamená, že 
by doklad nebyl typem. Pozn.: je pom rn  asté, že auto i 
se vracejí na  typovou lokalitu a po izují odtud další  sb -
ry i po zve ejn ní jména (v dalších m sících nebo letech). 
Nejedná se už o typy, ale o b žné  sb ry, mající ovšem tu 
p ednost, že je ur il autor jména (tzv. autentický materi-
ál). Z takovýchto  sb r  m že být p ípadn  designován  
 neotyp nebo  epityp (u t chto kategorií typ  se doporu uje, aby pocházely z  typové loka-
lity nebo oblasti poblíž ní).

Shoda ve jménu  taxonu. Obvykle musí být potvrzena ješt  alespo  shodou v datu  sb -
ru nebo lokalit . Naopak  sb ry, které p edstavují daný  taxon, ale jsou ve sbírce ozna ené 
jiným jménem, než jménem výsledn  publikovaným, mohou typem být (pokud se všechny 
další údaje v jejich sbírkovém ozna ení shodují s publikovanými údaji)! Velmi asté je totiž 
to, že autor použije pro ozna ení typu ve sbírce provizorní pracovní jméno, jméno p id le-
né na základ  p edb žného ur ení nebo jméno podobného  druhu, a výsledn  publikované 
jméno už zp tn  na etiketu nedopíše. Je vhodné tuto skute nost zjistit a publikované jméno 
 taxonu na etiketu  typového  exemplá e dopsat (nikoli ovšem na p vodní starou etiketu, 
která je historickým dokumentem, ale na nov  vytišt nou etiketu; stará  etiketa se nikdy 
nevyhazuje, ale z stává u dokladu).

V paleobotanice je nejd ležit jším vodítkem vyobrazení v originální publikaci.

 Holotyp a  syntypy

Pokud je v originální publikaci zmín n jen jeden studovaný doklad (zcela bez ozna ení 
nebo jen s ozna ením „typus“, „type“ apod.) v podob  jednoho  sb ru, jedná se o  holotyp. 

OBR. 8.  Cymbopetalum longipes 
Diels. Syntyp: v tvi ky a plody 
uchované jako  tekutinový prepa-
rát ve formalínu.
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Pokud je zmín no více  sb r  (bez ozna ení nebo s ozna ením  nap . „syntypes“, „cotypi“, 
„types“) a není designován  holotyp, jedná se o  syntypy. Od 1. 1. 1990 musí být v publika-
ci  holotyp výslovn  ozna en slovem „holotypus“ nebo „typus“ nebo jeho ekvivalentem 
v moderních jazycích (holotype, holotipo, atd.), jinak není jméno publikováno  platn .

   EXSIKÁTOVÉ   SBÍRKY A TYPY

Pokud je z  etikety herbá ové  položky z ejmé, že p edstavuje  originální materiál n jakého 
nov  popsaného  taxonu a je sou ástí exsikátové   sbírky (každá  exsikátová  sbírka má vlastní 
název, který je v tšinou velkým písmem uveden v záhlaví  etikety; p ehled   exsikátových 
sbírek viz http://indexs.botanischestaatssammlung.de/), je t eba zvýšit pozornost. Pokud 
se údaje na  etiket  o lokalit , datu  sb ru a sb rateli se shodují s údaji v originální publikaci 
nového  taxonu, jedná se o jeden z mnoha  duplikát  p vodního  sb ru. M že to být bu  
jeden z  isotyp  (pokud jde o  duplikát    holotypu designovaného v originální publikaci; ICN,  
l. 9.4), nebo o jeden ze  syntyp  (pokud je v originální publikaci citován jen jeden  sb r, 

který je ovšem v rámci exsikátové   sbírky rozd lený na n kolik ástí a uložený v n koli-
ka r zných  sbírkách, l. 9.5), nebo o jeden z  isosyntyp  ( duplikát  syntypu, v situaci, kdy 
je v  protologu citován v tší po et  položek a z nich jsou ješt  zhotoveny  duplikáty ší ené 
v rámci exsikátové   sbírky), nebo o  duplikát paratypu ( duplikát  položky citované v  proto-
logu, která není  holotypem). Je dobré i všechny tyto  položky ozna ovat p esnými termíny 
pro jednotlivé kategorie typ , protože mohou „vstoupit do hry“ (tj. mohou být následn  
designovány jako lektotyp  nebo  neotyp) za situace, kdy se p vodn  designované typy ( ho-
lotyp nebo  syntypy) ztratí nebo zni í.

 JAK NAHLÍŽET NA ÁSTI A  DUPLIKÁTY TYP

Pokud existuje n kolik samostatn  zabalených sbírkových p edm t ,  které p edstavují 
 duplikáty p vodního typového  sb ru a nejsou jednozna n  ozna eny jako ásti tohoto  sb -
ru (zpravidla jsou uloženy mimo hlavní  typ, nap . v jiné ásti herbá e nebo v jiné instituci; 
viz nap . ICN,  l. 8.3, p íklad 5), mohou nastat tyto situace:

• pokud se jedná o  duplikáty    holotypu,  jsou to  isotypy (ICN,  l. 9.4).
• pokud se jedná o  položky zhotovené z jednoho  sb ru a následn  uložené v n kolika 

r zných herbá ích, a žádná z nich nebyla designována jako  holotyp, jedná se o n kolik 
 syntyp  (ICN,  l. 9.5). To je charakteristické nap . pro  sb ry z   exsikátových sbírek, pro 
 sb ry pracovník  p echázejících do jiné instituce (materiál rozd lí, polovinu nechají 
v p vodní instituci, polovinu si odnesou do nové) nebo pro  duplikáty posílané kole-
g m na vým nu nebo darem.

Pokud je  typ pouze rozd len do n kolika ástí, které jsou jednozna n  ozna eny jako ásti 
jedné herbá ové  položky (nap . tak, že v jedné velké obálce s íslem PRM 23456 je n kolik 
menších obálek s ástmi materiálu ozna enými stejným íslem a rozlišenými písmeny a, b, 
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c, d), nejedná se o  duplikáty, ale o jednu  položku složenou z n kolika ástí (ICN,  l. 8.3). 
Totéž se týká materiálu jedné rostliny, nalepeného na 3 listech herbá ového papíru propo-
jených vzájemnými k ížovými odkazy. Pokud navíc existuje 4. list, který není ozna en jako 
ást téhož materiálu, jedná se o  duplikát (ICN,  l. 8.3, p íklad 4).

 JAK NAHLÍŽET NA OPAKOVANÉ  SB RY Z  TYPOVÉ LOKALITY

Jsou to  sb ry z   typové lokality, lišící se dobou a/nebo p esným místem  sb ru. 
P íklad 1: autor sebral nov  popisovaný  druh na  typové lokalit  3x, vždy v odstupu 

50 metr  (což jsme zp tn  dopátrali dotazem u jeho žijícího spolupracovníka, který s ním 
na lokalit  tehdy byl). Zhotovil 3 samostatn  zabalené  sb ry a všechny (pro zjednodušení) 
opat il  etiketou se stejnými údaji; tyto údaje uvedl v  popisu nového  taxonu. Ve sbírce do-
staly tyto 3  sb ry 3 r zná eviden ní ísla. Jedná se o 3  syntypy (ICN,  l. 9.5). 

P íklad 2: autor sebral nov  popisovaný  druh na  typové lokalit  3x, vždy s asovým 
odstupem 14 dn , všechny ve stejném roce. Ve sbírce dostaly tyto 3  sb ry 3 r zná eviden ní 
ísla. V publikaci je  typ speci  kován jen údajem o  typové lokalit . Jedná se o 3  syntypy. 

P íklad 3: autor sebral nov  popisovaný  druh na  typové lokalit  3x, jednou v roce, 
kdy  druh popsal, a dvakrát o rok pozd ji. První  sb r p edstavuje  holotyp (samoz ejm  jen 
tehdy, pokud  sb r v publikaci designoval jako  holotyp), ostatní dva p edstavují normální, 
pozd ji sbírané doklady, které nemají hodnotu typu.

 TYPY STANOVENÉ NÁSLEDNOU  DESIGNACÍ

Jedná se o stanovení typu s r zn  dlouhým asovým odstupem od data zve ejn ní origi-
nální publikace. M že to ud lat bu  sám autor jména, nebo jiný (revidující) autor. Tento 
p ípad se týká typ  v kategorii lektotypu,  epitypu a neotypu. Jejich stanovení je možné 
pouze formou  efektivního publikování (ICN,  l. 7.9, detaily v l. 29–31), tj. v tišt né nebo 
elektronické v decké publikaci. V sou asnosti je takovéto stanovení platné p i spln ní ná-
sledujících podmínek: autor musí zvolený  typ jednozna n  akceptovat;  typ musí být jasn  
a p ímo citován v etn  uvedení termínu  typ („lectotypus, neotypus“) nebo jeho ekvivalen-
tu ( l. 9.23) a musí být uveden herbá  nebo instituce, ve které je  typ uložen ( l. 9.22); dále 
musí být uvedena fráze „designated here“ („hic designatus“) nebo její ekvivalent ( l. 7.10).

 Lektotyp

V p ípad  stanovení lektotypu se tento  typ vybírá z  originálního materiálu, tedy  polo-
žek, které p vodní autor prokazateln  použil k sestavení  popisu nebo  diagnózy nového 
 taxonu. Postupuje se podle Kódem stanoveného po adí (ICN,  l. 9.12). Nejprve se vybírá 
z  isotyp ; pokud neexistují, pak ze  syntyp ; pokud neexistují žádné  isotypy,  syntypy nebo 
 isosyntypy ( duplikáty  syntyp ), lektotyp  musí být vybrán z    paratyp ; pokud žádné ze jme-
novaných  položek neexistují, lektotyp  se musí vybrat z necitovaných  položek i ilustrací 
zbývajícího originálního materiálu. Autor, který stanovuje lektotyp,  by m l být výborným 
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znalcem dané skupiny (ICN,  Doporu ení 9A), a m l by d sledn  vycházet z údaj  v  pro-
tologu. Nelze postupovat mechanicky (nap . zvolit první autorem citovaný  sb r nebo  sb r 
sbíraný lov kem, podle n hož je vytvo eno jméno  taxonu). Je t eba dát p ednost jakému-
koli náznaku p vodního autora, že ur itý  sb r preferoval (nap . formou poznámek v ma-
nuskriptu, vpiskami na herbá ové  etikety, použitím výraz  „typicus“, „genuinus“ apod.).

 Epityp

Pokud se zjistí, že  holotyp, lektotyp,  d íve vybraný  neotyp nebo všechen  originální mate-
riál spojený s  platn  publikovaným jménem je prokazateln  nejednozna ný a nem že být 
kriticky identi  kován pro ú ely p esného použití jména  taxonu (jedná se nap . o materiál 
n kolika  druh  nebo materiál sterilní, špatn  zachovaný i takový, kde chybí taxonomicky 
d ležité znaky), lze stanovit interpretativní  typ –  epityp (ICN,  l. 9.8). K n mu se výslovn  
musí citovat i  holotyp, lektotyp  nebo  neotyp, který je epitypem podporován. Epityp je vždy 
vázán pouze a jedin  na tuto typovou  položku.

 Neotyp

Pokud neexistuje žádný  originální materiál nebo byl zni en nebo se taxonomicky liší od 
p vodního typu, je nutno stanovit  neotyp (ICN,  l. 9.13).

Prvním krokem p i stanovení neotypu je tedy spolehlivé potvrzení faktu, že  holotyp, 
lektotyp  nebo další  originální materiál spojený se jménem  druhu (v etn  doklad  nepubli-
kovaných, avšak jednozna n  použitých pro  popis nového  taxonu, a  duplikát  rozeslaných 
koleg m p vodního autora nebo jiným sbírkovým institucím) skute n  neexistuje. Je t eba 
podniknout tyto kroky:

1. V   Index Herbariorum (Thiers 2015) nebo jiných relevantních zdrojích vyhledat, ve 
kterých herbá ích jsou uloženy  položky daného sb ratele nebo autora  popisu (databázové 
pole Important collections). asto se jedná o n kolik herbá . Pokud sb ratel nebo autor 
není v  Index Herbariorum uveden, lze kontaktovat nap . v deckou spole nost v zemi, kde 
tito badatelé žili. Místní specialisté v tšinou místní reálie dob e znají a poradí. Pokud se ví 
(z bibliogra  e autora nebo p ehledu vydaných   exsikátových sbírek), že autor  popisu roze-
sílal  duplikáty svých  sb r  koleg m nebo jiným sbírkovým institucím, je t eba ov ovat 
p ípadnou existenci autorových  sb r  i tam. 

2. Kontaktovat kurátory p íslušných herbá  a zeptat se, zda materiál k danému  ta-
xonu mají ve svých  sbírkách. Kurátor m je nutno vysv tlit, aby nehledali jen pod publiko-
vaným jménem  taxonu, ale i  položky uložené pod jinými jmény nebo  položky neur ené, 
avšak souhlasící s údaji v  protologu (nap . podle lokality, data  sb ru, jména sb ratele). Ve 
složit jších p ípadech je nejlepší klí ové herbá e osobn  navštívit. Mnohdy se ukáže, že 
místní kuráto i mají k dispozici adu nezve ejn ných a archivních údaj , které pomohou 
bu  identi  kovat  originální materiál (a z n ho pak zvolit lektotyp ), nebo jasn  vylou it 
existenci originálního materiálu (pak je možné vybrat  neotyp).

V n kterých p ípadech je materiál ur itého autora uložen ve zcela ne ekaných sbírko-
vých institucích. V minulosti došlo nap . k tomu, že ást materiálu autora si n kdo vyp j il 
a nevrátil v as (p ímo od n j nebo ze   sbírky, kam autor materiál uložil). V mezi ase byla 
 sbírka p vodního autora odkoupena do jiné sbírkové instituce, ovšem krom  vyp j ených 
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typ . Ty bu  z staly u revidujícího autora doma nebo v jeho instituci, která navíc po ase 
zanikla a její   sbírky byly následn  deponovány (darem nebo p evodem) v další instituci. 
Typy jsou výsledn  uloženy v instituci, která nemá žádnou souvislost ani s p vodním, ani 
s revidujícím autorem. V t chto p ípadech pom že bu  to, že tato výsledná instituce držení 
typ  zve ejní, nebo dokonalá znalost životopisu a stylu práce p vodního i revidujícího 
autora a obecných d jin v dy a v deckých institucí daného regionu a asového období 
(„kdo, co, pro , jak, kam…“).

 VÝB R NEOTYPU A  EPITYPU

Proces výb ru neotypu je velmi podrobn  a názorn  popsán na ad  míst a doporu ení 
l. 9. Mezinárodního kódu nomenklatury as, hub a rostlin. Nejd ležit jším pravidlem je, 

aby  neotyp vybral zkušený specialista na danou skupinu, který dokonale zná vymezení 
a hranice všech p íbuzných a podobných  taxon  a podle toho  neotypem stanoví  sb r, který 
v zásadních znacích souhlasí s  protologem a zárove  se jednozna n  liší od p íbuzných 
a podobných  taxon . Pokud se ukáže, že v herbá ích jsou uloženy  sb ry autora nového 
jména sbírané po datu zve ejn ní jména, je vhodné  neotyp vybrat z nich, musí však sou-
hlasit s  protologem a být bohaté na dob e zachovaný materiál. 

K pokyn m a doporu ením Kódu lze ješt  p idat to, aby byl  neotyp pokud možno 
vybrán z  položek sbíraných v oblasti, odkud byl nový  taxon popsán (stejný p írodní ce-
lek nebo region). Vždy je vhodné navštívit  typovou lokalitu (nebo další lokality uvedené 
v  protologu) a ujasnit si, z jakého prost edí byl  taxon popsán. Mnohdy se zjistí, že   typová 
lokalita a/nebo biotop už neexistují (lokalita mohla být zcela zni ena nebo biotop zm n n); 
v ad  p ípad  jsou naopak dob e zachovalé (pralesovité porosty, alpinské biotopy apod.) 
a je ur itá šance tam  taxon znovu nalézt a sebrat.

Podobnou pé i je t eba v novat i výb ru  epitypu. Ten je de  nován jako „interpretativ-
ní  typ“ a pouze dopl uje  holotyp (nebo lektotyp  i  neotyp) s cílem upevnit správné pojetí 
a vymezení  taxonu ( l. 9.8). 
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 ROZLIŠOVÁNÍ TYP  PODLE MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL 
ZOOLOGICKÉ NOMENKLATURY ( ICZN)

 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJM  ZOOLOGICKÉ NOMENKLATURY

 aberace, ab. [angl.: aberration]. Termín, který, je-li výslovn  užit ve spojení s novým jmé-
nem, je nutno považovat za demonstraci toho, že p íslušné jméno ozna uje   infrasub-
speci  ckou entitu (viz níže), a je tudíž nepoužitelné ve smyslu  ICZN [ l. 45.6.2].

autor (pl. auto i) [angl.: author, authors]. Osoba (osoby), jíž (jimž) se p ipisuje dílo, v decké 
jméno nebo nomenklatorický in [ lánky 50, 51].

 designace, designovat [angl.: designation, designate]. Nomenklatorický in ur itého autora 
nebo Komise, kterým se výslovn   xuje   názvový  typ ur itého d íve nebo nov  stanove-
ného nominálního  druhu nebo  poddruhu.
– následná  designace [angl.: subsequent designation]. Designace  názvového typu ur-

itého nominálního  taxonu uve ejn ná poté, co již byl p íslušný  nominální  taxon 
stanoven [ l. 69.1, 74, 75].

– p vodní  designace [angl.: original designation]. Designace  názvového typu ur itého 
nominálního  taxonu provedená sou asn  s jeho stanovením v p vodní práci [ l. 
68.1, 73. 1.1].

 druh [angl.: species, sing. a pl.]. Druh je základní kategorií klasi  kace organizm , jeho 
p esná biologická  de  nice je však z principu velmi obtížná. Zjednodušen  lze za 
 druh ozna it soubor populací organizm  s jedine ným vývojovým p vodem a histo-
rií, tvo ený navzájem si podobnými jedinci, kte í se mezi sebou mohou plodn  k ížit 
a jsou reproduk n  izolováni od jiných podobných skupin. Pro pot eby zoologické 
nomenkaltury rozumíme  druhem: (1) Klasi  ka ní úrove  nejblíže nižší pod skupi-
nou rodu; základní úrove  zoologické klasi  kace. (2) Taxon za azený na klasi  ka ní 
úrovni  druhu.

 exemplá  [angl.: specimen]. Ur itý živo ich, nebo fosilie (= zkamen lina), nebo stopa po 
innosti živo icha, nebo ur ité ásti ehokoli z nich. Viz l. 72.5 o  exemplá ích, které 

p ipadají v úvahu p i výb ru  názvových typ  nominálních  taxon  ze skupiny  druhu.
  xace [angl.:  xation]. Obecný termín pro ur ení  názvového typu, a  už p vodní  designací, 

nebo jinými zp soby.
 forma [angl.: form]. Termín, který je nutno považovat za ozna ující  taxon na   infrasubspe-

ci  cké úrovni, byl-li uve ejn n po roce 1960; ale který m že být interpretován na  pod-
druhové úrovni [podle lánku 45.6.3–4], byl-li uve ejn n p ed rokem 1961.

 homonymum [angl.:  homonym]. Každé ze dvou nebo více  použitelných jmen, která mají 
stejný zp sob psaní nebo takové zp soby psaní, které je nutno považovat za stejné 
[podle lánku 58], a která byla stanovena pro odlišné nominální  taxony. V p ípad  
druhových a  poddruhových jmen se dále rozlišuje, zda byla tato jména kombinována 
s týmž  rodovým jménem již p i p vodním stanovení (primární homonymie), nebo až 
následn  (sekundární homonymie) [ l. 53.3].
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– mladší  homonymum [angl.: junior  homonym]. Ze dvou  homonym to, které bylo 
stanoveno pozd ji. Z hlediska zoologické nomenklatury je mladší  homonymum 
jménem neplatným, ale (potenciáln ) použitelným.

– starší  homonymum [angl.: senior  homonym]. Ze dvou  homonym to, které bylo sta-
noveno první.

 hypotetická p edstava [angl.: hypothetical concept]. Taxonomická p edstava, která, je-li 
uve ejn na, nezahrnuje žádného tehdy známého živo icha existujícího v minulé i sou-
asné p írod , ale pouze v mysli jejího autora (nap  lochneská p íšera a sn žný muž).

 ichnofosilie [angl.: trace fossil]. Stopa po innosti fosilního organizmu.
 ichnotaxon. Taxon založený na fosilizované stop  po innosti organizmu.
  infrasubspeci  cká entita [angl.: infrasubspeci  c entity]. (1) Taxony nižší klasi  ka ní 

úrovn  než je  poddruh. (2)  Exemplá  ( exemplá e) pat ící k ur itému  druhu a lišící 
se od jeho jiných  exemplá  d sledkem vnitropopula ní variability (nap . odlišná 
pohlaví, kasty, aberantní (= odchylní) jedinci, v kové (nap . vají ko, larva, kukla 
a dosp lec hmyzu) a sezónní  formy, varianty kontinuální variability nebo polymor-
 zmu, atd.).

 infrasubspeci  cký [angl.: infrasubspeci  c]. Taxon nebo jméno jsoucí na klasi  ka ní úrov-
ni nižší, než je klasi  ka ní úrove   poddruhu. Jména  infrasubspeci  ckých entit nejsou 
pod p sobností  ICZN.

jméno
–  druhu /  poddruhu [angl.: (sub)species name, name of a (sub)species]. V decké jméno 

 taxonu na klasi  ka ní úrovni  druhu. Jménem  druhu je binomen,  kombinace  ro-
dového a druhového jména (nap . Homo sapiens); jménem  poddruhu je trinomen, 
tj.  kombinace rodového jména, druhového jména a  poddruhového jména (nap . 
Homo sapiens neanderthalensis).

jméno [angl.: name]. (1) Obecn : slovo nebo uspo ádaná ada slov konven n  užívané pro 
ozna ení a identi  kaci ur itého subjektu (nap . ur ité osoby, místa, v ci, koncepce). 
(2) Ekvivalent pro v decké jméno. (3) Sou ást jména  taxonu ze skupiny  druhu:  rodové 
jméno, podrodové jméno, druhové jméno,  poddruhové jméno.
–  neplatné jméno [angl.: invalid name]. Ur ité  použitelné jméno, které je bu  (1) objek-

tivn  neplatné (tj. jde o mladší  homonymum nebo o mladší objektivní  synonymum 
ur itého potenciáln  platného jména, nebo o jméno, které musí být zavrženo pod-
le ustanovení  ICZN, nebo bylo potla eno Komisí), nebo (2) subjektivn  neplatné 
(v d sledku toho, že je subjektivn  považováno za mladší  synonymum, nebo za 
jméno neaplikovatelné na ur itý  taxonomický  taxon).

–  nepoužitelné jméno [angl.: unavailable name]. V decké jméno, které neodpovídá 
lánk m 10 až 20  ICZN, nebo které je vylou eným jménem podle lánku 1.3.

–  nové náhradní jméno ( nomen novum, lat.) [angl.: new replacement name]. Jméno 
stanovené výslovn  pro náhradu ur itého, již stanoveného jména, které je mladším 
homonymem, p i emž p íslušný  nominální  taxon byl ozna en novým náhradním 
jménem ( nomen novum) a má stejný   názvový  typ jako  nominální  taxon ozna ený 
nahrazeným jménem [ lánky 67.8, 72.7].

–  platné jméno [angl.: valid name]. Správné jméno taxonomického  taxonu, tj. nejstarší 
potenciáln   platné jméno  názvového typu, který je obsažen v autorov  koncepci 
ur itého  taxonu.
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–  použitelné jméno [angl.: available name]. V decké jméno použité pro živo išný  ta-
xon, které není vylou eno podle lánku 1.3 a které vyhovuje ustanovením lánk  
10 až 20.

–  rodové jméno [angl.: generic name]. První jméno v binominu nebo trinominu [ lanek 5].
 kombinace [angl.: combination]. Sdružení rodového a druhového jména k vytvo ení jména 

 druhu nebo sdružení rodového jména s druhovým a  poddruhovým jménem k vytvo-
ení jména  poddruhu.

Komise [angl.: Commission]. Zkratka pro Mezinarodní komisi pro zoologickou nomen-
klaturu [angl.: The International Commission on Zoological Nomenclature]. Komise je 
autorem Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury ( ICZN), jejich oprav a do-
pl k , a má plnou moc provád t zm ny týkající se jmen  taxon , které jinak  ICZN 
neumož ují.

 monotypie [angl.: monotypy]. Situace, která vzniká, (1) když autor stanovil ur itý nomi-
nální rod nebo podrod, podle jeho názoru, na jediném taxonomickém  druhu, který 
ozna il použitelným jménem (takový nominální  druh je typovým  druhem monotypií) 
[ l. 68.3], nebo (b) když autor založil  nominální  taxon ze skupiny  druhu na jediném 
 exemplá i, ale nedesignoval jej výslovn  jako  holotyp (takový  exemplá  je  holotyp mo-
notypií) [ l. 73.1.2].

 poddruh (poddruhy) [angl.: subspecies, sing. a pl.]. (1) Klasi  ka ní úrove  ve skupin   dru-
hu pod úrovní  druhu; nejnižší úrove , na níž jsou ješt  jména ízena Pravidly. (2) Ta-
xon za azený na klasi  ka ní úrovni  poddruhu.

 popis [angl.: description]. Slovní konstatování taxonomických znak  ur itého jedince nebo 
 taxonu [ lánky 12, 13].
– p vodní  popis [angl.: original description]. Popis ur itého nominálního  taxonu po-

daný p i jeho stanovení ( popisu).
 princip  typi  kace [angl.: Principle of Typi  cation]. Princip, který stanoví, že každý  no-

minální  taxon ve skupin  eledi, skupin  rodu nebo skupin   druhu má  xován sv j 
  názvový  typ, který poskytuje objektivní referen ní standard pro užívání p íslušného 
jména [ l. 61].

skupina eledi [angl.: family group]. V klasi  ka ní hierarchii: skupina  taxon  azených na 
nejvyšší klasi  ka ní úrovn , na nichž jsou jejich jména ješt  pln  pod p sobností  ICZN. 
Skupina eledi zahrnuje  taxony na klasi  ka ních úrovních nad eledi, eledi, pod eledi, 
tribu, podtribu, p ípadn  další vložené  taxony.

skupina  druhu [angl.: species group]. V zoologické klasi  kaci: skupina  taxon  azených na 
nejnižší klasi  ka ní úrovn , na nichž jsou jejich jména ješt  pod p sobností  ICZN. Skupina 
 druhu zahrnuje všechny  taxony na klasi  ka ních úrovních  druhu a  poddruhu [ l. 45.1].

skupina rodu [angl.: genus group]. V klasi  ka ní hierarchii: skupina  taxon  azených na 
klasi  ka ní úrovn  mezi skupinou eledi a skupinou  druhu. Skupina rodu zahrnuje 
 taxony na klasi  ka ních úrovních rodu a podrodu [ l. 42.1].

stanovit (uskute nit, ustanovit) [angl.: establish]. O jménu nebo nominálním  taxonu: u init 
jméno nominálního  taxonu použitelným tím, že se vyhoví požadavk m platného  ICZN.

 synonymum [angl.:  synonym]. Každé ze dvou nebo více jmen stejné klasi  ka ní úrovn  
užitých k ozna ení téhož taxonomického  taxonu.
– mladší  synonymum [angl.: junior  synonym]. Ze dvou  synonym to, které bylo stano-

veno pozd ji. Mladší  synonymum se obvykle stává jménem  neplatným.



ROZLIŠOVÁNÍ TYPŮ PODLE ZOOLOGICKÉHO KÓDU

39

– starší  synonymum [angl.: senior  synonym]. Ze dvou  synonym to, které bylo stanove-
no d íve. Obvykle má p ednost p ed svými mladšími  synonymy a používá se jako 
 platné jméno  taxonu.

 taxon, pl.  taxony [angl.:  taxon, pl. taxa]. Každá taxonomická jednotka, a  již pojmenovaná i 
nikoli: tj. ur itá populace nebo skupina populací organizm , o nichž se v tšinou sou-
dilo, že jsou si fylogeneticky p íbuzné a že mají spole né znaky, které odlišují tuto jed-
notku (nap . ur itou geogra  ckou populaci, ur itý rod, ele , ád) od jiných takových 
jednotek. Ur itý  taxon zahrnuje všechny v len né  taxony nižší úrovn  a individuální 
organizmy. Pouze jména  taxon  mezi klasi  ka ními úrovn mi nad eledi a  poddruhu, 
v etn  t chto jmenovaných klasi  ka ních úrovní, jsou pod plnou p sobností  ICZN.
–    infrasubspeci  cký  taxon [angl.: infrasubspeci  c  taxon]. Taxon za azený na nižší 

klasi  ka ní úrovni než  poddruh. Jména takových  taxon  nejsou pod p sobností 
 ICZN a obvykle se jich dnes už neužívá.

–  nominální  taxon [angl.: nominal  taxon]. Koncepce  taxonu, který je ozna en použitel-
ným jménem (nap . Mollusca, Diptera, Hominidae, Papilio, Homo sapiens). Každý  no-
minální  taxon ve skupin  eledi, rodu a  druhu je založen na svém  názvovém typu.

–  nominotypický  taxon [angl.: nominotypical  taxon]. Takový nominální pod azený 
 taxon ve skupin  eledi, skupin  rodu a skupin   druhu, který obsahuje p íslušný 
  názvový  typ rozd leného taxonomického  taxonu této skupiny.

–  taxonomický  taxon [angl.: taxonomic  taxon]. Ur itý  taxon (nap . ur itá ele , rod, 
 druh) zahrnující všechny nominální  taxony a jedince, které ur itý zoolog v ur i-
tém ase, ve snaze vymezit jeho hranice, považuje za pat ící do tohoto  taxonu. 
Taxonomický  taxon se ozna uje platným jménem ur eným z  použitelných jmen 
nominálních  taxon  do n j za azených.

 typ [angl.: type]. Termín užívaný samostatn , nebo tvo ící ást složeného termínu a ozna u-
jící  exemplá  nebo  taxon, který má zvláštní postavení.
–  alotyp [angl.: allotype]. Ur itý designovaný  exemplá  opa ného pohlaví než je  ho-

lotyp. Termín nespadající pod p sobnost  ICZN, de facto se jedná pouze o jeden 
z    paratyp . Pom rn  asto se termín  alotyp používá pro  exemplá  opa ného po-
hlaví než  holotyp, který ale nebyl sou ástí p vodní  typové série. Takový  alotyp 
pak nemá statut paratypu.

–  hapantotyp [angl.: hapantotype]. Jeden nebo více preparát  p ímo sp ízn ných jedin-
c , kte í reprezentují jednotlivá vývojová stadia p íslušného životního cyklu a do-
hromady tvo í   názvový  typ ur itého žijícího  druhu prvoka [ lánky 72.5.4, 73.3]. 
Jakkoli je  hapantotyp sérií jedinc , jde o  holotyp, který nesmí být zúžen výb rem 
lektotypu. Zjistí-li se však, že ur itý  hapantotyp zahrnuje jedince pat ící k více než 
jednomu  druhu, pak cizorodé složky hapantotypu mohou být odstra ovány, do-
kud nebude zahrnovat pouze jedince jediného  druhu [ l. 73.3.2].

–  holotyp [angl.: holotype]. Jediný  exemplá  (vyjma situace u hapantotypu), designo-
vaný nebo jinak  xovaný jako   názvový  typ ur itého nominálního  druhu nebo  pod-
druhu p i jeho stanovení.

– lektotyp  [angl.: lectotype]. Ur itý  syntyp designovaný jako jediný  exemplá  p edstavující 
  názvový  typ až poté, co byl ur itý nominální  druh nebo  poddruh stanoven [ l. 74].

–   názvový  typ [angl.:  name-bearing type]. Typový rod, typový  druh,  holotyp, lektotyp,  
série  syntyp  (které dohromady tvo í   názvový  typ) nebo  neotyp; každý z nich je 
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objektivním referen ním standardem, jehož pomocí m že být ur eno použití jmé-
na ur itého nominálního  taxonu.

–  neotyp [angl.: neotype].  Exemplá  designovaný jako   názvový  typ nominálního  druhu 
nebo  poddruhu za situace, kdy je zapot ebí objektivn  de  novat ur itý  nominální 
 taxon a existuje p esv d ení, že žádný   názvový  typ se nezachoval. Je-li ohrožena 
stabilita a univerzalita užívání ur itého jména kv li tomu, že existující   názvový 
 typ je bu  taxonomicky neadekvátní, nebo není v souladu s b žným zp sobem 
užívání daného jména, m že Komise použít svou plnou moc, prohlásit onen  typ 
za neplatný a stanovit  neotyp.

–  paralektotyp [angl.: paralectotype]. Každý  exemplá  zbývající z p vodní  typové sé-
rie po  designaci lektotypu. Jedná se o obdobu paratypu.

–  paratyp [angl.: paratype]. Každý  exemplá   typové série krom     holotypu.
–  syntyp [angl.: syntype]. Každý  exemplá   typové série, z níž nebyl designován ani 

 holotyp ani lektotyp.  Syntypy kolektivn  utvá ejí   názvový  typ.
–  topotyp [angl.: topotype]. Termín neuznávaný v  ICZN. Ozna uje  exemplá  pocháze-

jící z  typové lokality toho  druhu nebo  poddruhu, k n muž se p edpokládá, že pa-
t í, a  tento  exemplá  je nebo není sou ástí  typové série.  Topotypy jsou vhodnými 
kandidáty pro p ípadné stanovení neotypu.

 typi  kace [angl.: typi  cation].  Fixace  názvového typu ur itého nominálního  taxonu tak, 
aby  typ poskytoval objektivní referen ní standard pro užívání p íslušného jména.

  typová lokalita [angl.: type locality]. Geogra  cké (a tam, kde je to vhodné, stratigra  cké) 
místo odchytu,  sb ru nebo pozorování  názvového typu ur itého nominálního  druhu 
nebo  poddruhu.

 typová série [angl.: type series]. Série  exemplá , de  novaná v láncích 72.4 a 73.2, podle níž 
p vodní autor stanovil nový  nominální  taxon ze skupiny  druhu. Pokud nebyl designo-
ván  holotyp, m že kterýkoli z t chto  exemplá  být následn  vybrán jako   názvový  typ 
(lektotyp ); p ed  designací lektotypu jsou všechny  exemplá e  typové série  syntypy, jež 
kolektivn  tvo í   názvový  typ. Z  typové série jsou vylou eny všechny  exemplá e, které 
z ní p vodní autor výslovn  vylou il nebo je považoval za odlišné varianty nebo je 
za adil do p íslušného  taxonu s pochybnostmi.

 typový  exemplá  [angl.: type specimen]. Termín užívaný v p edchozích vydáních  ICZN 
pro  holotyp, lektotyp  nebo  neotyp, p ípadn  pro kterýkoli  syntyp. Je též v obecném 
užívání pro jakýkoli  exemplá  z  typové série.

 typový horizont [angl.: type horizon]. Geologická vrstva, v níž byl sebrán   názvový  typ 
ur itého  druhu nebo  poddruhu.

uve ejn ní [angl.: publication]. Vydání díla odpovídajicího ustanovením lánku 8 a 9 Pra-
videl a pozd jších oprav umož ujících elektronické publikace v zoologické nomenkla-
tu e ( ICZN 2012).

 varieta [angl.:  variety]. Termín, který je nutno považovat za ozna ující  taxon na   infrasub-
speci  cké úrovni, byl-li uve ejn n po roce 1960; ale který m že být interpretován na 
 poddruhové úrovni [podle lánku 45.6.3–4], byl-li uve ejn n p ed rokem 1961.

živo ich [angl.: animal]. Pro ú ely  ICZN zahrnuje termín „živo ich“ mnohobun né živo-
ichy (Metazoa) a ty  taxony prvok  (tzv. Protozoa), se kterými se z nomenklatorického 

hlediska zachází nebo zacházelo jako s živo ichy.
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 PLATNOST UVE EJN NÍ JMÉNA

Otázce, zda  typové  exemplá e ve sbírce jsou opravdu ádn  stanovené a platné, logicky 
p edchází posouzení použitelnosti (angl.: availability) p íslušného jména. Je tedy nutné 
podle Pravidel zoologické nomenklatury ( ICZN) ov it:

1. zda dané jméno bylo  platn  uve ejn no (publikováno) – p ed rokem 2011 výhradn  
tiskem na papír [ ICZN, l. 7, 8], po roce 2012 bu  tiskem na papír, nebo elektronicky p i spl-
n ní speci  ckých kritérií (zejména registrace jména v ZooBank) [ ICZN 2012: Amendment 
of Articles 8, 9, 10, 21 and 78]. Uve ejn ní ve smyslu  ICZN [ l. 9] není rukou psaný text 
reprodukovaný jako faksimile (po roce 1930), fotogra  e, korektury, mikro  lmy, zvukové 
záznamy, ozna ení  exemplá e  etiketou, vyžádané kopie nepublikovaných d l (zejména di-
plomových a dizerta ních prací), abstrakty z konferencí p ednostn  vydané pro pot eby 
ú astník  konference.

2. zda dané jméno nebylo publikováno v díle potla eném pro nomenklatorické ú ely 
Komisí pro zoologickou nomenklaturu [ l. 8.7]. Seznam takto potla ených d l je dostupný 
na stránkách komise (Of  cial Lists and Indexes of Names and Works in Zoology, http://
iczn.org/content/of  cial-lists-indexes-1).

3. zda dané jméno je  nepoužitelné díky vylou ení z ustanovení  ICZN [ l. 1.3]. Jedná 
se zejména o jména navržená pro  hypotetické p edstavy (nap . lochneskou p íšeru), tera-
tologické  exemplá e, k ížence,  infrasubspeci  cké jednotky ( varieta,  forma,  aberace, morfa, 
natio, chromion), a jména navržená po roce 1930 pro stopy po innosti žijících živo ich  
(nap . hálky).

V p ípad  jednotek  varieta a  forma uve ejn ných p ed rokem 1961 je nutné posoudit, 
zda je t eba je považovat za  infrasubspeci  cké, a tudíž nepoužitelné, nebo  poddruhové 
(subspeci  cké), a tudíž použitelné, p ípadn , zda to bylo pozd ji u in no použitelným i-
nem n kterého z následujících autor  [viz l. 45.5, 45.6]. Užite ný klí  k hodnocení  variet 
a  forem uvád jí Lingafelter & Nearns (2013).

Pokud jméno tyto podmínky nespl uje, je nepoužitelné (unavailable), z hlediska nomen-
klatury vlastn  neexistuje a p ípadná  designace typu je rovn ž neplatná. P esto, zejména 
u typ   infrasubspeci  ckých  taxon , je pot eba ozna ení takovýchto „typ “ respektovat 
a uchovat jako sv dectví o práci a názorech p edešlých generací taxonom . Totéž platí o  ty-
pových  exemplá ích  taxon , které ve skute nosti nikdy nebyly popsány (tzv. rukopisná 
jména – manuscript names).

Pokud se jméno stane z jakéhokoli d vodu neplatným (invalid), a  už jako mladší  sy-
nonymum, mladší  homonymum nebo jméno potla ené Komisí, tento fakt nijak neovliv uje 
status t chto jmen jako použitelných (available) a rovn ž status jejich typ !

 STANOVENÍ TYPU

Stanovení typu je výhradní sou ástí v deckého výzkumu, který odlišuje nové nebo n ja-
kým zp sobem reklasi  kuje již existující  taxony. Pravidla pro stanovování typ  se ídí pou-
ze aktuálním vydáním Pravidel zoologické nomenklatury ( ICZN 1999), p ípadn  jejich 



42

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

pozd jších oprav a dopl k  vydaných Komisí pro zoologickou nomenklaturu (nap . De-
klarace 44,  ICZN 2003). Pro pochopení problematiky zde p edkládáme zjednodušený výtah 
nejvýznamn jších ustanovení  ICZN, v žádném p ípad  však tato metodika nem že za-
stoupit p vodní text  ICZN p i ešení kteréhokoliv problému v zoologické nomenklatu e. 

Pravidla rozlišují v zoologii t i skupiny  taxon :

•  taxony ze skupiny eledi: zahrnují nad ele , ele , pod ele , tribus, p ípadn  další 
vložené  taxony, jsou-li pot ebné k vyjád ení hierarchické klasi  kace. Typem  taxon  ze 
skupiny eledi je vždy typový rod.

•  taxony ze skupiny rodu: zahrnují rod a podrod. Typem  taxon  ze skupiny rodu je 
vždy typový  druh.

•  taxony ze skupiny  druhu: zahrnují  druh a  poddruh. Typem  taxon  ze skupiny  druhu 
je vždy  typový  exemplá  nebo  typová série  exemplá .

Z hlediska sbírkové praxe se setkáváme pouze s typy ve skupin   druhu, by  n které z nich 
ur ují i status typových  druh  a rod . Typový jedinec ur uje identitu a jméno ur itého  dru-
hu, který je zvolen jako typový  druh rodu, a m že být dále zvolen typovým rodem  taxonu 
ze skupiny eledi.

Použití termínu „ typ“ s ohledem na jedince [ ICZN, l. 72.1]. Termín „ typ“ je sou ástí 
mnoha složených termín  používaných taxonomy k rozlišení mezi r znými kategoriemi 
 exemplá , z nichž pouze n které jsou  názvovými typy. Pro tyto ú ely  ICZN vymezuje t i 
kategorie t chto  exemplá :

•  typová série (type series) [ l. 72.1.1]. Všechny  exemplá e, podle nichž autor stanovil 
 nominální  taxon skupiny  druhu (s výjimkou t ch, které jsou vylou eny [ l. 72.4.1]). P i 
chyb jící  designaci    holotypu (nebo následné  designaci lektotypu) jsou všechny  exem-
plá e  typové série stejnocenné, ozna ují se jako  syntypy, a dohromady tvo í kolektivní 
  názvový  typ.

•  názvové typy (name bearing-types) [ l. 72.1.2].  Exemplá e s funkcí nositele jména, bu  
p vodn   xované (tj. v originální publikaci  popisu) –  holotyp nebo  syntypy, nebo  xo-
vané následn  – lektotyp  nebo  neotyp.

• jiné  typové  exemplá e [ l. 72.1.3]. Typové  exemplá e bez funkce nositele jména –  pa-
ratypy (v etn   alotypu) nebo  paralektotypy. Tyto typy mají významnou funkci jako 
pomocné standardy p i ur ování  druh  a jsou p edm tem vým ny mezi odborníky 
a odbornými institucemi.

• Vyjma výše uvedených kategorií typ  de  novaných Pravidly byly v historii ( i dosud 
jsou) používány i jiné termíny obsahující pojem „ typ“, které však nespadají pod p sob-
nost Pravidel a nejsou tedy typy ve smyslu  ICZN. I p esto mohou mít tyto  exemplá e 
význa nou historickou nebo v deckou hodnotu a p íslušné nestandardní ozna ení by 
nikdy nem lo být kurátory odstra ováno. M že se jednat nap íklad o tyto neo  ciální 
pojmy:

•  komparatyp (angl.: comparatype).  Exemplá , který p vodní autor  popisu nebo n kdo 
jiný srovnal s p íslušným názvoslovným typem, avšak není sou ástí  typové série. Tito 
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jedinci se rovn ž n kdy ozna ují latinskou poznámkou „cum typo comparavit“ nebo 
anglickým „compared with (holo)type“.

•  topotyp (angl.: topotype). Ozna uje  exemplá  pocházející z  typové lokality toho  dru-
hu nebo  poddruhu, k n muž se p edpokládá, že pat í, a  tento  exemplá  je nebo není 
sou ástí  typové série. Paratypy pocházející z  typové lokality byly n kdy nadbyte n  
ozna ovány jako topoparatypy.  Topotypy jsou vhodnými kandidáty pro p ípadné sta-
novení neotypu.

•  xenotyp (angl.: xenotype). Ozna uje  exemplá  hostitele, z n hož byl izolován typový 
jedinec nebo  typová série parazitického organizmu.

 Názvové typy f ixované v p vodní publikaci  –   holotyp a  syntypy

Holotyp [ l. 73.1]. Holotyp je jediný  exemplá , na kterém je v p vodní publikaci založen 
nový  nominální  taxon skupiny  druhu.

Jestliže autor p i stanovení nového nominálního  taxonu skupiny  druhu konstatuje v p í-
slušné p vodní publikaci, že jeden a pouze tento jediný  exemplá  je  holotypem nebo „typem“ 
nebo použije jiný rovnocenný výraz, pak tento  exemplá  je  holotypem p vodní  designací.

Jestliže  nominální  taxon skupiny  druhu je založen na jediném  exemplá i, což je bu  
konstatováno v originální publikaci, nebo to z ní vyplývá, tento  exemplá  je  holotypem 
 xovaným  monotypií. Jestliže  taxon byl stanoven p ed rokem 2000, p i ur ení  exemplá e, 

který je  holotypem, m že být vzat v úvahu i doklad odvozený z jiného zdroje, než z díla 
samotného [ l. 72.4.1.1].

Holotyp nového nominálního  taxonu skupiny  druhu m že být  xován pouze v p í-
slušné p vodní publikaci a p íslušným p vodním autorem. Pro d sledky následující po 
nesprávném užití termínu „ holotyp“ viz l. 74.6.

OBR. 9. Holotypový jedinec rejska obecného Sorex araneus bohemicus Št pánek, 1943: preparovaná leb-
ka se spodní elistí ve sklen né epruvet  a kožka preparovaná formou  balku.
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Designaci vyobrazení jediného  exemplá e jako    holotypu [ l. 73.1.4] je t eba považovat 
za  designaci vyobrazeného  exemplá e; skute nost, že tento  exemplá  již neexistuje nebo jej 
nelze vypátrat ne iní sama o sob  tuto  designaci neplatnou.

Jestliže následný autor zjistí, že u    holotypu, který je tvo en n kolika ástmi (nap . dis-
artikulovanými t lními lánky) [ l. 73.1.5], tyto ásti nepocházejí od jediného  exemplá e, 
pak komponenty cizího p vodu mají být vhodnou citací z    holotypu vylou eny.

Údaje doprovázející  holotyp [Doporu ení 73C]. Autor, který stanovuje nový  nomi-
nální  taxon skupiny  druhu, by m l uve ejnit alespo  následující údaje týkající se    holotypu, 
jsou-li náležité a jsou-li autorovi známy:

• Jeho velikost nebo velikost jednoho nebo více vhodných orgán  nebo ástí.
• Úplnou lokalitu (po ítaje v to i geogra  cké sou adnice), datum a jiné údaje na etiketách 

doprovázejících  holotyp.
• Jeho pohlaví, jedná-li se o  druh s odd lenými pohlavími.
• Jeho vývojové stadium a jeho kastu, má-li p íslušný  taxon více než jednu kastu.
• Jméno jeho sb ratele.
•  Sbírku, ve které je uložen.
• Jméno hostitelského  druhu, jedná-li se o cizopasníka.
• Jedná-li se o žijící suchozemský  taxon, pak nadmo skou výšku, ve které byl  holotyp 

nalezen.
• Jedná-li se o žijící vodní  taxon, pak hloubku (v metrech pod hladinou), ve které byl 

 holotyp nalezen.
• U fosilního  taxonu jeho geologické stá í a stratigra  ckou pozici, z níž pochází  holotyp, 

uvedenou, je-li to možné, v metrech nad nebo pod dob e de  novaným horizontem.

Paratypy [ l. 72.4.5]. Jestliže autor designuje  holotyp [ l. 73.1], pak ostatní  exemplá e  typové 
série jsou  paratypy. Tyto  exemplá e se nestávají  syntypy a nemohou být použity pro výb r 

OBR. 10. Lebka holotypového jedince kulana  Asinus hemionus kulan Groves & Mazák, 1967.
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lektotypu [ l. 74], kdyby byl  holotyp ztracen nebo zni en; jsou však použitelné a vhodné 
pro p ípadný výb r neotypu.

Po etiketování    holotypu by m l být každý zbývající  exemplá  z  typové série etiketován 
jako „ paratyp“, aby tak byly jasn  ozna eny všechny složky p vodní  typové série. Autor by 
nem l používat termín „ kotyp“ ve smyslu paratypu.

Syntypy [ l. 73.2]. Syntypy jsou  exemplá e  typové série, které souhrnn  p edstavují   názvo-
vý  typ. Mohou být výslovn  ozna eny jako  syntypy [viz l. 73.2.1 pro p ípady, které mohou 
být takto akceptovány]. U nominálního  taxonu skupiny  druhu, stanoveného p ed rokem 
2000 [ l. 72.3], pak všechny  exemplá e  typové série jsou automaticky  syntypy v p ípad , že 
nebyl  xovován ani  holotyp [ l. 72.1], ani lektotyp  [ l. 74]. Má-li  nominální  taxon  syntypy, 
pak všechny mají stejný nomenklatorický status jako komponenty  názvového typu.

Hapantotyp [ l. 73.3]. Je-li u žijících prvok  stanoven  nominální  taxon skupiny  druhu, m že být 
designován jeho  hapantotyp (viz Terminologický slovník) tvo ený jedním nebo více preparáty 
nebo kulturami. Takový  hapantotyp je vlastn  komplexním  holotypem nominálního  taxonu.

Hapantotyp, i když je tvo en množstvím jednotlivých organizm , je t eba považovat 
za ned litelný a nem že být zúžen výb rem lektotypu; avšak jestliže je zjišt no, že  hapan-
totyp obsahuje individua více než jednoho  taxonu skupiny  druhu, ur ité jeho komponenty 
z n j mohou být vhodnou citací vy azeny.

 Názvové typy f ixované následn  z  typové série

Lektotyp [ l. 74.1]. Ze  syntyp  m že být designován lektotyp  (s výjimkou v p ípad  ha-
pantotypu [ l. 73.3]), který se stává jediným nositelem jména nominálního  taxonu skupiny 
 druhu a standardem pro jeho použití.

OBR. 11. Holotyp krasce  Sapaia brodskyi Bílý, 1994, v etn  vypreparovaných genitálií a kambric-
ký trilobit  Ptychoparia striata (Emmrich, 1839) vyobrazený v klasickém Barrandov  díle Systême 
Silurien ... (1852).
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Platná  designace lektotypu  xuje status p íslušného  exemplá e jakožto jediného  ná-
zvového typu ur itého nominálního  taxonu; žádná následná  designace lektotypu nemá ja-
koukoli platnost.

Údaje doprovázející lektotyp  [Doporu ení 74C]. Autor designující lektotyp  by m l 
o n m uve ejnit údaje vyjmenované v Doporu ení 73C (údaje doprovázející  holotyp) a kro-
m  toho všechny individuální vlastnosti, podle kterých je možné jej rozpoznat.

Výb r nejvhodn jšího  syntypu pro stanovení lektotypu. Cílem   xace lektotypu je 
vyjasn ní nebo upevn ní použití jména, které tento  exemplá  nese. Za tímto ú elem je nutné 
vybrat  syntyp nejlépe odpovídající tomuto zám ru, tedy takový, na n mž je nejlépe zacho-
váno co nejvíce determina ních znak  daného taxonomického  taxonu. Pokud existuje více 
vhodných  syntyp , uplat ují se následující doporu ení: 

Volba mezi  syntypy v n kolika  sbírkách [Doporu ení 74D]. Je-li to možné, lektotyp 
 by m l být vybrán ze  syntyp  uložených ve sbírce ve ejné instituce, p ednostn  takové, 
ve které je uloženo nejvíce  syntyp  p íslušného nominálního  taxonu skupiny  druhu, nebo 
v níž je umíst na  sbírka, s níž autor p íslušného nominálního  taxonu skupiny  druhu praco-
val, nebo která uchovává v tšinu typ  tohoto autora.

Ov ení lokality [Doporu ení 74E]. Je-li to možné, autor by m l p i výb ru lektotypu 
ov it správnost údaj  o lokalit , která je lektotypu p ipisována. Syntypu, u kterého je zná-
ma lokalita, by m la být dána p ednost p ed  syntypem neznámého p vodu. Stanovením 
lektotypu se ustanovuje i   typová lokalita daného nominálního  taxonu ze skupiny  druhu.

 Paralektotypy [ l. 73.2.2].  Exemplá e, které byly  syntypy p ed provedením platné  designa-
ce lektotypu [ lánek 74], p estávají být  syntypy po této  designaci; tímto aktem se z nich 
staly lektotyp  a  paralektotypy.  Paralektotypy nemají funkci  názvového typu a jestliže je 
lektotyp  ztracen nebo zni en,  paralektotypy nezískávají zp t status  syntypu, avšak mohou 
být zvoleny p i výb ru neotypu.

Neotyp [ l. 75]. Neotyp je   názvový  typ nominálního  taxonu skupiny  druhu, designovaný 
za podmínek up esn ných v p íslušném lánku Pravidel, když se má za to, že žádný  typový 
 exemplá , který by byl  názvovým typem tohoto nominálniho  taxonu (tj.  holotyp, lektotyp,  
 syntyp nebo d ív jší  neotyp) neexistuje a autor se domnívá, že   názvový  typ je nezbytný 
k objektivnímu de  nování tohoto  taxonu.

OBR. 12. Typové série pavouk  uchovávané v lihu jako tekutinové preparáty.



ROZLIŠOVÁNÍ TYPŮ PODLE ZOOLOGICKÉHO KÓDU

47

Volba neotypu [Doporu ení 75A]. 
Auto i jsou žádáni, aby volili  neotypy ze 
zachovaných     paratyp  nebo   paralekto-
typ , pokud tomu nep ekážejí závažné 
d vody, takové, jako nedosta ující údaje 
pro spln ní taxonomických požadavk , 
nedobrý stav  exemplá e nebo pravd po-
dobná sm s  taxon . Není-li žádný rozdíl, 
m la by být dána p ednost  topotypickým 
 exemplá m (viz Terminologický slovník) z  typové série. Pokud takové  exemplá e nee-
xistují, lze zvolit jakýkoliv jiný  exemplá , vhodn  charakterizující daný taxonomický  druh 
(nap . erstvé  exemplá e se známými sekvencemi DNA).

 POSUZOVÁNÍ, ZDA  EXEMPLÁ  JE I NENÍ TYPEM

 De  nice jednotlivých typ  v sou asné verzi Pravidel ( ICZN) jsou celkem jednozna né a iden-
tita  typových  exemplá  nov  popisovaných  druh  jen z ídka vzbuzuje pochybnosti. Na 
druhou stranu však má za sebou zoologická nomenklatura p es 250 let historie, b hem níž se 
závazná pravidla tvo ení jmen a zacházení s nimi postupn  vyvíjela a m nila. Významnou 
ástí kurátorské práce je pak posouzení, zda dané  exemplá e skute n  jsou nebo nejsou typy.

Rozhodování o statutu jednotlivých  typových  exemplá  vyžaduje vždy studium ori-
ginální práce, ve které byl  taxon poprvé uve ejn n, srovnání údaj  o daných  exemplá ích 
s tímto  popisem a dále porovnání s p íslušnými odstavci  ICZN, které jednotlivé problémy 
eší. Základním kritériem, že posuzovaný sbírkový p edm t je  typ jména ur itého  taxonu, 

je shoda v jeho ozna ení (na štítcích, sbírkových etiketách, v doprovodných protokolech, 
studijních denících apod.) s údaji o typu v originální publikaci. Jde o shodu zejména v t ch-
to údajích: shoda v údajích o lokalit , datu  sb ru a sb rateli, shoda ve jménu, p ípadn  
doprovodná inventární ísla, pokud je daný autor nebo instituce používali. Je t eba po ítat 
i s chybami a p episy autora, a  už v originální publikaci, nebo v ozna ení dokladu.

V následujícím textu je uveden výtah základních lánk   ICZN vztahujících se k po-
suzování, zda dané  exemplá e jsou nebo nejsou typy ve smyslu Pravidel. V p ípad  pot e-

OBR. 13. Trvalé mikroskopické preparáty. Zp -
sob uchování typového materiálu drobných zá-
stupc  hmyzu.
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by jsou tyto lánky dopln ny o poznámky týkající se správné kurátorské praxe v daných 
problémech.

 Fixace  názvových typ  z  typových sérií nominálních  taxon  skupiny  druhu stanovených 
p ed rokem 2000 [ l. 72.2]. Nominální  taxon skupiny  druhu stanovený p ed rokem 2000 
m že mít sv j   názvový  typ  xován  typovou sérií [ l. 72.4], p vodní   xací [ l. 73], nebo 
následnou   xací [ l. 74]. Jestliže se má za to, že se nezachoval žádný   názvový  typ, m že být 
 xován  neotyp [viz l. 75].

Pro nominální  taxony skupiny  druhu stanovené po roce 1999 [ l. 72.3.] musí být  názvové 
typy  xovány p vodní  designací. Návrh nového nominálního  taxonu po roce 1999 (pokud 
nejde o ozna ení novým  náhradním jménem ( nomen novum) [ l. 16.4, 72.7]) musí obsaho-
vat   xaci    holotypu [ l. 16.4] nebo  syntyp  [ l. 73.2]. V p ípad   syntyp  jsou jako takové 
 xovány jen ty  exemplá e, které autor výslovn  ozna il jako  exemplá e, na nichž je založen 

nový  taxon.

Typová série [ l. 72.4]. Typová série nominálního  taxonu skupiny  druhu se skládá ze všech 
 exemplá  za azených autorem do nového nominálního  taxonu (bu  p ímo, nebo biblio-
gra  ckým odkazem), s výjimkou t ch  exemplá , které autor výslovn  vylu uje z  typové 
série [ l. 72.4.6], nebo je uvádí jako zjevné odchylky (nap . použitím jména  infrasubspeci  c-
kého  taxonu, písmena nebo ísla), nebo je p i azuje k  taxonu s pochybnostmi.

U nominálního  druhu nebo  poddruhu stanoveného p ed rokem 2000 m že být p i 
zjiš ování, které  exemplá e tvo í  typovou sérii, vzat v úvahu jakýkoli publikovaný nebo ne-
publikovaný údaj (nap . životopisy autor , p ír stkové knihy muzeí), který daný problém 
osv tluje [ l. 72.4.1.1].

Je-li nový  nominální  taxon skupiny  druhu založen zcela nebo z ásti na uve ejn ném 
nesprávném ur ení p edchozího autora [ l. 72.4.2], jeho  typovou sérii tvo í p íslušný ne-
správn  ur ený  exemplá  ( i  exemplá e), a  už následný autor na n  odkazuje p ímo, vy-
obrazením nebo bibliogra  ckým odkazem.

Typová série nominálního  taxonu skupiny  druhu, jehož jméno se stalo použitelným 
bibliogra  ckým odkazem [ l. 72.4.4] na  popis nebo  de  nici spojené s  nepoužitelným jmé-
nem, se skládá z  exemplá e (nebo  exemplá ) ozna eného (ozna ených) tímto nepoužitel-
ným jménem.

Jestliže autor p i stanovení nominálního  taxonu skupiny  druhu ozna í bu  „ syntypy“ 
(tímto termínem, nebo použitím jednoho z termín  „  kotypy“ nebo pouhým „typy“), nebo 
„ holotyp a  paratypy“ použitými sou asn  (nebo použitím termínu „ typ“ sou asn  s „ alo-
typ“ nebo „  kotypy“) a poskytne též seznam ostatních  exemplá , pak uvedení  exemplá  
v tomto seznamu odd len  od typ  je vylu uje z  typové série.

Pouhá citace ozna ení „ typ“ nebo obdobného výrazu [ l. 72.4.7] v uve ejn né práci jiné 
než ta, ve které byl dot ený  nominální  taxon skupiny  druhu stanoven, nebo v nepublikova-
ném katalogu muzea nebo na  etiket  není nutn  dokladem, že  exemplá  je n kterou z  forem 
typ  ve smyslu Pravidel nebo je takovou zmínkou  xován.

Autorovo vylou ení  exemplá e z  typové série (nebo ze  syntyp ) nového nominálního 
 taxonu skupiny  druhu by m lo být explicitní. Nap íklad vyobrazení n kterých  exemplá , 
ale ne všech, nebo uvedení (sbírkových) ísel jednoho nebo více  exemplá , ale ne ostatních, 
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by nem ly být samy o sob  vylou ením  exemplá , které nebyly vyobrazeny nebo jejichž 
íslo nebylo uvedeno.

Názvové typy nominálních  taxon  skupiny  druhu ozna ených  náhradními jmény ( no-
mina nova) [ l. 72.7]. Jestliže autor navrhne nové jméno ze skupiny  druhu výslovn  jako 
náhradu ( nomen novum) za starší  použitelné jméno, pak tato dv  jména jsou objektivními 
 synonymy; oba tyto nominální  taxony mají tentýž   názvový  typ.

Vyhnutí se p edpokladu existence    holotypu [Doporu ení 73F]. V p ípadech, kdy nebyl 
pro  nominální  taxon skupiny  druhu, stanovený p ed rokem 2000,  xován  holotyp nebo 
 syntypy a kdy je možné, že  nominální  taxon skupiny  druhu byl založen na více než jednom 
 exemplá i, p íslušný autor by m l postupovat tak, jako by  syntypy mohly existovat, a tam, 
kde je to vhodné, by m l designovat lektotyp  spíše než p edpokládat existenci    holotypu 
[viz také l. 74.6].

Syntypy. K  syntyp m mohou pat it [ l. 73.2.1]  exemplá e etiketované „ kotyp“ nebo „ typ“ 
(obojí použito ve smyslu  syntypu),  exemplá e bez identi  ka ní  etikety a dokonce  exemplá-
e, které sice autor  taxonu nestudoval, ale které byly základem d íve uve ejn ných  popis  
i vyobrazení, na nichž p íslušný autor zcela nebo z ásti založil nový  nominální  taxon sku-

piny  druhu [ l. 72.5.5]. U  taxonu stanoveného po roce 1999 [ l. 73.2.1.1] jsou  syntypy jen ty 
 exemplá e, které autor výslovn  ozna il jako ty, na nichž je nový  taxon založen.

Platnou  designací lektotypu [ l. 74] p estávají být zbývající  exemplá e  typové série  syn-
typy a nadále se ozna ují jako  paralektotypy, a to bez ohledu na to, zda autor stanovující 
lektotyp  tyto  paralektotypy studoval, nebo zda si byl dokonce v dom jejich existence.

Kurátor by m l takovéto neozna ené  syntypy nebo  paralektotypy ozna it, vždy s uve-
dením jména autora p vodního  popisu a p ípadn  i lektotypové  designace, a svým jménem 
jako toho, kdo  exemplá e ozna il. (Nap . PARALECTOTYPUS, Onthophagus humator Bal-
thasar, design. J. Newman 2012, labelled: P. Nový 2013).

 Problémy s  designací    lektotyp

Lektotypová  designace nebyla publikována. Jakákoliv lektotypová  designace, která neby-
la  platn  publikována ve smyslu Pravidel, je neplatná.

Lektotyp nebyl  syntypem [ l. 74.2]. Jestliže je prokázáno, že  exemplá  designovaný 
jako lektotyp  nebyl  syntypem, ztrácí statut lektotypu.

Designace má být individuální [ l. 74.3]. Lektotypy nesm jí být designovány hromad-
n  obecným prohlášením; každá  designace musí být provedena jmenovit  pro ur itý jed-
notlivý  nominální  taxon skupiny  druhu a jejím cílem musí být  de  nice tohoto  taxonu.

Designace prost ednictvím vyobrazení nebo  popisu [ l. 74.4]. Designaci vyobrazení 
nebo  popisu  syntypu  lektotypem je t eba považovat za  designaci vyobrazeného nebo po-
psaného  exemplá e; skute nost, že tento  exemplá  už neexistuje, nebo nem že být vypát-
rán, ne iní sama o sob  tuto  designaci neplatnou.

Designace lektotypu p ed rokem 2000 [ l. 74.5]. V  designaci lektotypu u in né p ed 
rokem 2000 musí být použit bu  termín „lektotyp “, nebo jeho p esný p eklad, nebo ekvi-
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valentní výraz (nap . „ typ“) nebo autor musí jednozna n  vybrat jeden ur itý  syntyp jako 
jediný   názvový  typ  taxonu.

Jestliže je z p vodního díla z ejmé, že  taxon byl založen na více než jednom  exemplá-
i, následné použití termínu „ holotyp“ nep edstavuje platnou  designaci lektotypu, pokud 

autor, když nesprávn  použil tento termín, se výslovn  nezmínil, že vybral z  typové série 
tento ur itý  exemplá , aby sloužil jako   názvový  typ.

 Fixace lektotypu úsudkem o „   holotypu“ nebo „typu“ p ed rokem 2000 [ l. 74.6]. Jestliže 
byl p ijat úsudek následného autora, že  nominální  taxon skupiny  druhu byl založen na jedi-
ném  exemplá i a p vodní  popis ani nenazna uje, ani nevyžaduje existenci  syntyp , a pokud 
je následn  zjišt no, že originální  popis byl založen na více než jednom  exemplá i, pak je 
nutno mít za to, že první autor, který p ed rokem 2000 uve ejnil domn nku, že doty ný  taxon 
skupiny  druhu byl založen na jediném   typovém  exemplá i, designoval tento  exemplá  jako 
lektotyp.  Úsudek, že  exemplá  je „ holotyp“ nebo „ typ“ [ l. 74.6.1], m že být u in n odkazem 
na vyobrazení nebo  popis  exemplá e a musí být individuální v souladu s lánkem 74.3.

Designace lektotypu po roce 1999 [ l. 74.7 + Deklarace 44 ( ICZN 2003)]. Aby byla plat-
ná,  designace lektotypu provedená po roce 1999 musí: 1. použít termín „lektotyp“  nebo jeho 
p esný p eklad (nap . „lectotypus“, ale ne „ typ“) [ l. 74.7.1]; 2. obsahovat informaci dosta-
te n  zajiš ující rozeznání designovaného  exemplá e [ l. 74.7.2]; a 3. obsahovat výslovné 
konstatování úmyslné  designace (pouhé citování  exemplá e jako „lektotyp”  je nedostate né 
[Deklarace 44]), nap íklad „lectotype hereby designated”, „lectotype by present designati-
on“, nebo „I choose specimen X as lectotype”.

Designace lektotypu nesmí mít pouze kurátorský ú el [Deklarace 44: Doporu ení 
74G]. Designace lektotypu by m la být provedena jako sou ást revizní nebo taxonomické 
práce za ú elem zachování nomenklatorické stability, nikoliv pouze jako sou ást rutinní 
kurátorské práce.

 Problémy s  designací    neotyp

Designace neotypu [ l. 75.2] nemá být samoú elná nebo zaležitostí kurátorské rutiny, 
a kaž dá taková  designace neotypu je neplatná. P íklad: Stanoví-li n jaký autor  neotyp pro 
Xus albus Smith,  druh, o jehož totožnosti není žádných pochyb a jehož se v dob , kdy je  neo-
typ designován, netýká žádný složitý zoologický problém, pak domn lý „ neotyp“ nemá 
status  názvového typu.

Podmínky platnosti [ l. 75.3]. Neotyp je  platn  designován, jestliže je to zvlášt  pot eb-
né a pouze tehdy, je-li tato pot eba výslovn  konstatována, a když je  designace uve ejn na 
s následujícími údaji:

– vyjád ením, že  neotyp je designován výslovn  za ú elem objasnit taxonomický status 
nebo  typovou lokalitu nominálního  taxonu;

– vý tem znak , které podle názoru p íslušného autora odlišují  nominální  taxon skupi-
ny  druhu, pro který je  neotyp designován, od jiných  taxon , nebo bibliogra  ckým odkazem 
na takový údaj;

– údaji a  popisem dostate nými pro bezpe né rozpoznání designovaného  exemplá e;
– autorovými d vody, pro  je p esv d en, že  exemplá  ( exemplá e) p edstavující   ná-

zvový  typ (tj.  holotyp, nebo lektotyp,  nebo všechny  syntypy, nebo d ív jší  neotyp) jsou 
ztraceny nebo zni eny, a kroky, které byly podniknuty k jeho (jejich) vypátrání.
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Dokladem, že  neotyp odpovídá tomu, co je z p vodního  popisu a jiných pramen  zná-
mo o d ív jším  názvovém typu; je-li to však nutné i žádoucí pro zajišt ní stability nomen-
klatury,  neotyp m že být založen na jiném pohlaví nebo na jiném stadiu vývojového cyklu.

Dokladem, že  neotyp pochází z lokality co možná nejbližší p vodní  typové lokalit  
a tam, kde je to p ípadné, ze stejného geologického horizontu nebo od stejného hostitelské-
ho  druhu jako p vodní   názvový  typ.

Konstatováním, že  neotyp je, nebo že se bezprost edn  po uve ejn ní stal vlastnictvím 
uznávané, jmenovit  uvedené v decké nebo vzd lávací instituce, která udržuje sbírku pro 
výzkumné ú ely, má pot ebné možnosti pro zajišt ní ochrany  názvových typ  a umož uje 
jejich zp ístupn ní ke studiu.

Priorita [ l. 75.4]. První  designace neotypu ur itého nominálního  taxonu skupiny  dru-
hu uve ejn ná v souladu s ustanoveními Pravidel je platná a žádná následná  designace, 
s výjimkou té, kterou u iní Komise na základ  plné moci [ l. 78.1], platná není. 

Status   neotyp  designovaných p ed rokem 1961 [ l. 75.7]. Designace neotypu uve ej-
n ná p ed rokem 1961 vstupuje v platnost od data jejího uve ejn ní, jestliže tehdy spl ovala 
všechna ustanovení tohoto lánku; je neplatná, jestliže je nespl ovala.

P ednost d íve stanovených neplatných „  neotyp “ [Doporu ení 75D]. Byla-li p ed 
rokem 1961 uve ejn na neplatná  designace neotypu, m la by se p i  platn  provedené  de-
signaci neotypu téhož nominálního  taxonu skupiny  druhu dát p ednost tehdy designova-
nému  exemplá i.

Status znovu objevených d ív jších  názvových typ  [ l. 75.8]. Jestliže po  designaci 
neotypu je zjišt no, že   názvový  typ ( holotyp,  syntypy, lektotyp  nebo d ív jší  neotyp) nomi-
nálního  taxonu skupiny  druhu, o kterém se p edpokládalo, že je ztracen, stále existuje, uve-
ejn ním tohoto objevu se znovuobjevený materiál znovu stává  názvovým typem a  neotyp 

je odstran n (pokud Komise, následn  po žádosti, nena ídí, že  neotyp má být ponechán 
jako   názvový  typ).

 Výb r typového materiálu

Pokud se týká výb ru zoologického materiálu, který m že být zvolen (designován) jako  ty-
pový  exemplá , ponechávají Pravidla náležitou svobodu úsudku, která souvisí s ohromnou 
rozmanitostí živo išné íše (od žijících živo ich  po fosilie, od mikroskopických prvok  po 
velryby a veleješt ry), a tudíž i p ístup , které musí být užívány k jejímu studiu a konzervaci 
dokladových  exemplá . Pravidla vzhledem k výb ru  typových  exemplá  uvád jí pouze 
následující základní údaje, zbytek je dán tradicí jednotlivých díl ích zoologických obor .

Zvolitelnost  názvovým typem [ l. 72.5]. Pouze dále uvedené p ípady jsou vhodné pro sta-
novení  názvového typu nebo ásti  názvového typu nominálního  taxonu skupiny  druhu:

• živo ich, nebo ást živo icha, nebo p íklad fosilizovaných stop po innosti živo icha;
• p íklad stop po innosti žijícího živo icha, jestliže jméno na nich založené bylo stano-

veno p ed rokem 1931;
• kolonie živo ich , která existuje v p írod  jako jednotlivá entita, vzniklá sexuálním 

nebo vegetativním zmnožením jediného individua (nap . kolonie korál ), nebo ást 
takové kolonie;
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• v p ípad  fosilií p irozen  p em n ná vlastní fosilie, p irozený 
otisk, p irozené jádro, nebo p irozený výlitek živo icha nebo kolonie nebo jeho (její) 
ást;

• u žijících prvok  jeden nebo více preparát  p ímo sp ízn ných jedinc  reprezentují-
cích rozli ná stadia životního cyklu ( hapantotyp) [ l. 73.3];

• typový mikroskopický preparát obsahující jeden nebo více samostatných organizm , 
ve kterém jsou  názvové typy jasn  ozna ené a identi  kovatelné.

V p ípad  nominálního  taxonu skupiny  druhu, který je založen na ilustraci nebo  popisu, 
nebo na bibliogra  ckém odkazu na ilustraci nebo  popis [ l. 72.5.6.],  názvovým typem je 
vyobrazený nebo popsaný  exemplá  nebo  exemplá e, a nikoli sama ilustrace nebo  popis.

Skute nost, že  exemplá  již je  názvovým typem nebo ástí  názvového typu nominální-
ho  taxonu skupiny  druhu [ l. 72.6.], nebrání tomu, aby mohl být zvolen  názvovým typem 
nebo ástí  názvového typu jiného takového  taxonu. P íklad:  holotyp jednoho  druhu m že 
být zárove  stanoven  neotypem jiného  druhu považovaného za jeho  synonymum.
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 ROZLIŠOVÁNÍ TYP  PODLE MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL 
MINERALOGICKÉ NOMENKLATURY

 PLATNOST JMÉNA  DRUHU

Otázce, zda  typové  exemplá e ve sbírce jsou opravdu ádn  stanovené a platné, logicky p ed-
chází posouzení platnostni (validity) p íslušného jména. Je tedy nutné ov it, zda byl p ísluš-
ný  druh minerálu  platn  schválen mezinárodní Komisí CNMNC of IMA (Commission on 
New Minerals, Nomeclature and Classi  cation of International Mineralogical Association) 
a následn  publikován v odborné literatu e (pro nové  druhy popsané po roce 1959) nebo je 
obecn  p ijímán za  platn  popsaný  druh p ed rokem 1959 (tzv. „grandfathered“). Tyto sku-
te nosti je možno jednoduše ov it pomocí „IMA list of minerals“ (http://nrmima.nrm.se).

 STANOVENÍ TYPU

Stanovení typu je výhradní sou ástí v deckého výzkumu, který de  nuje nové nebo n ja-
kým zp sobem reklasi  kuje již existující  druhy. Používaná nomenklatura typ  (Dunn & 
Mandarino 1987) je proti biologickým obor m v mineralogii pom rn  jednoduchá:

Jako  holotyp je ozna ován jediný vzorek (ur ený autorem  popisu), z kterého byla zís-
kána veškerá nezbytná data pro odborný  popis; pokud dojde k fyzickému rozd lení tohoto 
vzorku, tak autor  popisu m že každý z t chto vzork  ozna it jako „ ást    holotypu“.

Jako   kotypy jsou ozna eny vzorky (ur ené autorem  popisu), které byly použity pro zís-
kání veškerých nezbytných dat pro odborný  popis; obvykle jde o ešení v situaci, kdy není 
možno získat veškerá nezbytná data pouze z jediného „holotypového“ vzorku.

Jako  neotyp je ozna ován vzorek vybraný autorem   rede  nice  druhu v p ípad , že ho-
lotypový nebo kotypový materiál neexistuje; je z ejmé že musí pocházet z p vodní  typové 
lokality, odkud byl minerální  druh p vodn  popsán.  De  nice každého neotypu musí být 
p ed jeho publikací jednotliv  schválena Komisí CNMNC.

 POSUZOVÁNÍ, ZDA UKÁZKA JE I NENÍ TYPEM

 De  nice jednotlivých  druh  typového materiálu minerál  jsou v sou asnosti celkem jedno-
duché a jednozna né a identita  typových  exemplá  nov  popisovaných  druh  jen z ídka 
vzbuzuje pochybnosti. Na druhou stranu však má za sebou mineralogická nomenklatura 
p es tisíc let historie, pravidla tvo ení jmen a zacházení s nimi se v jejím pr b hu postupn  
m nila a jasn  jsou kodi  kována až od roku 1959. Významnou ástí kurátorské práce pak 
m že být posouzení, zda dané  exemplá e skute n  jsou nebo nejsou typy.

Rozhodování o statutu jednotlivých  typových  exemplá  vyžaduje vždy studium ori-
ginální práce, ve které byl minerální  druh poprvé popsán, srovnání údaj  o daných  exem-
plá ích s tímto  popisem a dále zjišt ní, zda se jedná o materiál p ímo studovaný p vodním 
autorem/autory  popisu.
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Pro adu historicky 
známých  druh  minerál  
(nap . k emen, zlato, st í-
bro) nejsou žádné  typové 
lokality a samoz ejm  ani 
typový materiál de  no-
vány; typový materiál ale 
m že z ady d vod  chy-
b t i pro nov ji de  nované 
 druhy. Zpravidla se k po-
drobnému studiu typové-
ho materiálu uchylujeme 
v p ípadech vypracování 
nové klasi  kace minerál-
ních skupin nebo v p í-
pad  nezbytné   rede  nice 
nedostate n  popsaných 
nebo jinak problematic-
kých minerálních  druh .

Prvním krokem je 
vždy ov ení, zda daný 
minerální  druh má uveden 

typový materiál v mezinárodní databázi „Catalogue of type mineral specimens“ (http://
www.smmp.net/IMA-CM/ctms.htm). V p ípad , že v databázi není typový materiál da-
ného  druhu uveden, je nezbytné se obrátit na kurátory/správce všech cca 160 známých 
sv tových sbírek s typovým materiálem s prosbou o ov ení, zda jejich   sbírky tento typo-
vý materiál neobsahují nebo zda neobsahují n jaký materiál obdobného charakteru (nap . 
 sb ry ze stejné lokality a stejného období, p edané do   sbírky autorem p vodního  popisu). 

Pokud se typový materiál nepoda í výše uvedeným postupem objevit, m žeme v dal-
ším kroku p istoupit k terénnímu výzkumu  typové lokality; samoz ejm  pouze za p edpo-
kladu, že lokalita fyzicky existuje (nap . rekultivace t žebních areál  nebo zatopení starých 
dol  adu lokalit de  nitivn  zni ily) a také, že ji lze podle publikovaného  popisu jedno-
zna n  dohledat ( ada lokalit je v publikovaných pracech ozna ena velmi nep esn  – typu 
St ední Asie, Ural, Revúca, P íbram...).

Po získání vhodného materiálu pro výzkum (starší netypový materiál uložený ve  sbír-
kách nebo odebraný p i novém terénním výzkumu) je možno de  novat nový typový ma-
teriál – jako tzv.  neotyp je ozna ován vzorek vybraný autorem   rede  nice  druhu v p ípad , 
že holotypový nebo kotypový materiál neexistuje; je z ejmé, že musí pocházet z p vodní 
 typové lokality, odkud byl minerální  druh p vodn  popsán.  De  nice každého neotypu 
musí být p ed jeho publikací (analogickým postupem jako u nových minerálních  druh ) 
jednotliv  schválena Komisí CNMNC of IMA.

Obr. 14. Karfolit Mn2+Al2(Si2O6)(OH)4 Werner, 1817, 8x11 cm 
z lokality Krásno u Horního Slavkova.



OZNAČOVÁNÍ TYPŮ VE  SBÍRKÁCH

55

 OZNA OVÁNÍ TYP  VE  SBÍRKÁCH

Typy musí být ve  sbírkách výrazn  ozna eny, aby byl na první pohled z ejmý jejich status 
a z n j vyplývající velká v decká a kulturní hodnota. Ozna ení musí vést k co nejopatrn j-
šímu zacházení s typy, aby mohly sloužit sou asným i budoucím generacím p írodov dc . 
Ozna ují se 1. typy samotné, 2. místa ve sbírce, kde jsou uloženy (viz kapitola Evakuace). Je 
také nutné  uvedení správné kategorie typu p ímo u  typového  exemplá e. Kategorie typu 
se neuvádí v eštin  (odporovalo by to mezinárodnímu charakteru typ ), ale v latin  nebo 
angli tin . V tabulce jsou uvedeny jen o  ciální (v kódech uznané) kategorie typ . Je nutné 
ozna it p edevším holotypy, lektotypy a  neotypy (v oborech spadajících pod ICN  i  epity-
py a  isotypy);  syntypy a  paratypy v tšinou jen v p ípad , pokud jich není mnoho (n kdy 
jich bývají desítky nebo stovky a bylo by vy erpávající a svým zp sobem zbyte né všechny 
takové  sb ry i  exemplá e jednotliv  ozna ovat).

Termíny k ozna ení kategorie typového materiálu

latinský termín anglický termín poznámka

holotypus holotype

isotypus* isotype*  duplikát    holotypu; *termín používaný jen v  ICN

syntypus syntype

paratypus paratype

lectotypus lectotype navíc i termín s p edponou iso-, ozna ující  duplikát 
lektotypu (jen v rámci  ICN)

paralectotypus** paralectotype** **termín užívaný jen v  ICZN

neotypus neotype navíc i termín s p edponou iso-, ozna ující  duplikát 
neotypu (jen v rámci  ICN)

epitypus*** epitype*** ***termín používaný jen v  ICN; navíc i termín 
s p edponou iso-, ozna ující  duplikát  epitypu

Ozna ení  typových  exemplá  je v první ad  v kompetenci autora, který daný  taxon popi-
suje, p ípadn  zve ej uje p íslušný nomenklatorický in (stanovení lektotypu nebo neoty-
pu). V n kterých p ípadech však není z r zných d vod  typový materiál p íslušn  ozna en 
(zejména typy  druh  stanovené na základ  špatného ur ení d ív jších autor  nebo stano-
vené bibliogra  ckým odkazem, aniž by je autor  taxonu osobn  studoval). Je povinností 
kurátora, aby nikdy neodstra oval p vodní ozna ení typ , a to i v p ípad , že by bylo 
chybné. Pokud je pot eba v rámci kurátorské práce chyb jící, chybné nebo nedostate né 
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ozna ení typ  doplnit nebo opravit, vždy 
by se tak m lo stát p ipojením nové  etike-
ty, která krom  p íslušných údaj  bude ob-
sahovat i jméno kurátora, který tyto opravy 
nebo dopl ky provedl.

Je na zvážení kurátora   sbírky, zda ozna-
ovat i neo  ciální kategorie typ , tedy 

nap .  alotypy,  topotypy,  kleptotypy, p í-
padn  další (Evenhuis 2008); každopádn  
by m ly být ozna ovány odlišn  od ádných 
typ  a nemíchány s nimi.  Kleptotypy je pod-
le situace možno ozna it jako  duplikáty (dle 
ICN)  nebo ásti (dle  ICZN) o  ciálních typ , 
pokud to spole enská situace v p íslušné 
v decké komunit  dovoluje. Není vhodné 
dráždit domácí i zahrani ní kolegy tím, že 
se ve sbírce, v publikovaných katalozích 
nebo databázích typ  na internetu prezentu-
jí  kleptotypy v situaci, kdy existují o  ciální 
typy. Pokud se ale o  ciální typy ztratí nebo 

zni í, je vhodné „p iznat barvu“ a existenci  kleptotyp  zve ejnit, protože mohou p edsta-
vovat jediný dochovaný typový materiál. 

Ozna ení typ  závisí na charakteru typového materiálu, zp sobu jeho zabalení a ulo-
žení. Neexistují pro to žádná  jednotn  p ijímaná pravidla. Bývá zvykem etiketu typu er-
ven  orámovat nebo na ni ud lat ervenou te ku, p ípadn  etiketu vytisknout na erveném 
papí e. Tyto zásahy nelze d lat na historických etiketách, kdy je nutno ozna it nikoli etike-
tu, ale obal  (obálku, krabi ku apod.) typu erveným typovým štítkem. D íve bylo zvykem 
(nap . v paleontologii) u v tších kus  ud lat p ímo na n  ervenou te ku ( asto se ale ne-
rozlišovalo mezi  názvovým typem a vyobrazeným  exemplá em) nebo nalepit štítek s ozna-
ením „type, typus“ apod. V sou asnosti už se to ned lá, ale tyto v tší kusy musí vždy 

nést napsané i nalepené inventární íslo shodné s íslem na  etiket . N kdy jsou jednotlivé 
kategorie typ  rozlišovány štítky nebo etiketami r zných barev, ale to je spíše výjimka.

Na  etiket  p edevším by m lo být jasn  a výrazn  (tu n , velkými písmeny) napsáno, 
že se jedná o  typ (pokud se jedná o   názvový  typ, nápis je v tšinou ervený). To se týká hlav-
n  nových  etiket. Na starých historických etiketách v tšinou ozna ení „type, typus apod.“ 
chybí, a  typ je proto t eba ozna it; nikoli však na  etiket  samotné (narušilo by to její histo-
rickou hodnotu), ale nápisem na nové  etiket  nebo typovým štítkem na obalu i podložce 
(v botanice) typového materiálu.

Pokud to lze,  typ by m l být vždy uložen v samostatném obalu (krabi ce, obálce 
apod.), jasn  odd len od všech ostatních  exemplá . Skládá-li se z v tšího po tu ástí, m ly 
by být uloženy všechny spole n  a každá jednotlivá ást by m la (podle možností) nést to-
též inventární íslo nebo etiketu. Nutné je i ozna ení na všech obalech typového materiálu. 
V jedné herbá ové obálce, obsahující materiál jednoho  sb ru, mohou být nap . vloženy další 
t i menší obálky, z nichž každá obsahuje t etinu materiálu. Je nutno ozna ovat (stejnou 
 etiketou nebo stejným inventárním íslem) i tyto díl í obaly, aby je bylo možné bezpe n  

OBR. 15. Holotyp jména houby  Crepidotus subepi-
bryus Pilát, uložený v kryptogamologické obál-
ce a ozna ený na  etiket  erveným štítkem. Dole 
vnit ní obálka a revizní štítek autora.
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identi  kovat jako ást typové-
ho materiálu i za situace, kdy 
jsou odd leny od hlavního 
materiálu (nap . na výp j ku, 
na laboratorní studium apod.).

Pokud není možné skla-
dovat r zné ásti typu spo-
le n  (nap . velký korál + 
jeho výbrus), každá taková 
ást musí mít vlastní etiketu 

s ozna ením, že se jedná o  typ 
a poznámkou, jaké jsou další 
ásti tohoto typu (p ípadn  

kde jsou uloženy i jaká mají 
inventární ísla, pokud se ísla 
t chto jednotlivých ástí z n -
jakých d vod  liší).

V následující tabulce je 
navržen optimální zp sob 
zna ení typ  v r zných oborech p írodních v d. Speciální p ípady, které zde nejsou za-
hrnuty, je t eba ešit v duchu uvedených pravidel a s p ihlédnutím ke speci  ku materiálu.

Zp sob ozna ení  typových  exemplá  (typových  položek) v p írodov deckých  sbírkách
Pozn.: slovem štítek se myslí obdélník z papíru nebo plastu, na kterém je vytišt na kategorie typu (viz 
výše) a který je p ipevn n (nap . nalepením, p ivázáním apod.) na/do obal(u) nebo etiketu  typového 
 exemplá e. Uvedeny jsou jasné a jednozna né p íklady; p ípady zde neprobírané je nutno ešit podle 
situace a s p ihlédnutím ke všem výše i níže uvedeným pravidl m.

obor charakter typu a jeho obalu zp sob ozna ení

mykologie, 
lichenologie, 
bryologie

 položky v herbá ových obálkách ervený štítek nalepený na obálce, poblíž 
 etikety

mykologie, 
lichenologie, 
bryologie, 
botanika

 položky v krabi kách ervený štítek nalepený na víku i boku 
krabi ky, poblíž  etikety

mykologie, 
botanika

materiál v nádobách 
s  konzerva ní tekutinou

ervený štítek nalepený na nádob , 
p ípadn  bílý štítek vložený do nádoby

mykologie trvalé mikroskopické preparáty malý ervený štítek nalepený na podložní 
sklí ko + velký štítek na obálce i krabi ce, 
ve které je preparát uložen

botanika herbá ové  položky ervený štítek nalepený na podkladovém 
papíru poblíž  etikety

OBR. 16. Ter ík s  mezofosiliemi semen a plod  pro studium  SEM 
z typové   sbírky E. Knoblocha a D. Maie. Vpravo doprovodná do-
kumentace s ozna ením jednotlivých mezofosilií.
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paleobotanika  SEM, TEM, micro-CT nosi e ervená zna ka na krabi ce, p ípadn  
s nákresem ozna ujícím, který kus je 
 holotyp

výbrusy,  mikroskopické 
preparáty,  Frankeho kom rky 

ervená zna ka na preparátu;
v p ípad  palynologie je  typ ur en pomocí 
sou adnic systému English Finder

 acetátové  lmy ervená zna ka na krabi ce, p ípadn  
 lmu, dopln ná vyzna ením polohy 

   holotypu

paleozoologie v tší kusy ervená  etiketa, erven  orámovaná  etiketa 
nebo ervená te ka na  etiket  i obalu typu

materiál složený z více 
 exemplá

 typ se ozna uje na vzorek nalepenou 
ervenou šipkou i zakroužkováním, 

obdobn  u mikroskopických preparát  
s více  exemplá i; pokud je možné na 
mikroskopický preparát i výbrus nalepit 
etiketu, pak ozna ení, že se jedná o  typ, by 
na ní m lo být uvedeno.

protozoologie mikroskopický preparát v . 
blo ku pro TEM
typová kultura (zmražená 
v tekutém dusíku nebo živá)

ervený štítek nalepený na podložním 
sklí ku
ozna ení je d ležité zejména v p ípad  
p eo kování 

helmintologie + 
akarologie

mikroskopický preparát

lihový preparát

ervený štítek nalepený na podložním 
sklí ku
štítek vložený do nádoby obsahující 
epruvetu s živo ichem

malakologie suchý materiál

lihový preparát živo icha 
s vypitvanými kopula ními 
orgány

štítek vložený do epruvety s kostrou 
(schránkou) živo icha
štítek vložený do nádoby obsahující 
epruvetu s živo ichem

arachnologie + 
myriapodologie

lihový preparát

mikroskopický preparát 
kopula ních orgán

štítek vložený do nádoby obsahující 
epruvetu s živo ichem 
ervený štítek nalepený na podložním 

sklí ku

vertebratologie lihový preparát štítek (ražený i psaný nesmyvatelným 
popisova em) vložený do nádoby 
s živo ichem
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suchý materiál ( dermoplast, 
 balk, kosti)

štítek p ipevn ný na  exemplá i režnou 
nití; v p ípad  v tšího množství drobných 
fragment  (typicky kostra) je štítek 
nalepen na krabi ce s materiálem

entomologie hmyz na entomologických 
špendlících

evropskou tradicí je ozna ování  typových 
 exemplá  ervenými typovými nebo 
determina ními štítky s vyzna ením 
statutu typu ( holotyp,  lektotyp,  syntyp, 
 neotyp, atd.); je však možné se setkat 
i s typy ozna enými odlišn , nap íklad 
podle americké tradice se erven  ozna ují 
pouze holotypy a paratypové štítky 
mají jinou barvu (žlutou, zelenou nebo 
modrou)

mineralogie ukázky minerál  v papírových 
nebo plastových krabi kách, 
zatavené ve sklen ných 
ampulích, nalepené na 
sklen ných vláknech, zalité 
v polymerových prysky icích

ervená  etiketa, erven  orámovaná  etiketa 
nebo ervená te ka na  etiket  i obalu typu
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 PREPARACE TYPOVÉHO MATERIÁLU

U jakéhokoli p írodního objektu, a u typ  zejména, je cílem preparace p íprava objektu ke 
zkoumání a trvalému uchování (angl.: preservation) tak, aby ztráta jeho výpov dní hod-
noty byla co nejmenší. U mineralogického a paleontologického materiálu se navíc jedná 
o co nejšetrn jší vyjmutí objektu z horniny za použití speciálních nástroj  a postup . Po-
slednímu kroku typického sbírkového postupu (preparace, trvalé uchovávání, konzervace), 
tj. konzervaci, je nutné se u typ  zcela vyhnout, protože v tšinou znamená výrazný zásah 
do podstaty sbírkového p edm tu (nap . chemická konzervace). Ideální je využít postupy 
preventivní konzervace, tak jak jsou popsány v dalších kapitolách.

Cílem je v nejvyšší dosažitelné kvalit  uchovat veškeré možné znaky, zejména:

• morfologické
• anatomické
• mikroskopické
• ultrastrukturální
• chemické
• fyzikální
• et zce nukleových kyselin

Organizmy mají celou adu dalších znak , které nelze uchovat preparováním (nebo jen 
v malé mí e): fyziologické, ekologické, etologické, barvy, chut , v n  atd. Ty je t eba pod-
chytit v doprovodné dokumentaci k typ m.

V sou asné dob  je v biologii d ležité typy uchovávat tak, aby v co nejmenší mí e do-
cházelo k degradaci nukleových kyselin, zejména DNA, která nese genetickou informaci 
a je d ležitým bodem studia typ . Existuje velký problém se získáním ampli  kovatelné 
DNA ze starých muzejních  sb r , protože DNA v nich bývá siln  degradovaná. D vodem 
v p ípad  lidských kosterních poz statk  je i jejich konzervace (nap . polyvinylacetátem), 
která byla b žná v d ív jších dobách.  Podle NHML (2015b) je DNA relativn  snadno izo-
lovatelná jen z doklad  starých do 30 let. Bou livý rozvoj molekulárních metod však dává 
nad ji, že i z n kterých lépe zachovaných starých  sb r  to bude možné (viz nap . Särkinen 
2012; Staats et al. 2011, 2013). 
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Doporu ené prepara ní postupy pro r zné  druhy biologického typového materiálu
Pozn.: téma preparace biologického materiálu je velmi široké, složité a probírané v ad  specializova-
ných p íru ek. Cílem této metodiky není (a ani nem že být) jejich opakování. Za azujeme jen stru ný 
vý et postup  s odkazy na speciální literaturu.

obor  druh materiálu prepara ní postup (základní literatura)

mykologie (v . 
lichenologie)

plodnice, stromata 
a mycelia hub, 
stélky lišejník

sušení teplým vzduchem (30–40 °C) s dodržením 
konstantní teploty a možností odvodu vodní páry, 
nejlépe v p enosných nebo stacionárních elektrických 
suši kách s termostatem a nuceným odv tráváním 
(K ísa et al. 1994, Mueller et al. 2004); sušení drobn jších 
objekt  na silikagelu (zvlhlý silikagel po 1 dni nahradit 
za suchý a vysušit, v terénu nap . na pánvi ce nad 
mírným plamenem); za ít sušit co nejd íve po sebrání; 
v tší plodnice roz íznout na n kolik kus

mykologie houbový materiál 
v nádobách 
s  konzerva ní 
tekutinou

 etanol (ideáln  „ istý“, 96%  etanol; nejmén  však 70% 
 etanol); tekutiny na bázi  formaldehydu nelze doporu it, 
protože poškozují (denaturují) DNA 

mykologie (v . 
lichenologie)

trvalé 
mikroskopické 
preparáty

 Hoyerovo  xa ní médium (na bázi chloralhydrátu); 
média na bázi  glycerolu (= glycerínu) a   želatiny 
(Glycerol-želatina), nap .  Kaiser s Glycerol Jelly, 
 Chromed Glycerol Jelly,  Fructo-Jelly,  Borax Glycerol 
Jelly;  Entellan (syntetická prysky ice: roztok polymer  
v xylenu);  Solakryl (syntetická prysky ice),  Kanadský 
balzám (p írodní prysky ice z jedle kanadské – 
Abies balsamea); (Clémençon 2009, Pazourková 1986, 
Votrubová 1987, http://www.microscopy-uk.org.uk/)

mykologie metabolicky 
neaktivní kultury

 lyo  lizace (vakuové vymrazování, vysušení sublimací), 
(Day et Stacey 2007, CBS 2014, Tan et al. 2007, http://
freezedrying.com/freeze-dryers/general-principles-of-
freeze-drying/);  kryoprezervace (zmrazování v tekutém 
dusíku) (Day & Stacey 2007; Homolka & Lisá 2008; 
Homolka et al. 2006; Záme ník et al. 2005, 2012)

bryologie polštá e 
mechorost

sušení p i pokojové nebo zvýšené teplot  (K ísa et al. 
1994)

botanika dužnaté 
plody, složit  
trojrozm rn  
strukturované 
kv ty

70%  etanol, p ípadn  v roztoku s 2 %  glycerolu
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botanika rostliny nebo 
ásti rostlin 

preparované 
jako herbá ová 
 položka

rychlé sušení teplým vzduchem (30–40 °C pro zachování 
DNA, 40–65 °C u dužnatého materiálu) za sou asného 
lisování, aby nedošlo ke zkrabacení rostlinných pletiv, 
standardn  lisování rostlin vložených do dvoulist  savého 
papíru mezi deskami z vlnité lepenky pevn  staženými 
do balíku; v p ípad  nedostupnosti zdroje tepla co 
nejrychlejší zbavení rostlinných pletiv vody opakovanou 
vým nou dvoulist  papíru, ve kterých sušení probíhá, za 
suché (K ísa et al. 1994, RBGS 2015); za ít sušit co nejd íve 
po sebrání, v p ípad  pot eby je možno balík erstvých 
rostlin v novinách na n kolik málo dní (max. 3 dny) uložit 
do lednice; rostlinu rozložit na papí e tak, aby byly vid t 
ob  její strany; u rostlin s velkými kv ty n které kv ty 
podéln  roz íznout a vylisovat tak, aby byl vid t jejich 
vnit ek; tlusté stonky roz íznout podéln  pro urychlení 
sušení; u rostlin s velkými dužnatými plody zhotovit 
tenký podélný a p í ný ez plodu

botanika suché trojrozm rné 
struktury 
odolávající 
lisování, 
zachovávající si p i 
sušení tvar

usušení p i pokojové anebo zvýšené teplot

paleobotanika kutikulární 
a palynologické 
preparáty

 xa ní médium na bázi  glycerolu (= glycerinu) a   želatiny 
( glycerol-želatina), kanadský balzám; používá se 
Noyer v nebo jiný ráme kovací tmel (Kerp & Krings in 
Jones & Rowe 1999)

výbrusy tenké vybroušené ezy se po vylešt ní  xují do výše 
zmín ných médií na bázi  glycerolu; rámování viz výše 
(Jones & Rowe 1999)

 acetátové  lmy technika   acetátových  lm  (acetate peel) se používá 
u nábrus  v  coal balls (Galtier & Phillips in Jones & 
Rowe 1999)

 SEM, TEM, micro-
CT preparáty

materiál  se p ipevní na speciální nosi e a poté 
p ístrojov  zkoumá

paleozoologie obecn fosilní živo ichové reprezentují širokou škálu typ  
zachování, kterým je t eba p izp sobit metody 
preparace; základním principem je, že použitá metoda 
musí být co nejšetrn jší; typový materiál je vhodné 
podrobovat jakýmkoliv zm nám co nejmén  a jen 
v nejnutn jších p ípadech

zhotovování 
výbrus

použít jen ást  typového  exemplá e a zbytek nechat 
jako referen ní vzorek, který se bude v p ípad  nutnosti 
studovat v budoucnu dalšími metodami
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fosilie citlivé na 
vodu

zp sob zachování n kterých fosilií neumož uje použít 
p i preparaci apod. vodu (jedná se zvlášt  o pyritizované 
vzorky); v takovém p ípad  není možné nap íklad 
používat p i ezání i p íprav  nábrus  ( i p i fotografování 
za použití chloridu amonného) metody používající vodu 
(v n kterých p ípadech lze použít namísto vody líh, n kdy 
je t eba dané metody zcela vynechat) 

mechanické 
dopreparovávání 
povrchových 
struktur

taxonomicky významný znak je n kdy na   typovém 
 exemplá i p ekryt sedimentem, který je proto t eba 
odstranit; zvolená metodika preparace musí jednak 
odpovídat typu materiálu, jednak pot eb  minimalizovat 
možnost poškození typu; je tedy t eba zvolit nap . 
zdlouhav jší, avšak šetrn jší metody; preparaci by 
m l realizovat výhradn  zkušený specialista/technik; 
v p ípad , že v dané instituci zkušený specialista není, je 
t eba požádat o pomoc specializované pracovišt  (nap . 
Národní muzeum)

chemická 
preparace

v n kterých p ípadech je možné vypreparovat 
pot ebné struktury jen chemickou cestou (leptání); zde 
platí totéž jako p i mechanické preparaci, ale v ješt  
zesílené podob , nebo  nevhodné použití chemikálií 
m že  typový  exemplá  zcela znehodnotit; chemickou 
preparaci je tak možné provád t jen v nejnutn jších 
p ípadech (op t jen pro pot eby renomovaných 
specialist ) a po konzultaci s odborníkem, který 
má s danou metodikou zkušenosti; pokud je riziko 
poškození významné, kurátor by m l tuto formu 
preparace odmítnout.

zoologie obecn všechny skupiny Lelláková et al. (1985)

helmintologie celý živo ich
ást živo icha

uchovávání v 70–80%  etanolu
trvalý mikroskopický preparát

malakologie celý živo ich
ást živo icha

kostra (schránka)

uchovávání v 70–80%  etanolu
uchovávání v 70–80%  etanolu
trvalý materiál v epruvet  nebo m kkém obalovém 
materiálu (sá ky) (Ložek 1956)

arachnologie + 
myriapodologie

celý živo ich
ást živo icha

uchovávání v 70–80%  etanolu
trvalý mikroskopický preparát
Novák et al. (1969)

vertebratologie celý živo ich – 
lihový preparát 
(typicky ryby, 
obojživelníci, plazi, 
n kte í savci)

uchovávání v 70–80%  etanolu; v závislosti na velikosti 
živo icha je t eba nast ihnout b išní dutinu nebo 
vpravit  etanol dovnit  t la i injek n , aby nedocházelo 
k rozkladu vnit ních orgán
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kostry, kruný e tvrdé ásti t l obratlovc  (kosti, lebky, kruný e) lze 
získat mechanickým odstran ním m kkých tkání 
a následným o išt ním (nap . chemickým inidlem, 
macerováním); disartikulované kosti p edstavují typický 
sbírkový materiál velkých obratlovc , které není možné 
pro jejich rozm ry uchovávat v lihu (savci, ptáci) nebo 
drobných savc  a pták , jejichž k že byly použity na 
 balk i  dermoplast

  balky uchovávání materiálu ve form  balk  p edstavuje 
kompromis umož ující zachování vn jšího t lního 
povrchu živo icha (srst, pe í) v prostorov  úsporné 
form ; vycpání stažené a vy in né k že se provádí nap . 
vatou nebo koudelí; vypreparované kosti se uchovávají 
odd len

 dermoplasty vycpání zví ete v p irozené poloze, v tšinou v podob  
um lého modelu potaženého k ží živo icha; typicky 
používané pro ptáky a savce; v sou asné dob  se metoda 
pro typový materiál p íliš nepoužívá

entomologie hmyz z pevným 
t lem

  xace uchovávání nasucho v entomologických krabicích, 
kde jsou jednotliví jedinci napíchnutí (bu  p ímo, nebo 
skrz papírové štítky, na nichž jsou  exemplá e nalepeny) 
na entomologické špendlíky

mineralogie makroukázky 
minerál

preparovací zásahy omezit na nezbytné minimum, 
uložení vzork  v papírových nebo plastových krabi kách, 
hygroskopické nebo jinak na vzduchu nestabilní ukázky 
mohou být zataveny ve sklen ných ampulích  

vzorky minerál  
použité pro 
monokrystalové 
studium

separové krystaly nebo jejich fragmenty o velikostech 
obvykle 20 až 500 m, zpravidla nalepené na sklen ná 
vlákna, se ukládají v uzavíratelných sklen ných nebo 
plastových ampulích

vzorky minerál  
použité pro 
studium jejich 
chemické složení

nábrusy – vyseparovné úlomky typového materiálu 
(velikost od jednotek m do n kolika cm) zalité 
v polymerové prysky ici s dokonale rovným a  
nalešt ným povrchem, uložení v papírových nebo 
plastových krabi kách 

antropologie lidská kostra konzervace nap . alkoholovým roztokem 
polyvinylacetátu (nap . Pospíšil 1958, Stloukal a kol. 
1999); v sou asnosti se provádí ojedin l , pouze 
v p ípad , že hrozí rozpadnutí kosti; d vodem je 
negativní vliv na p ípadné molekulárn -genetické a další 
analýzy; na další zachování kostí nemá konzervace 
žádný vliv, protože kosti uložené v suchém a stabilním 
prost edí se dále nerozpadají; nevhodn jší je uložení p i 
teplot   18–21°C a relativní vlhkosti vzduchu 45–60%.
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antropologie tekutinové 
anatomicko-
patologické 
preparáty

  xace nap . pomocí sm si  glycerolu a  formaldehydu 

 POSTUPY VHODNÉ PRO ZACHOVÁNÍ DNA V TYPOVÉM MATERIÁLU A ODB R 
VZORK  UR ENÝCH PRO POZD JŠÍ STUDIUM DNA

Vzhledem ke stále ast jšímu využití typového materiálu ke genetickým analýzám je velmi 
d ležité, aby metody  sb ru, preparace a dlouhodobého uchovávání biologického materiálu 
byly maximáln  šetrné k DNA a typový materiál mohl sloužit k jejímu studiu v sou asnosti 
i v budoucnosti (Brown 1999). Ješt  vhodn jší je z erstv  usmrceného typového jedince 
p ed jeho preparací odebrat vzorky, které jsou p ímo ur eny pro dlouhodobé uchování 
DNA a její studium. Zhotovení cílen  p ipravených vzork  je vždy lepší, než asto bez-
výsledná izolace DNA z typového materiálu preparovaného tradi ními postupy. Vzorky 
mohou být p ipraveny bu  hlubokým zmrazením (v mrazácích s teplotou alespo  -80 °C; 
v tekutém dusíku), chemickou   xací ve  xa ních roztocích, vysušením materiálu pomocí 
silikagelu nebo uložením v 96% nedenaturovaném  etanolu.

Ur itou út chou m že být fakt, že DNA se zachovala nap . i v 5000 let starých a v p í-
rod  nalezených kostech, zubech a zbytcích rostlin, následn  uchovávaných v muzejních 
 sbírkách bez jakéhokoli zohledn ní postup  pro zachování DNA. I tradi ní postupy pre-
parace a dlouhodobého uchovávání biologického materiálu (nap . sušení) jsou pro získání 
DNA použitelné, i když ne optimální. 

Probíráme jen základní obecn  platné principy p ípravy vzork , protože konkrétních 
postup  následné izolace a studia DNA je velké množství, a hlavn  se neustále a velmi 
rychle vyvíjejí. Neprobíráme také metody dlouhodobého uchovávání extrahované a puri  -
kované DNA (to eší molekulární biologie a instituce, jako jsou DNA banky i Bio banky).

Jako  typové  exemplá e je nutno vybírat mladší, zdravé, dob e vyvinuté jedince, kte í 
nejeví známky napadení parazity, šk dci nebo organizmy asociovanými na povrchu (po-
rosty as, plísní apod.). P ípadné zne išt ní p dou nebo organickými zbytky opláchnout 
vodou hned p i  sb ru, p ípadn  vydrolit suchou p du p i preparaci.

Vzorky ur ené na studium DNA odebírat co nejd íve po usmrcení i sebrání doklado-
vých  exemplá  (ideáln  tentýž den), aby nedošlo k poškození  DNA vlivem autolytických 
proces . Nástroje k odebrání vzork  (skalpely, pinzety apod.) je t eba p ed odb rem zbavit 
kontaminace cizorodou DNA vyžíháním nad plamenem nebo ot ením ubrouskem s dezin-
fek ním roztokem (nap . SAVO). K   xování vzork  použít média popsaná níže,  xovaný 
materiál skladovat ve standardních laboratorních mikrozkumavkách (nap . Eppendorf 
1,5 ml). Podle možností již v terénu nebo b hem expedic skladovat odebrané vzorky v ter-
moboxu. Po návratu z terénu uchovávat vzorky v lednici nebo mrazáku (podle použité 
metody). Alternativou je rychlé vysušení materiálu pomocí silikagelu a poté jeho p eprava 
a skladování za p ítomnosti silikagelu.

Nedopustit kontaminaci typového materiálu jinými organizmy, zejména   sbírky ni í-
cím hmyzem, houbami, bakteriemi nebo jinými jedinci, z nichž jsou tká ové vzorky ode-



66

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

bírány zárove  s typy. Pokud se nechystáme ode-
bírat vzorky na studium DNA p ímo v den  sb ru, 
pak ihned po skon ení preparace odd lit ur itou 
nezne išt nou ást materiálu do mikrozkumavky, 
aby alespo  tato ást materiálu nebyla následn  
kontaminována (nap . houbami v kouscích p dy 
odpadlých z ko en ) a DNA z ní mohla být snad-
n ji izolována. Tato metoda se týká hlavn  typ  
preparovaných sušením (botanický a mykologický 
materiál). Uzav ení ve vzduchot sné zkumavce 
také pom že zajistit, že DNA nebude vystavena 
potenciálnímu škodlivému p sobení fumiga -
ních prost edk , které se k ochran  p ed hmyzími 
šk dci ve  sbírkách muzejního typu pravideln  po-
užívají. 

U drobných organizm , jejichž  typová série 
zahrnuje více  exemplá  (krom     holotypu také 
 paratypy), je pro tyto ú ely lepší odebírat vzorky 
nejprve z    paratyp , pouze v od vodn ných p ípa-
dech použít materiál z    holotypu.

Vzorky neodebírat z malých úlomk   typo-
vého  exemplá e (není zcela jisté, že pocházejí p í-
mo z typového materiálu; mohly se k n mu dostat 
i omylem nebo necht nou kontaminací), ale z hlav-
ních ástí typového materiálu. Tam je jistota, že po-
cházejí z typového jedince.

Vzorky rostlinného materiálu odebírat z mla-
dých, istých, zelen  zbarvených ástí list , nikoli ástí zhn dlých, zasychajících, nahni-
lých nebo napadených plísn mi.

Typový materiál skladovat v suchu, p i nízké pokojové teplot  (nikdy ne p i teplotách 
nad 30 °C), v temnu (slune ní zá ení poškozuje DNA), v prost edí bez vlivu škodlivých 
chemikálií (kyselin, zásad, mutagen , karcinogen ; podrobný p ehled škodlivých látek viz 
nap . Brown 1999).

  FIXACE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO BUDOUCÍ STUDIUM DNA

P ehled  xativ a jejich vlivu na zachování DNA podávají nap . Srinivasan et al. (2002). Pro 
použití ve  sbírkách muzejního typu jsou nejvhodn jší:

•  etanol (ideáln  „ istý“, 96%  etanol; nejmén  však 70%  etanol). Nepoužívat denaturovaný 
 etanol (aditiva používaná k denaturaci degradují DNA). Etanol neboli líh je pro   sbírky 
muzejního typu nejlepší alternativou.  Vzorky v mikrozkumavkách je možno skladovat 
v širokém rozp tí teplot od -80 °C až po pokojovou teplotu. Vzhledem k neustálému 
drobnému odparu i z dob e t snících mikrozkumavek však platí, že ím nižší teplota, tím 

OBR. 17. Uložení zoologického materiálu 
(lihové tekutinové preparáty pavouk  a je-
jich DNA vzorky v Eppendorfových zku-
mavkách) v mrazícím boxu.
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lépe, nebo  se odpar zpomaluje. Nezbytné je vzorky pravideln  kontrolovat a p ípadné 
úbytky  etanolu dopl ovat. Zkumavky musí být ozna eny identi  kátorem typu.

•  Hope  xation (Olert et al. 2001; http://www.hope-  xation.com/). Základní princip: 
vzorky se vloží do roztoku obsahujícího sm s aminokyselin, poté dehydrují acetonem 
a nakonec se zalijí para  nem.

Tradi ní a v muzejním prost edí široce rozší ená metoda   xace 4% roztokem formalínu je 
pro p ípadnou analýzu DNA zcela nevhodná nebo  formalín DNA denaturuje a výrazn  
znesnad uje její studium.

 HLAVNÍ PRINCIPY DLOUHODOBÉHO UCHOVÁVÁNÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO 
BUDOUCÍ STUDIUM DNA

Správci sbírkových institucí mohou dlouhodobé uchovávání vzork  pro studium DNA 
z typového materiálu zajistit sami nebo ve spolupráci s jinými institucemi (DNA bankami, 
Bio bankami, Biorepositories apod.). Hlavní zásady:

• Nízká teplota. Vzorky pro studium DNA je nutno skladovat p i teplot   -80 °C a niž-
ší, bu  p ímým zmrazením malého vzorku tkán  i pletiva nebo ve vhodném pufru 
(nap . CTAB).

• Uložení vzork  v co nejsušším možném prost edí.  Lyo  lizované vzorky musí být 
skladovány v prost edí s nízkou relativní vzdušnou vlhkostí.

Obojí je všestrann  náro né – technicky,  nan n  i s ohledem na životní prost edí (vysoké 
nároky na energie). Teoreticky nejlepší je uchovávání vzork  v kontejnerech s tekutým du-
síkem (-196 °C); pro v tšinu b žných sbírek muzejního typu to je však p íliš drahá a náro ná 
metoda. Kompromisem je skladování za sucha p i pokojové teplot , což umož ují n které 
komer ní systémy, nap . GenPlateTM, QIAsafeTM/SampleMatrixTM, GenTegraTM, DNA-
shellTM. Etanol sice dob e  xuje DNA, ale není vhodný pro dlouhodobé uchování vzork  
( asem denaturuje proteiny); mnohem lepší je uchování ve zmrazeném stavu.
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 PREVENTIVNÍ KONZERVACE TYPOVÉHO MATERIÁLU

Podle materiál  SPHNS (nap . Carter & Walker 1999) a dalších zdroj  (nap . NHML 2015a, 
b) se pojmem preventivní konzervace rozumí opat ení a postupy, které minimalizují, zpo-
malují nebo p edcházejí rizika poškození sbírkových p edm t . Jedná se zejména o pre-
venci p sobení vlhkosti, tepla, zá ení všech vlnových délek (zejména UV zá ení a sv tel-
ného zá ení), prachu, škodlivých chemických látek, vibrací, a také vlivu jiných organizm , 
zejména drobných savc , hmyzu, mikroskopických hub („plísní“) a bakterií.

Cílem veškerých sbírkových institucí (ICOM 2004) je dlouhodob  uchovat p vodní 
charakter sbírkových p edm t , ideáln  bez konzervátorských a restaurátorských zásah . 
U typ  to platí tím více, protože u nich nelze cokoli „dod lávat“ nebo m nit. Typový ma-
teriál se až na výjimky nevystavuje, aby se minimalizovala možnost odcizení/poškození. 
Dalším pravidlem je, že  typový  exemplá  nelze za žádných okolností ze   sbírky vy adit 
(deakcese), a to i v p ípad , že by byla názvoslovná funkce daného typu potla ena p ísluš-
nou nomenklatorickou komisí. V p ípad , že instituce, v jejímž držení se daný typ  nachází, 
není schopna zajistit jeho bezpe né uložení, je vhodné, aby byl p eveden do sbírkového 
fondu instituce, která toho schopná je. V takovém p ípad , a obecn  v p ípad  zm ny místa 
uložení typového materiálu, je žádoucí, aby o této zm n  byla odborná ve ejnost informo-
vána vhodn  zvolenou formou sd lení, nejlépe v odborném asopise.

V tšina preventivních opat ení platí obecn  pro všechny   sbírky. Vyjmenujeme je pouze 
v bodech a soust edíme se na speci  cké innosti a opat ení týkající se typ .

 DEPOZITÁRNÍ BUDOVA A JEJÍ LOKALITA

Budova by m la stát na místech s nezne išt ným a nep íliš vlhkým ovzduším, mimo seis-
micky aktivní zóny, na místech s pevným podložím a stálou hladinou spodní vody, mimo 
záplavové oblasti, centra m st, letové koridory a v dostate né vzdálenosti od potenciál-
n  rizikových budov (továrny všeho  druhu, sklady, letišt , strategicky významné objekty 
apod.). M la by být permanentn  monitorována jak z hlediska bezpe nosti (majetkové, po-
žární i další živelné), tak z hlediska klimatu.

 ZÁKLADNÍ PARAMETRY DEPOZITÁ

Uvedené parametry musí být v nejv tší možné mí e zajišt ny i pro p edm ty p enesené do 
pracoven nebo laborato í za ú elem studia.

• Teplota: ideáln  17–18 °C (s možnými výkyvy v rozmezí 15–20 °C), bez rychlých vý-
kyv ; pokud dochází k výkyv m v rámci rozmezí, pak musí být pomalé a plynulé 
(Selucká 2011a).

• Relativní vzdušná vlhkost (RVV): 40–50(–55) % (vyšší hodnoty mohou vést k hyd-
rolýze materiálu a napadení plísn mi, nižší k smrš ování, praskání a kyselé hydrolýze 
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materiálu). Pro vzorky d eva se doporu-
uje vyšší RVV (50–60 %), pro minerály 

naopak nižší (30–40 %; p i vyšších hod-
notách dochází k rozkladu pyritu a mar-
kazitu, viz nap . Kolesar 2001).

• Teplota a RVV spolu velmi úzce souvi-
sejí. Vystihují to grafy závislosti zm ny 
RVV na teplot . Teplotu a RVV lze bu  
udržovat p irozen  v rámci výše uvede-
ných hodnot (vhodnými stavebn -tech-
nickými parametry budovy + vhodným 
režimem vytáp ní a v trání), s možností 
jejich velmi pomalého a plynulého po-
klesu a vzestupu b hem ro ních období 
(m sí ní výkyv RVV nesmí být v tší než 
10 %; denní ne v tší než 5 %) nebo pomo-
cí dob e nastavené a spolehliv  fungující 
klimatizace.

• Uložení sbírek ve tm  (sv tlo materi-
ál poškozuje). Pokud je trvalé osv tlení 
ve výjime ných p ípadech nutné, pak 
musí mít intenzitu pod 50 lux  (Selucká 
2011b). Depozitá e neosv tlovat jedním 
centrálním silným zdrojem sv tla, ale po-
užít rozd lené a samostatn  zapínatel-
né/vypínatelné zdroje sv tla umíst né 
nejlépe nad manipula ními koridory (uli kami) a pracovními plochami (stoly).

• Maximáln  možné bezprašné prost edí. 
• Stavební ešení a preventivní opat ení proti p sobení plísní, hmyzu a hlodavc . 

Tyto požadavky zajistí v nejvyšší možné mí e místnost s pevnými, neho lavými, tepeln  
izolovanými zdmi bez oken (pokud okna, pak dokonale ut sn ná, s termoizola ním sklem 
a možností zatemn ní), dokonale izolovaná proti srážkám, spodní vod , vzdušné a p dní 
vlhkosti, hlodavc m a hmyzu, prachu, s minimálním množstvím rozvod  kapalin (nap . 
vody v topení, klimatiza ních náplní; vylou it rozvody nad depozitá em), dalších instalací 
a okapových svod  vedených zdmi, s rovnou, hladkou, bezprašnou, snadno omyvatelnou 
podlahou, hladkými st nami s minerálním prodyšným nát rem, se zdroji osv tlení s mini-
mální produkcí tepla. Další informace viz Selucká et al. (2009).

 PROVOZNÍ POŽADAVKY NA DEPOZITÁRNÍ BUDOVY A DEPOZITÁ E TYP

• Kvalitn  uzamykatelné depozitá e s požárními a bezpe nostními idly a napojením na 
ostrahu objektu, s hasicími p ístroji v dosahu

• Stálé monitorování mikroklimatu (centrálním + lokálním systémem)
• Dostupnost elektrických zásuvek a internetu

OBR. 18. Uložení mineralogického materiálu v mo-
derním zásuvkovém kompaktorovém systému.
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• Bez jakýchkoli stále zapojených elektrospot ebi  (minimalizace vzniku požáru)
• Možnost rychlého vyv trání místnosti (pr vanem nebo nucen ), zejména po plynování 

( fumigaci)
• Možnost dezinsekce sbírkového materiálu vymražením v blízkém dosahu – nejlépe 

v sousedních, bezbariérov  p ístupných místnostech (mrazicí boxy nebo jednotlivé 
mrazáky)

• asto m nit  ltry klimatizace, aby se minimalizovalo vnikání prachu
• Sv tla zapínat jen na nejnutn jší dobu (ovliv ují mikroklima)
• Nevstupovat s potravinami a nápoji
• Neumis ovat kv tiná e a koše na biologický odpad (minimalizace živo išných šk dc )
• Minimalizovat vstupy lidí (ovliv ují mikroklima), s výjimkou nutných kontrol stavu 

depozitá  a nutných kurátorských zásah
• Nenechávat otev ené dve e a okna
• Nev trat v obdobích velkých mraz  (hrozí rychlý pokles RVV vlivem pronikání chlad-

ného suchého vzduchu), letních veder (hrozí rychlý vzestup RVV vlivem teplého, vod-
ními parami nasyceného vzduchu) a v deštivých období. Stejné principy platí i pro ven-
tilaci a klimatizaci (nevhán t venkovní vzduch b hem silných mraz  a letních veder)

• Nepoužívat depozitární stoly k preparaci nebo vybalování sbírkových p edm t  ze 
špinavých obal

• Udržovat v istot , nejmén  2× ro n  vyt ít podlahu (odstran ní sedimentovaného 
prachu; velmi d ležité opat ení!)

• Pravidelná kontrola parametr  v depozitá ích a stavu sbírkových p edm t
• Mít vypracovaný depozitární ád zohled ující tyto požadavky a místní pom ry

OBR. 19. Depozitá  mykologických typ . Uložení v herbá ových krabicích a stacionárních kovových 
sk íních.
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 SPECIFICKÁ PRAVIDLA PREVENTIVNÍ KONZERVACE TYP

Depozitá e s typovým materiálem je t eba asto a pravideln  kontrolovat. Monitorujeme 
jak stav typ , tak základní parametry prost edí (teplotu, RVV; ideáln  pomocí datalogger  
nebo automatických idel s dálkovým p enosem dat do po íta e) a technický stav místnosti. 

Typy preparované sušením musejí být uloženy v jiných místnostech než typy uložené 
v  konzerva ních tekutinách. 

Metoda preparace by m la být podrobn  zaznamenána pro každý jednotlivý typ a  ná-
zev použitého  xa ního i konzerva ního roztoku by m l být podchycen pro každou nádo-
bu zvláš  (ideáln  p ímo na nádob  + ve sbírkové dokumentaci).

S výjimkou tropických oblastí, kde biologický materiál rychle podléhá zkáze, neapli-
kovat na typový materiál biocidy, pesticidy nebo fungicidy.

 Typy uložené v  konzerva ních tekutinách

Nádoby je t eba plnit až po okraj, objem tekutiny v ro ních intervalech kontrolovat a p i 
úbytku ji dopl ovat. Kontrolovat také pr hlednost, barvu, p ítomnost sraženin. Koncen-
traci  etanolu m it ideáln  digitálním hustom rem a v p ípad  nam ení hodnoty nižší 
než 70 %  xativum vym nit. pH lze orienta n  m it i indikátorovými pH papírky, které 
nedávají zcela p esné absolutní hodnoty, ale umož ují srovnání mezi r znými preparáty.

Pravideln  kontrolovat, zda obaly  typových  exemplá  obsahují popisné štítky i  eti-
kety.

Ví ka nádob s  konzerva ními tekutinami nesmí být z bakelitu nebo PVC. Vhodným 
materiálem je polypropylen nebo polyetylen. Ví ka musí t snit tak, aby zabra ovala p í-
stupu vzduchu a vzdušné vlhkosti (ošet it nap . Ramsay tukem). Pokud je nutné zatavení 
ví ek, použít nap . silikon,  želatinu nebo parafín.

U materiálu uloženého v  konzerva ních tekutinách je t eba znát chemické složení 
t chto tekutin i jednotlivých látek, ze kterých jsou p ipraveny.  U jednotlivých chemikálií 
je nutno znát vliv na uložený materiál a sledovat nejnov jší literaturu na toto téma. P i vý-
m n  nebo dopl ování  xa ní tekutiny používat vždy tekutinu o stejném složení. Pokud 
zamýšlíme nahradit ji jinou, k materiálu šetrn jší, je t eba ov it v literatu e, zda to materiál 
nepoškodí, a d lat to metodou p evodu p es koncentra ní adu se vzr stající koncentrací 
nového média. P i p evodu materiálu z formalínové  xáže do  konzerva ní tekutiny na bázi 
 etanolu je t eba nejprve materiál opláchnout ve vod  a pak p evád t p es koncentra ní 
adu s rovnom rnými p ír stky koncentrace, ideáln  vždy o 20 % (NHML 2015a).

Ideální teplotou pro uchovávání materiálu v  konzerva ních tekutinách je 17–18 °C. P i 
teplotách pod 15 °C dochází k nežádoucím fyzikálním a chemickým zm nám  konzerva -
ních tekutin (nap . i vlivem rozpušt ných lipid  z tkání a pletiv), p i vyšších teplotách do-
chází k v tšímu poškození uloženého materiálu a v tšímu vypa ování tekutiny. RVV by 
m la být v rozmezí 35–55 %, intenzita osv tlení p i uložení na sv tle pod 50 lux , ideální je 
uložení v úplné tm .

Materiál uchovávaný v  glycerolu („glycerinu“):  glycerol je p i RVV nad 65 % náchylný 
k plesniv ní. P i RVV nad 50 % absorbuje vzdušnou vlhkost, což m že vést k p epln ní 
a p etékání nádob, ve kterých je materiál uložen. P idání  etanolu nebo  formaldehydu 
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inhibuje r st plísní nebo bakterií. Nádoby s  glycerolem musí být dob e uzav eny (ideáln  
zataveny), aby do nich nemohl pronikat vzduch.

 DEZINSEKCE

U biologického sbírkového materiálu (zejména mykologického) je velmi d ležitá pr b žná 
a d sledná ochrana p ed hmyzími šk dci – dezinsekce. P i zanedbání dezinsekce m že 
hmyz (zejm. brouci – kožojedi, rušníci, ervoto i; dále pisivky, zavíje i) sbírkový materiál 
áste n  nebo úpln  zni it. Prevence vlivu dalších skupin biologických šk dc , zejména 

plísní a hlodavc , již byla probrána d íve.
Jedná se o akutní dezinsekci (v p ípad  napadení materiálu larvami a dosp lci), pre-

ventivní dezinsekci (zni ení vají ek hmyzu, odpuzování hmyzu ve stadiu larev a dosp l-
c ) a celková preventivní opat ení minimalizující možnost napadení sbírek hmyzem.

Existuje celá ada metod dezinsekce (viz nap . Bridson & Forman 1998; Linnie 1990, 
1994), zejména chemických, mnohé z nich jsou ale více i mén  zdravotn  závadné. V mi-
nulosti se hojn  používal zejména  chlorid rtu natý (triviální název sublimát, též mercurium 
apod.), což je bezbarvá krystalická nebo práškovitá látka. P ipravuje se zah íváním síranu 
rtu natého s chloridem sodným, p i emž vzniklý  chlorid rtu natý z reak ní sm si subli-
muje. Je to velmi prudký jed, který zasahuje p edevším játra a ledviny. M že se vst ebávat 
i k ží. Podobných zdravotn  závadných látek se v minulosti užívalo více (v entomologii 
nap . myrbánový olej, jímž jsou asto kontaminované staré krabice). Doklad  a jejich obal  
ošet ených tímto zp sobem je t eba se dotýkat v rukavicích.

Relativn  akceptovatelné jsou insekticidy typu pyretrin  nebo p ípravek  Dichlorvos 
(organofosfátový insekticid), který se uvol uje ze speciálních pásk  po dobu až 6 m síc  
(vhodný do sk íní, nevhodný do klimatizovaných prostor). 

Dezinsekci lze také d lat metodou  fumigace (plynování). Ú inné látky musí být v ide-
álním p ípad  vysoce toxické pro hmyz ve všech jeho stadiích, netoxické pro jiné skupi-
ny organizm , a po uplynutí stanovené lh ty po nich nesmí z stávat žádné nebezpe né 
zbytkové látky. Ú innou látkou je nap .   uorid sulfurylu (S02F2),  fos  n (H3P),  Dichlorvos 
(DDVP),  ethylenoxid (C2H2O) a další (IPM 2015: http://museumpests.net/). Fumiga ní lát-
ky jsou zdraví škodlivé (klasi  kace Xn). Musí je aplikovat jen specializované a certi  kova-
né  rmy, p esn  podle návodu, a po p edepsanou dobu nesmí do ošet ených depozitá  
nikdo vstupovat. Fumigace kon í odv tráním (pomocí ventilátor  klimatizace, v depozi-
tá ích bez klimatizace otev ením oken a dve í za p edpokladu, že vn jší teplota a vlhkost 
odpovídají parametr m pro vnit ní prost edí depozitá ).

V krabicích nebo balících zasílaných na výp j ky lze materiál chránit p ed hmyzem 
odpuzujícími (repelentními) tabletami, obsahujícími  naftalen (zvaný též naftalín) nebo 
 paradichlorbenzen. 

V p ípad  velmi silného zasažení hmyzem je nutno materiál umístit do hermeticky 
uzavíratelných kontejner  nebo místností spole n  s insekticidním p ípravkem aplikova-
ným p esn  podle návodu k použití; po uplynutí nutné doby se kontejnery nebo místnosti 
vyv trají tak, aby nedošlo k pr niku p ípravku na pracovišt .

U všech chemických metod dezinsekce je vždy v tší i menší (nebo zatím neznámé) 
potenciální riziko poškození sbírkového materiálu, zejména DNA. Nejlepší sou asnou 
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metodou dezinsekce je zmrazení, které je citlivé jak ke sbírkovému materiálu, tak k jeho 
správc m. Porušuje se tím sice podmínka uložení sbírek za stálé teploty, ale prevence ne-
vratného zni ení sbírek hmyzem má v tomto p ípad  p ednost.

 Preventivní  opat ení

• Udržovat okolí depozitá  (jak vn , tak uvnit  budovy) volné a isté
• Ut snit veškeré škvíry ve zdech depozitá , nap . kolem oken (n kterým druh m 

hmyzu sta í škvíra široká jen 0,1 mm)
• Pe liv  monitorovat p ítomnost škodlivého hmyzu v depozitá ích (výskyt dosp lc , 

larev, svle ek, požerk ) a v p ípad  jejich výskytu ihned reagovat akutní dezinsekcí
• Potraviny ukládat ve sk íních a lednicích, vždy mimo prostory depozitá
• V pracovnách sousedících s depozitá i pravideln  vynášet koše, které musí být uzaví-

ratelné

 Situace,  kdy je  nutná akutní  dezinsekce

• Ihned po dopravení nekonzervovaného biologického materiálu na pracovišt  (po 
návratu ze sb rných cest nebo po akvizici nedostate n  ošet ovaných sbírek; mate-
riál tém  vždy obsahuje larvy a vají ka hmyzu, zejména v p ípad  sušených plod-
nic hub)

• V p ípad  zjišt ní výskytu larev a dosp lc  v pracovnách, laborato ích a depozitá ích

 Situace,  kdy je  nutná preventivní  dezinsekce

• Po návratu citlivého sbírkového materiálu ze výp j ek (týká se to zejména mykologic-
kého materiálu)

• Po p ivezení nových doklad  na pracovišt  ( sb ry, dary, vým na, poz stalosti)
• Po vynesení sbírkových p edm t  z depozitá e a jejich déletrvajícím studiu v pracov-

nách, badatelnách a laborato ích
• Dvakrát ro n  na celém pracovišti, ideáln  na ja e a na podzim, ve dnech bez klimatic-

kých extrém

 Postup dezinsekce materiálu zmrazením

• Používat velké pultové mrazáky s horním otvíráním, schopné vytvo it teplotu pod 
-20 °C, ideáln  až -30 °C

• Ve velkých  sbírkách je nejlepším ešením mrazicí box (místnost), kam se krabice s ma-
teriálem navezou hromadn  ve velkém po tu

• Box i mrazáky udržovat suché, bez ledu
• Cca 24–48 hodin trvá, než sbírkový materiál v krabicích a obálkách dosáhne požadova-

nou teplotu, cca 9 hodin trvá zabití dosp lc  a larev (vají ka n kterých  druh  p ežívají 
i teplotu -20 °C). Minimální doba pobytu sbírkového materiálu (s rezervou) je tedy cca 
72 hodin. Po vyjmutí z mrazák  je materiál nutno nechat 24 hodin „aklimatizovat“ 
v istém prost edí p i pokojové teplot  a teprve pak jej de  nitivn  uložit do depozitá e.
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• Vkládaný materiál se obvykle doporu uje zabalit do plastového pytle, aby nezvlhl, 
zejména po vyjmutí z mrazáku (Bridson & Forman 1998); jiné zkušenosti naopak na-
zna ují, že nejlepší ochranou jsou papírové a kartonové obaly, které p ípadnou vlhkost 
materiálu po vyjmutí z mrazák  „vst ebají“

• Pro zni ení vají ek obzvlášt  odolných šk dc  se doporu uje dvojité vymražení s p e-
stávkou n kolika dní pokojové teploty mezi ob ma cykly vymražení

 INVENTARIZACE

A  už jsou typy ve sbírce uložené rozptýlen  nebo soust ed n , je nutno pravideln  kont-
rolovat jejich p ítomnost, kvalitu uložení a stav (tj. inventarizovat je). Výsledky inventari-
zace se zapisují do sbírkové dokumentace (do katalog  nebo eviden ních karet) a do sbír-
kových databází. Pokud typy ješt  nejsou katalogizovány, a  už v papírové nebo digitální 
podob , je t eba katalogizaci ud lat p ednostn .

 EVAKUACE

Výrazné ozna ení typového materiálu je d ležité i pro p ípad evakuace sbírek. V takovém 
p ípad  se typový materiál p esunuje jako první. Místo uložení typ  musí být proto ozna-
eno v evakua ních plánech instituce jako místo s nejcenn jším materiálem a naprostou 

prioritou evakuace.
V p ípad , že jsou typy uloženy ve sbírce roztroušen , každý depozitá  by m l mít 

p ipravený samostatný evakua ní plán, kde by bylo jasn  vyzna eno, na jakých místech 
depozitá e jsou jednotlivé typy uloženy. P ítomnost typ  by proto m la být vyzna ena na 
každé jednotlivé sk íni/poli kompaktoru/regálu/zásuvce/v tší krabici atd., aby bylo místo 
uložení dob e a rychle rozpoznatelné i za ztížených podmínek. Nejvhodn jší jsou popisky 
vytišt né erven  nebo na erveném papíru.
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 ZABALENÍ, ETIKETOVÁNÍ A ULOŽENÍ TYP

 ZABALENÍ TYP

Základem je použití obalových materiál  archivní kvality, které jsou dlouhodob  vyzkou-
šené (Grossmannová 2010), v horizontu desetiletí až staletí co nejmén  m ní své fyzikální, 
chemické a mechanické vlastnosti a tém  neuvol ují látky poškozující sbírkový materiál, 
nap . t kavé organické látky (VOC: volatile organic compounds). Jsou to zejména tyto  dru-
hy materiál : papír, plasty, sklo, kov. V minulosti asto používané d evo není vhodné 
(zejména d evo dubu), protože t íslovinné kyseliny a další látky v n m obsažené se ze d eva 
postupn  uvol ují (zejména v prost edí s RVV nad 50 %) a mohou siln  poškodit biologický 
i n který mineralogický materiál. Rovn ž d evot íska nebo p ekližka není vhodná (lepidla 
v ní použitá mohou uvol ovat škodlivé látky, nap . formaldehyd).

Probíráme jen obecné vlastnosti materiál , konkrétní výrobky z nich jsou v jednotli-
vých oborech p írodních v d natolik speci  cké a m nící se, že je nemožné dostate n  je 
popsat  na omezeném prostoru.

 Papír

Archivní papír s t mito parametry: pH neutrální, bez ligninu, s alkalickou kapacitou, od 
 rem s certi  kátem archivní kvality papíru. Kupovat ideáln  p ímo od výrobce (ne od p e-

kupník ), kde je naprostá jistota o p vodu papíru a jeho kvalit . Levn jší je papír s alka-
lickou kapacitou (vst ebává kyselé ionty z okolí a postupn  se tím neutralizuje, je vhodný 
zejména na krabi ky), dražší je pH neutrální papír (nejkvalitn jší, chemicky inertní, vhodný 
k použití na obaly dotýkající se typového materiálu). Zcela nevhodný je novinový papír, 
b žné balicí papíry a b žný karton.

 Karton a výrobky z n j  (krabi ky,  krabice,  desky apod.)

Archivnická lepenka (s alkalickou rezervou), lepená materiálem, který není kyselý a ne-
uvol uje kyselé látky. Gramáž (tj. tlouš ku kartonu) volit tak, aby výrobky byly pevné  
a neprohýbaly se ani p i maximálním a dlouhodobém zatížení. Textilní pásky z nebarvené 
bavlny, lnu, nylonu nebo n kterých  druh  polyester . P i požadavku na výrobu krabi ek 
si nejprve nechat zhotovit vzorek a jeho vlastnosti testovat v depozitárním provozu (v et-
n  b žných manipulací, nap . vymrazování, kdy se pozná, zda jsou textilní pásky dob e 
nalepeny nebo zda se odchlipují). Op t kupovat od  rem, které mají certi  káty kvality.

 Plasty

Chemicky odolné, inertní, pokud možno nebarvené, tyto  druhy: te  on, polypropylen, poly-
styren, polyamidy, polyakryláty, polyethylentereftalát (PET). Zcela nevhodné jsou m k ené 
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a chlorované plasty a polyuretan. P i volb  
plastových obal  (krabi ek) je t eba dbát na to, 
aby použitý plast nebyl elektrostatický. Takové 
plastové obaly totiž siln  p itahují prach, který 
pak ulpívá i na  exemplá ích, a jakékoliv ast jší 
išt ní také zvyšuje pravd podobnost poško-

zení typ .

 Sklo

Sklen né nádoby se tradi n  používají na 
uložení lihových preparát  nebo drobn jších 
suchých p edm t . Pro lihové preparáty je 
nutné vybrat sklo náležité tlouš ky (alespo  
3 mm) a bez ostrých hran, ideáln  sklenice 

kulatého p dorysu pevn  uzavíratelné plastovým ví kem opat eným t sn ním. Na drobný 
suchý materiál (schránky m kkýš , lebky, semena, plody) lze použít tenkost nné epruvety 
uzav ené vatou, korkem nebo plastem.

Podobn  jako u papíru, také u skla je t eba hlídat jeho složení, aby neobsahovalo ky-
selou složku, která by mohla být agresivní v i drobným vápenatým  exemplá m (nap . 
ostrakodi, drobné ulity m kkýš ). Toto nebezpe í existuje p edevším u starých muzej-
ních epruvet, jejichž složení není známé nebo pocházejí z doby, kdy se o tomto riziku 
nev d lo.

 Kov

Vhodnými kovy jsou: korozivzdorná ocel; ocel s kvalitním, tzv. vypalovacím lakem; eloxo-
vaný hliník. Nevhodné jsou jiné kovy a b žné  druhy nát r  na kov.

P ehled zp sob  ukládání typ  ve  sbírkách

obor zp sob uložení podrobnosti

mykologie, 
lichenologie, 
bryologie, 
algologie

herbá ové obálky 3–4 standardizované rozm ry herbá ových obálek 
(malé, st ední, velké, podlouhlé), ideáln  tak, aby 
maximáln  využily plochu zakládacích obálek, malé 
z archivního papíru gramáže cca 130 g/m2, ostatní 
160 g/m2

vnit ní herbá ové 
obálky

zabra ují pohybu menších  sb r  uvnit  herbá ových 
obálek a chrání p ed jejich tlakem, rozm r je o n co 
menší než rozm r herbá ových obálek, archivní papír 
o gramáži 60–80 g/m2; sá ky z polyetylenové fólie 
a uzáv rem zaklapávací plastovou lištou jsou nevhodné, 
protože není známa jejich dlouhodobá trvanlivost a p i 
zm nách RVV se v nich m že materiál zapa it

OBR. 20. Ideální uložení herbá ového materiálu p ed-
stavují voln  ložené herbá ové  položky v herbá o-
vých slohách uzav ené v herbá ových krabicích. 
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zakládací obálky 
(slohy)

rozm r slad ný s velikostí herbá ových krabic; archivní 
papír o gramáži cca 160 g/m2

mykologie, 
lichenologie, 
botanika

herbá ové 
krabi ky

3–5 standardizovaných rozm r , ideáln   s odkláp cím 
víkem p ipevn ným textilní páskou p ilepenou 
lepidlem, které není kyselé a neuvol uje kyselé látky; 
nejmenší rozm r krabi ek má výšku do 1,5 cm, slouží 
k ochran  k ehkých  sb r  uložených do malých 
herbá ových obálek a musí se do nich vejít; materiál: 
archivní lepenka o vhodné gramáži, která zajistí tuhost 
krabi ek (vždy nutno testovat na vzorku)

mykologie + 
lichenologie

herbá ové krabice k uložení sloupce zakládacích obálek položeného 
na herbá ových deskách; výklopná p ední st na 
s odkláp cí chlopní naho e a kapsou na popisku 
krabice; materiál: archivní lepenka o vhodné gramáži, 
která zajistí tuhost krabice p i zatížení až 10 kg (vždy 
nutno testovat na vzorku), spoje lepené + vyztužené 
textilní páskou

mykologie, 
lichenologie, 
bryologie, 
algologie

herbá ové desky 
s poutkem

vkládají se na dno herbá ových krabic a slouží 
k vysunutí sloupce zakládacích obálek z krabice; 
materiál: archivní lepenka, rozm r slad ný s velikostí 
herbá ových krabic, cm, tlouš ka cca 2 mm, vep edu 
otvor s provle eným textilním poutkem (kroužkem)

mykologie, 
algologie

obaly na 
mikroskopické 
preparáty

z lepenky o tlouš ce cca 2 mm, dno + ráme ek 
obepínající podložní sklo + výklopné víko

botanika podkladové 
herbá ové papíry

slouží k p ipevn ní lisovaných rostlin pomocí papírové 
lepicí pásky tak, aby se rostliny na papíru nemohly 
pohybovat; archy kartonu standardizovaných rozm r  
(A3, 290 x 460 mm) dostate n  tuhé s dostate nou 
gramáží (zpravidla 230–300 g/m2, ím siln jší 
a robustn jší rostlina, tím siln jší karton je t eba 
použít), papír archivní kvality s dostate n  hrubým 
povrchem, aby po sob  jednotlivé  položky neklouzaly; 
velké rostliny nalepit na n kolik podkladových 
herbá ových papír , ty o íslovat jako ásti jednoho 
 sb ru (1/3, 2/3, 3/3 atd.)

zakládací obálky 
(slohy)

dvoulist archivního papíru, ve složeném stavu o 5 mm širší 
než podkladové papíry, gramáže 140 g/m2, slouží k uložení 
ca 1 cm vysokého sloupce herbá ových  položek (5–10 ks)

papírová lepící 
páska k lepení 
rostlin na 
podkladové 
papíry

dostate n  pevná lepenka z papíru archivní kvality 
opat ená lepidlem s alkalickým pH vlh eným vodou, 
které nenarušuje papír, gramáž 80–100 g/m2; slouží 
k p ipevn ní lisovaných rostlin k podkladovému papíru
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obálky na semena 
a úlomky

obálky n kolika standardizovaných rozm r  (ve 
složeném stavu ideáln  ca 5 x 5 cm, 8,5 x 8,5 cm a 8,5 x 16 
cm), vyrobené z archivního papíru gramáže 60–100 g/m2;
obálky nalepit na podkladový herbá ový papír pH 
neutrálním archivním lepidlem (nap .  LINECO)

archivní papír papír archivní kvality 80 g/m2 pro tisk  sched, revizních 
lístk  a jakýchkoli jiných poznámek, p ipev ovaných 
k herbá ovým  položkám

lepidlo lepidlo archivní kvality na bázi PVA k lepení  sched, 
revizních lístk  atd. (nap .  LINECO)

zoologie obecn krabi ky na 
mikroskopická 
sklí ka

kartonový nebo plastový obal (d íve též d ev né) na 
uchování v tšího množství mikroskopických preparát  
umíst ných nastojato za sebou

desky (plata) na 
mikroskopická 
sklí ka

kartonový nebo plastový obal na uchování 
mikroskopických preparát ; sklí ka jsou umíst na 
naležato vedle sebe, v tšinou ve dvou adách a p ikryta 
odklopnou stranou desek

krabice s plným 
víkem 

pevné kartonové krabice r zných rozm r  bez nebo 
s vnit ním len ním s odkláp cím víkem sloužící 
k uchovávání suchého materiálu ve vodorovné poloze; 
jsou d lány zpravidla na míru polic kompaktor , 
velikost je však variabilní v závislosti na charakteru 
uloženého  exemplá e

sklen né epruvety sklen né zkumavky mnoha velikostí s otev eným hrdlem; 
slouží k uchovávání drobného lihového materiálu; po 
napln ní lihem se hrdlo ut sní vatou a epruveta se umístí 
hrdlem dol  do v tší nádoby také s lihem; tím se zamezí 
jednak necht nému promíchání  položek a zárove  se 
omezí odpar z malých vnit ních epruvet

lihové sklenice 
(válce)

silnost nné sklenice uzavíratelné šroubovacím 
plastovým ví kem opat eným t sn ním, sklenice 
se zabroušeným hrdlem nebo válce se zabroušenou 
horní hranou a plochým ví kem, které je nutno ut snit 
vazelínou, p ípadn  Ramsay tukem

entomologie šuplíky s UNIT-
systémem

šuplíky nebo velké krabice (tvar a rozm ry bývají 
na míru) s proskleným víkem, uložené horizontáln  
v kovových nebo d ev ných sk í kách, p ípadn  
kompaktorech; uvnit  jsou kartonové krabi ky bez ví ka, 
na dn  s nalepenou plastovou hmotou k napichování 
špendlík  v n kolika velikostech v pom ru 1,0 : 0,5 : 
0,25 : 0,125; tento systém používá v tšina p edních 
sv tových muzeí (nap . Londýn, Washington, Víde ) 
a p edstavuje nejšetrn jší a nejprakti t jší zp sob uložení 
entomologické   sbírky, v R se bohužel zatím nepoužívá
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entomologie entomologické 
krabice

kartonové krabice s d ev ným rámem, povrch polepený 
erným papírem, plátnem nebo plastem (nejprakti t jší 

jsou omyvatelné povrchy), víko plné (mén  asto 
prosklené), dno s nalepenou hmotou k zapichování 
špendlík  (nejvhodn jší jsou plasty typu poreten, 
akceptovatelný je i starší polystyren polepený papírem, 
naopak starší napichovací materiály typu lisované 
rašeliny, korku,  lcu, apod. by m ly být postupn  
nahrazeny); standardní jsou krabice rozm r  30 (délka) 
× 23 (ší ka) × 5 cm (výška) používané pro v tšinu 
skupin hmyzu, p ípadn  40 × 30 × 5 nebo 50 × 40 × 5 cm 
používané pro velké motýly, vážky a rovnok ídlý hmyz; 
krabice se tradi n  ukládají na výšku, s výjimkou velkých 
motýlá ských krabic, které se ukládají horizontáln  do 
motýlá ských sk íní nebo kompaktor ; vertikální uložení 
  sbírky (p esto, že v R naprosto p evládá) je však mén  
vhodné než uložení horizontální, nebo  dlouhodobým 
vlivem gravitace dochází k otá ení štítk , které m že vést 
až k poškození uloženého materiálu)

entomologie entomologické 
krabice s unit-
systémem

velké kartonové krabice (40 × 30 × 5 cm) s d ev ným 
rámem, proskleným víkem, polepené ernou 
omyvatelnou tapetou; uvnit  jsou kartonové krabi ky 
bez ví ka, na dn  s nalepenou plastovou hmotou 
k napichování špendlík  (poreten) v n kolika velikostech 
v pom ru 1,0 : 0,5 : 0,25 : 0,125; tento systém je 
kompromisem mezi uložením ve vertikáln  postavených 
krabicích (tradi ním v R) a použitím UNIT-systému; 
krabice lze ukládat vertikáln  nebo horizontáln ; použití 
UNIT-systému je vhodné pro menší hmyz, nebo  
umož uje snadnou manipulaci se sbírkovým materiálem 
– p esuny z krabice do krabice, t íd ní a studium – bez 
p ímé manipulace s jednotlivými  exemplá i)

OBR. 21. Zp sob uložení entomologického typového materiálu. Vlevo starší  typ krabice z p vodní 
  sbírky, vpravo moderní UNIT-systém.
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paleontologie 
obecn

obecné 
požadavky

vzhledem k velké diverzit  paleontologického  materiálu 
(a  již velikostní, materiálové i morfologické) je t eba 
vždy v prvé ad  respektovat charakter daného typu 
a optimáln  pro tyto konkrétní podmínky aplikovat výše 
uvedené obecné principy; vždy je t eba dbát na to, aby 
použitý obal nebyl kyselý (v tšina fosilií má významnou 
vápennou složku) a aby zvolené uložení neumož ovalo 
pohyb materiálu (nap . p evracení/kutálení p i otevírání 
a zavírání zásuvky); pokud se jedná o  mikrofosilie, je 
t eba zvolit  typ obalu (vhodné drobné epruvety, tzv. 
 Frankeho kom rky apod.), který  mikrofosilie bezpe n  
uzav e a neumožní jejich vypadnutí; je žádoucí, aby 
 typový  exemplá  byl uložen samostatn ; u pyritizovaných 
fosilií je t eba postupovat dle platné metodiky; zv tralý 
materiál je vždy náchyln jší k chemické degradaci a je 
t eba jeho uchovávání v novat zvýšenou pozornost

paleontologie: 
makrofosilie

krabi ky kartonové krabi ky vhodných rozm r  o tlouš ce st n 
cca 2 mm; rozm ry krabi ek nutno sladit s rozm ry 
ukládacích zásuvek (maximální využití místa)

paleontologie: 
mesofosilie

 Frankeho 
kom rky

 Frankeho kom rky s polom rem otvoru 0,5–1,5 cm

paleontologie: 
 mikrofosilie 
a kutikuly

trvalé 
mikroskopické 
preparáty

materiál je uzav ený v glycerin-želatinových nebo 
glycerinových zarámovaných trvalých mikroskopických 
preparátech; preparáty se ukládají do speciálních krabic 
na mikroskopické preparáty

paleontologie: 
mesofosilie, 
 mikrofosilie 
a kutikuly

 SEM preparáty materiál na speciálních  SEM nosi ích („stubs“), které se 
ukládají do komer n  vyráb ných krabic; materiál se 
z nosi  nedemontuje, aby nedošlo k jeho poškození; 
pokud je na nosi i více  exemplá , je nutno vyzna it, který 
z nich je typem (nap . na p iloženém nákresu i fotogra  i)

OBR. 22. Uložení typového materiálu trilobit  z Barrandovy kolekce.
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paleontologie: 
výbrusy

glycerin-
želatinové 
preparáty

výbrusy v r zných uzavíracích médiích ve form  
trvalých mikroskopických preparát , které se ukládají 
do speciálních krabic na mikroskopické preparáty; 
pokud je ve výbrusu více  exemplá , je nutno vyzna it, 
který z nich je typem (nap . zakroužkováním na spodní 
stran  preparátu)

paleontologie: 
 acetátové  lmy 
(acetate peels)

papírové obálky + 
krabice

 acetátové  lmy (acetate peels) získané 
z permineralizovaných fosilií  („ coal balls“), postupn  
nabrušovaných a leptaných, se ukládají v papírových 
obálkách a ty pak v krabicích

paleontologie: 
megafosilie

palety velké sbírkové kusy, jako fosilní kmeny, kosti velkých 
obratlovc  atd. nutno ukládat na palety a ty do polic 
adekvátní velikosti a nosnosti

mineralogie: 
mineralogické 
ukázky

kartonové 
krabi ky

kartonové krabi ky vhodných rozm r  o tlouš ce st n 
cca 2 mm; rozm ry krabi ek (obvykle se používají 
3–4 typy dle velikosti)  nutno sladit s rozm ry 
ukládacích zásuvek (maximální využití místa); možné 
je i p ipevn ní ukázek neagresivním odstranitelným 
tmelem do plastových krabi ek; do krabi ek se ukládají 
i nábrusy nebo vyseparovné krystaly a fragmenty 
použité pro monokrystalovou difrakci; speci  ckou 
pozornost je nutno klást na uložení materiálu s obsahem 
Fe-sul  d , fotosenzitivních nebo ionizujících materiál , 
hygroskopických, sublimujících, ve vod  rozpustných 
nebo z jiného d vodu nestabilních materiál .

mineralogie: 
mineralogické 
ukázky velkých 
rozm r

police velké sbírkové kusy (cca nad 20–30 cm) se ukládají do 
polic adekvátní velikosti a nosnosti

OBR. 23. Uložení mineralogického materiálu v zásuvkovém kompaktorovém systému.
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antropologie: 
lidské kosti

d ev né i 
kartonové 
krabice, papírové 
i igelitové sá ky

lidské kosti uloženy v d ev né i kartonové krabici; 
jednotlivé kosti jsou položeny bu  voln , i v sá cích 
(p edevším drobn jší kosti, fragmenty kostí a zuby); 
krabice i kosti jsou popsány p íslušným eviden ním 
íslem

antropologie: 
fosilie

d ev né i 
kartonové krabice, 
hedvábný papír

fosilie jsou uloženy v krabicích, ut sn né m kkými 
hmotami tak, aby ani p i p ípadném pádu krabice 
nedošlo k jejich poškození; ideální je uložení 
v ohnivzdorném trezoru

antropologie: 
sádrové odlitky

hedvábný papír, 
igelitové sá ky

sádrové odlitky (nap . posmrtné masky) zabaleny 
v hedvábném papíru  i igelitu a položeny v krabi ce i 
na m kkém podkladu (nap . molitan)

 ETIKETOVÁNÍ TYP

 Etiketa (termín je zde pro zjednodušení používán i pro malé štítky, nap . v entomologii; 
v botanice se  etiketa tradi n  nazývá  scheda) je p ímo spojená s  typovým  exemplá em, 
jeho obalem i podkladovým papírem (vhodn jší) a nese základní údaje o daném  exem-
plá i. ada dalších informací je obvykle uložena odd len  od typ  bu  ve hmotné podob  
(pracovní protokoly, terénní zápisníky, eviden ní karty, ilustrace, fotogra  e, archiválie, se-
paráty, kopie nebo originály publikací apod.), nebo v digitální podob  (v databázích).

Je zásadn  nutné všechny  etikety vzniklé p i v deckém studiu typového materiálu 
uchovávat. Ze sbírkového hlediska existují dva typy  etiket: historická (vytvo ená v dob  
uložení  sb ru do   sbírky, asto psaná ru n , nesoucí obvykle jen nejzákladn jší nebo ne-
kompletní údaje) a nová (psaná strojem nebo vytišt ná po íta ovou tiskárnou, obsahující 
v tší množství údaj , eviden ní íslo, pop . EAN  árový kód nebo QR kód). Historická 
 etiketa je cenný sbírkový element s velkou v deckou i kulturní hodnotou (obsahuje nap . 
autograf – autentické písmo originálního nebo revidujícího autora, asto slavného v dce; 
pokud je ne itelné, lze k jeho rozlušt ní využít nap . publikaci Hásek et al. 2003). Nikdy se 
nesmí odd lit od materiálu, vyhodit, poni it, p episovat, dopisovat nebo jakkoli m nit 
(nap . oblepovat revizními lístky apod.). Historické  etikety je t eba ponechávat  v krabi ce 
nebo obálce s typovým materiálem (v botanice nalepit na podkladový papír). Ideální je his-
torickou etiketu digitalizovat (naskenovat nebo vyfotografovat) a pro další práci používat 
digitální kopii.

Nová  etiketa se obvykle dopl uje tehdy, když je historická  etiketa špatn  itelná nebo 
obsahuje málo údaj . M la by být psaná na archivním (nekyselém) papí e a m la by nést 
prov ené a dopln né, pop . opravené údaje (založené na originálním  popisu  taxonu + 
dalších relevantních zdrojích), psané v latin  nebo angli tin  ( asto je nutno údaje p eklá-
dat z jiných jazyk , použitých na historické  etiket ). Doplnit je t eba zejména zem pisné 
sou adnice (georeferencing), p vodn  publikované jméno  taxonu (podle originálního  po-
pisu; na historické  etiket  asto bývá napsané jméno p vodního ur ení  sb ru nebo provi-
zorní pracovní jméno), v sou asnosti používané jméno  taxonu a sou asný název lokality 
(v minulosti se mnohdy používala jiná jména lokalit) nebo další up esn ní k lokalit , která 
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obvykle zná jen kurátor   sbírky, nikoli zahrani ní v dec. V paleontologii je nutné up esn ní 
stratigra  cké pozice, resp. její vyjád ení pomocí dnes platných stratigra  ckých termín . 
Nová  etiketa + digitální kopie staré  etikety by se m ly vždy používat spole n  pro jakou-
koli odbornou komunikaci o daném typu.

Nese-li historická  etiketa starší, dnes již neplatné inventární íslo (nap . soukromé 
  sbírky i starého, v sou asnosti neplatného katalogu dané instituce), je vhodné na nové 
 etiket  uvést jen platné íslo. Starší íslo je však nutno uchovat na p vodní  etiket  (ne-
p episovat) a zapsat jej do vhodného pole v databázi/katalogu, protože m že být velmi 
významné pro identi  kaci typu. Je-li starší íslo napsáno i p ipevn no na  exemplá i, 
nemá se z n j odstra ovat, ale jen p idat íslo nové. V katalogovém zápisu by m lo být 
jasn  uvedeno, které íslo je platné, ale zárove  také všechny dostupné informace o ísle 
p edešlém.

Jedním z nejd ležit jších prvk  nové  etikety je jednozna né eviden ní íslo  typového 
 exemplá e (= typové  položky). Jak botanický, tak zoologický kód d razn  doporu ují, aby 
každý typ  nesl jednozna ný identi  kátor, podle kterého je možné typ ve  sbírce najít a také 
citovat v  publikacích a databázích (dnes zejména banka genetických sekvencí GenBank). 
Jsou obory (nap . entomologie) nebo pracovišt , která systém udílení identi  kátor  nemají 
zavedený a na typy odkazují kombinací jména  taxonu, lokality, data  sb ru a jména sb ra-
tele. To je zcela legitimní, ale má to i svá úskalí. Sb ratel asto na jedné lokalit  v jednom 
dni odebere v tší po et sb r   (které pak mají stejné  etikety) a jen jeden z nich m že být 
ve výsledku  holotypem. Nehled  na to, že lépe se na holotyp  nebo jakýkoli jiný sbírkový 
 exemplá  odkazuje pomocí krátkého identi  kátoru (nap . PRM 456234) než pomocí dlouhé-
ho textového et zce (nap . Czech Republic, Šumava Mts., Boubínský prales, 29 Aug. 1943 
leg. A. Pilát). 

V oborech spadajících pod botanický kód je vyvinut celosv tový systém písmenných 
zkratek (složených zpravidla z 1–5 velkých písmen) pro všechny d ležité ve ejné   sbírky 
v etn  malých institucí typu okresních muzeí, zvaný  Index Herbariorum (poslední knižní 
vydání viz Holmgren et al. 1990). V sou asnosti je voln  dostupný na internetu (Thiers 2015: 

OBR. 24. Typový  exemplá  fosilní kapradiny  Anachropteris pulchra Corda, svrchní karbon, ze Stern-
bergovy kolekce. Nábrus p í ného ezu stonkem leptosporangiátní kapradiny. Historická rukopisná 
 etiketa psaná prof. N mejcem.
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http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp) a veškeré zm ny (adres, perso-
nálního složení, kontaktních informací) by m li kuráto i p íslušných sbírek obratem hlásit 
editor m databáze. Zkratka   sbírky se pak zkombinuje s identi  kátorem typu ud leným 
touto sbírkou (zpravidla se jedná o íslo, nap . 766532; n kdy kombinované s písmeny nap . 
CR-5467) a tím je jednozna nost ozna ení typu zajišt na v celosv tovém m ítku (p íklad: 
PRM 766532, BRA CR-5467). 

Pro všechny obory p írodních v d lze využít Global Registry of Biorepositories 
(GRBio: http://grbio.org/), kde jsou navrženy jednozna né zkratky pro všechny p í-
rodov decké sbírkové instituce (herbá e registrované v  Index Herbariorum, p írodo-
v decká muzea, zoologické a botanické zahrady, biobanky,   sbírky kultur mikroorgani-
zm  atd.)

Je ideální, když je identi  kátor na  etiket  napsán jak písmeny a ísly, tak EAN áro-
vým kódem nebo QR kódem. Usnad uje to jakoukoli další manipulaci s typem (revize, 
p j ování, vracení, zápisy do databází, inventarizaci   sbírky apod.). árový kód lze i bez 
vazby na databázový záznam jednoduše vytvo it pomocí voln  dostupného fontu pro 
Windows pro  árový kód typu Code 39 (nap . 3 of 9 Barcode). Tento kód se nainstaluje 
mezi ostatní fonty v systému. Práce s ním je jednoduchá. P ed a za text, který chceme za-
kódovat (nap . PRM 456234), je t eba doplnit znak „*“ (*PRM 456234*) a následn  p evést 
do onoho fontu pro  árový kód. Hv zdi ky p ed a za textem fungují v tomto kódu jako 
spoušt cí a ukon ovací znak. Nejlepší ale je, když je ud lení árového kódu zárove  spo-
jeno se zápisem veškerých informací o typu do sbírkové databáze, která kód vygeneruje 
automaticky.

OBR. 25. Historické  etikety byly na informace velmi skoupé, asto obsahovaly pouze jméno rostliny 
a jejich pisatele lze identi  kovat zpravidla pouze na základ  znalosti rukopisu. Vlevo: C.  Sternberg, 
C. B.  Presl a A. W.  Martini; vpravo: F. P. A.  Waldstein, T.  Haenke.
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 Minimální  nutné údaje na nové  et iket  typu

Pro v tšinu biologických obor  jsou nutné tyto údaje:

• Jméno  taxonu v etn  autora (autor )  popisu a roku publikace
• Zkrácená citace originálního  popisu daného  taxonu nebo práce, kde byl stanoven lek-

totyp,   neotyp i  epityp
• Lokalita (v etn  GPS sou adnic a nadmo ské výšky)
• Datum  sb ru
• Jméno sb ratele (leg. = legit) nebo lov ka, který doklad do   sbírky p edal (coll.), a to 

v p ípad , že p vodní sb ratel není znám
• Jednozna ný identi  kátor  typového  exemplá e (= typové  položky), zpravidla íslo 

systematické evidence daného sbírkového fondu (eviden ní íslo); v p ípad  pot eby  
i íslo chronologické evidence (p ír stkové íslo)

Navíc v zoologii:

• Pokud je to badateli známo, je na etiketu vhodné uvést pohlaví (symboly  pro samce 
a  pro samice) a v k jedince, p ípadn  alespo  zda se jedná o juvenila (zkratkou „juv“) 
nebo dosp lce (zkratkou „ad“)

Navíc v paleontologii:

• Stratigra  cká za azení nálezu ( typový horizont). Existuje celá ada soub žných systém  
stratigra  ckého za azení, z nichž je (pro etiketu, kde je málo místa) vhodné volit ty, které 
podají co nejp esn jší informaci o stratigra  cké pozici nálezu. V tšinou se tak jedná o re-
gionální litostratigra  ckou jednotku (nap . souvrství), p ípadn  regionální biostratigra-
 ckou jednotku (zvlášt  pro terestrické fosilie kenozoika), v n kterých p ípadech je však 

možné informaci doplnit i nahradit (nap . v p ípad , kdy nejsou detailní litostratigra-
 cké vztahy známé) mezinárodn  platnými chronostratigra  ckými jednotkami. V da-

tabázi/katalogu je žádoucí, aby krom  regionálních jednotek byl vždy p ítomen i údaj 
za azující fosilii do mezinárodní chronostratigra  cké škály, op t co možná nejp esn ji 
(platná mezinárodní tabulka je k dispozici na stránkách International Commission on 
Stratigraphy; http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale).

V entomologii jsou štítky velmi malé. Minimálními požadovanými údaji jsou stát a kon-
krétní lokalita  sb ru, datum  sb ru a jméno sb ratele nebo osoby ru ící za správnost loka-
litních údaj  (spolu se zkratkou lgt. nebo leg.). V p ípad , že takové informace existují, 
je vhodné doplnit rovn ž geogra  cké sou adnice nebo podrobn jší lokalizaci (nap . ísla 
tvercového mapování, nadmo skou výšku), údaje o habitatu, živné rostlin  nebo hostiteli.

Pro mineralogické ukázky jsou nezbytnými údaji:

• jednozna né eviden ní íslo ukázky, zpravidla íslo systematické evidence dané   sbír-
ky; v p ípad  pot eby  i íslo chronologické evidence (p ír stkové íslo)
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Speci  ka  etiket (štítk ) v r zných oborech p írodních v d a zp sob jejich spojení s ty-
pem nebo jeho obalem

obor speci  kum spojení  etikety s typem nebo jeho obalem

mykologie, 
lichenologie, 
bryologie, 
algologie

biotop (nap . dle Chytrý et 
al. 2010), substrát, hostitel 
nebo doprovodné  druhy 
organizm ; krom  substrátu 
se n kdy udává ješt  tzv. 
matrix: organizmus, na kterém 
dokladovaný  taxon roste 
(p íklad: substrát – kámen, 
matrix – lišejník Rhizocarpon 
geographicum)

nalepení na herbá ovou obálku, krabi ku 
nebo nádobu s  konzerva ní tekutinou;
p ivázání provázkem (místo s otvorem na 
 etiket  je vhodné vyztužit podlepením)

botanika zejména v p ípad  doklad  
t ch rostlin, které jsou velké 
a jsou dokladovány pouze jejich 
ásti, anebo dochází p i sušení 

a lisování ke zm n  tvaru 
a barvy (p edevším kv t ), 
bývá standardní sou ástí 
 etikety i krátký morfologický 
 popis, zam ený zejména na 
znaky na herbá ové   položce 
nezachované (barva kv t , 
výška rostliny, zp sob v tvení 
a výška d eviny, atd.)

nalepení na herbá ovou  položku, vložení 
do krabi ky s plody i do tekutinového 
preparátu; v p ípad  vzork  uchovávaných 
v krabi kách i jako tekutinové preparáty je 
asto k rostlin  provázkem p ipevn n pouze 

malý štítek z tuhého papíru nesoucí jméno 
sb ratele a jeho sb ratelské íslo a podrobná 
 etiketa je separátn  p iložena bu  do 
krabi ky nebo k nádob  s tekutinovým 
preparátem

protozoologie, 
helmintologie, 
akarologie

krom  výše zmín ných 
kategorií se v p ípad  
parazitických  druh  udává 
hostitel, ze kterého byl jedinec 
získán, p ípadn  vývojové 
stadium živo icha ( typ larvy)

ichtyologie v p ípad  ryb je t eba uvád t 
hloubku, ze které byly 
 exemplá e vyloveny, a to 
zejména u mo ských  druh  
nebo  druh  hlubokých jezer
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entomologie + 
arachnologie + 
akarologie

drobné obdélníkové štítky (je-
li informací více, rozd lí se na 
více štítk )

lokalitní štítky, štítky s dodate nými 
informacemi a lokalitní štítky bývají tradi n  
na bílém siln jším papíru, determina ní 
typové štítky bývají tradi n  na erveném 
papíru (p ípadn  štítky holo-, lekto-, neo- 
a  syntyp  ervené, para- a  paralektotyp  
žluté – americký styl); štítky se napichují 
na stejný špendlík jako  exemplá  hmyzu, 
obvykle se rovnají do ur itých standardních 
výšek pomocí výšká ku.

paleontologie 
obecn

kdo, kdy a kde  typový 
 exemplá  vyobrazil (zkrácená 
citace p íslušné publikace)

 etiketa se p ikládá, p ípadn  p ilepuje ke 
kusu; pokud jde o mesofosilie, íslem se 
ozna uje poloha preparátu nebo nosi e 
v krabici; v p ípad   mikrofosilií se k lokaci 
typové  mikrofosilie v preparátu používají 
koordináty systému English Finder.

paleontologie: 
standardní 
velikost 
 exemplá e

 etiketa je uložena odd len  od 
 exemplá e

 etiketa se vkládá do krabi ky pod fosilii; 
s  exemplá em je spojena íslem systematické 
evidence (= inventárním íslem), které je na 
 exemplá i napsáno i nalepeno v podob  
malého štítku (v p ípadech, že se jedná o malé 
 exemplá e, je íslo vloženo nebo nalepeno na 
epruvet  / krabi ce, v níž je  exemplá  uzav en)

paleontologie: 
velké 
 exemplá e

 etiketa je uložena odd len  od 
 exemplá e

 etiketa je k  exemplá i p ivázána provázkem 
(nap . pro u fosilních kostí)

paleontologie: 
 mikrofosilie, 
mikroskopické 
preparáty, 
výbrusy

omezený prostor na podložním 
sklu mikroskopických 
preparát  a  Frankeho kom rek;  
lze uvést jen základní údaje, 
zejména taxonomické ur ení, 
kategorii typu a lokalitu

malá  etiketa nalepená na podložní sklo

mineralogie  etiketa je uložena odd len  od 
 exemplá e

 etiketa se vkládá do krabi ky pod 
mineralogickou ukázku, s  exemplá em 
je spojena íslem systematické evidence 
(=inventárním íslem), které je na  exemplá i 
nalepeno (v p ípadech, že se jedná o malé 
 exemplá e nebo ukázky, na které není 
možno íslo nalepit, je íslo vloženo nebo 
nalepeno na ampuli/krabi ce, v níž je 
 exemplá  uzav en)
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• jméno minerálního  druhu
• slovní  popis ukázky, zejména vlastního typového minerálu a dalších minerálních  dru-

h  na ukázce p ítomných (v tšina mineralogických ukázek obsahuje minimáln  dva, 
ast ji i mnohem více minerálních  druh ) 

• co nejpodrobn jší  popis místa nálezu (lokality), pokud možno v etn  GPS sou adnic 
• jednozna né vyzna ení typového statutu („holotyp “, „ kotyp“ nebo „ neotyp“) 
• jméno lov ka, který typový materiál do   sbírky p edal, pokud je známo, tak i jméno 

p vodního nálezce (sb ratele)
• pro každý typový vzorek by m l být ve sbírkové evidence obsažen jednozna ný odkaz 

(úplná citace) na p vodní odbornou publikaci; optimální je dopln ní sbírkové eviden-
ce kopiemi (papírovými nebo elektronickými) t chto p vodních odborných publikací 

• optimáln  by m l být každý typový vzorek fotogra  cky dokumentován v etn  pat i -
ných metadat (minimáln  v rozsahu název  druhu, úplné uvedení místa nálezu, úplná 
citace,  druh typu, eviden ní íslo, autor fotodokumentace, slovní m ítko fotogra  e, 
pokud p ímo v obrázku není gra  cké m ítko)

V antropologii jsou nezbytnými údaji:

• eviden ní íslo
• název archeologické lokality a íslo hrobu, resp. archeologického objektu
• u paleoantropologické podsbírky je vhodné vedle eviden ního ísla uvést název loka-

lity a pop ípad  název p edch dce lov ka
• u   sbírky posmrtných masek a odlitk  rukou významných osobností je vhodné vedle 

eviden ního ísla uvést jméno osobnosti
• u podsbírky anatomicko-patologických preparát  je nutno vedle eviden ního ísla 

uvést název onemocn ní, patologickou  diagnózu

 STRATEGIE ULOŽENÍ TYP

• Rozptýlen  ve sbírce, tj. na míst , kam logicky pat í podle systému uložení   sbírky. 
Výhody: pohodln jší pro v decké studium   sbírky, možnost okamžitého srovnání s p í-
buznými  druhy, p i haváriích ve  sbírkách obvykle nejsou zasaženy všechny typy na-
jednou. Nevýhody: menší stupe  ochrany typových  položek, nemožnost rychlé evaku-
ace, možnost zám ny typ  za jiné  exemplá e. 

• Soust ed n  ve sbírce typ , tj. v jedné speciální místnosti (nebo sk íni). Výhody: po 
všech stránkách snazší pé e o typy, jimž je možné selektivn  v novat nejvyšší možnou 
pé i v etn  použití nejkvalitn jších (tj. drahých) obal  a úložných systém , možnost 
lepšího st ežení a rychlé p ednostní evakuace. Nevýhody: klesá šance na odhalení 
typ , které zbyly v hlavní sbírce, p i jakékoli havárii nebo krádeži v depozitá i typ  je 
ohrožen velký po et typ  najednou.

Optimální strategii uložení je nutno zvolit s ohledem na místní pom ry a s ohledem na 
minimalizaci rizik.
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 MOŽNOSTI ULOŽENÍ TYP

Podle svých prostorových a  nan ních možností si sbírkové instituce mohou vybrat jim vy-
hovující úložný systém; je ale t eba íci, že pro typy jsou nejlepší kvalitní sk ín  (parametry 
viz níže), které zajistí jejich maximální možnou ochranu.

Existují v zásad  3 možnosti uložení typ : v regálech, sk íních nebo kompaktorech. 

Výhody a nevýhody úložných systém  na typový materiál

regály sk ín kompaktory

výhody velká p ehlednost (ma-
teriál je na první pohled 
viditelný)
velmi rychlý p ístup 
k materiálu
nízká po izovací cena
v rámci depozitá e v t-
ší úložná kapacita než 
u sk íní (užší uli ky: 
není t eba rezerva mís-
ta pro otevírání dve í 
sk íní)

dobrá ochrana 
materiálu p ed 
škodlivými vlivy*
st edn  rychlý p í-
stup k materiálu,
možnost uzam e-
ní

velká úložná kapacita (uskladní nej-
v tší objem materiálu na jednotku 
plochy depozitá e)
v tšinou jen st edn  velká ochrana 
materiálu p ed škodlivými vlivy 
(nemají úplnou t snost z hlediska 
prachu a vody); existují však i tre-
zorové kompaktory, odolné i proti 
požáru

nevýhody velmi malá ochrana 
p ed poškozením sbír-
kových p edm t *

neskladnost (za-
berou hodn  mís-
ta: trvalé uli ky 
s nutností rezervy 
pro otev ení dve í 
sk íní)
vysoká po izovací 
cena

pomalý p ístup k materiálu (vždy 
nutno posunovat)
možnost poškození jemného materi-
álu drobnými vibracemi, pohybem 
p i posouvání a nárazech jednotli-
vých díl  o sebe
možnost poruch pohonu (a  už lid-
skou silou nebo elektricky), zane-
sení kolejnic ne istotami (pak nelze 
posunovat) nebo celkového poško-
zení p i nárazech
vysoká po izovací a údržbová cena

* škodlivé vlivy (sv tlo, prach, škodlivé chemikálie ve vzduchu), havárie (úniky vody nebo náplní 
klimatiza ního systému, padání omítky, požáry apod.), krádeže.

 Parametry úložných systém

• Z inertních materiál  (v etn  polic, drobných díl  a p ípadných nát r ), neuvol ujících 
látky poškozující sbírkový materiál a nepodléhajících zm nám (chemickým, fyzikálním, 
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mechanickým, nap . koroze, tlení, plesniv ní, únava materiálu p i trvalém zatížení – pr -
hyby, praskání apod.). Vhodné materiály: nerezová ocel, železo pokryté ochranným ná-
t rem neuvol ujícím škodlivé chemikálie (nutná dlouhá životnost nát ru).

• Mechanicky odolné (v i zát ži, vloupání), ideáln  i žáruvzdorné.
• Dobrá mechanická odolnost pant  a zámk .
• Se soklem o výšce cca 10 cm (zabrání namo ení sbírkových p edm t  p i menších ha-

váriích vody).
• Výška úložných systém : optimáln  do 2 m (snadná dostupnost i horních ástí bez 

použití sch dk , žeb ík  apod.). Další rozm ry jsou odlišné pro r zné typy materiálu 
a musí je speci  kovat kuráto i p íslušných sbírek.

• Police p estavitelné v malých odstupech (ideáln  po cca 2,5 cm), s dostate nou nosnos-
tí (nutno p edem ud lat testy dlouhodobého zatížení), aby nedocházelo k pr hybu ani 
p i maximálním a dlouhotrvajícím zatížení.

• Prachot sné (ut sn né dve e, t sn ní z materiálu o dlouhé životnosti: beze známek 
smrš ování nebo rozpadu).

• Uzamykatelné (kvalitní zámky a bezpe nostní vložky).
• P ítomnost informa ního systému (kolejnice nebo kapsy na popisky) nebo možnost 

jeho snadné montáže.
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 DOKUMENTACE DOPROVODNÝCH INFORMACÍ O TYPOVÉM 
MATERIÁLU

Doprovodné informace týkající se typ  jsou velmi d ležité, jak pro identi  kaci r zných ka-
tegorií typ , tak pro p ípadný výb r lektotypu i neotypu. Mají d ležité místo i z hlediska 
historie jednotlivých obor  p írodních v d, protože auto i popisující nové  taxony a stano-
vující typy jejich jmen v tšinou bývají nejlepší odborníci t chto obor . Kuráto i sbírek ob-
sahujících typy by je m li cílev dom  shromaž ovat a archivovat jak v podob  hmotných 
dokument , tak digitálních kopií a záznam  ve sbírkových databázích.

 NEPUBLIKOVANÉ DOKUMENTY ULOŽENÉ SPOLE N  S TYPY

V n kterých oborech, zejména v botanice a mykologii, je zvykem uchovávat p ímo u ty-
pového materiálu (v obálce, krabi ce, na podložním papíru) n které d ležité informace, 
v tšinou na malých lístcích papíru. Jsou to zejména revizní lístky, údaje o odb ru ásti 
materiálu na chemické nebo molekulární analýzy, výsledky studia n kterých mikroznak  
v etn  kreseb apod. Každý takový lístek by m l obsahovat:

• Identi  kátor typu (tj. jeho eviden ní íslo), aby mohl být zp tn  k typu p iložen, pokud 
se omylem n kam zatoulá

• Jméno a a  liaci nebo domácí adresu badatele
• Datum studia (ideáln  s p esností nejen na rok, ale i na m síc a den)
• Stru ný výsledek studia (nap . „est“ – tj. dosp l jsem ke stejnému ur ení, „vidi“ – vid l 

jsem, = Boletus badius – ur ení dle revidujího autora, „probably identical with Boletus 
regius, but with unusually dark colours“, atd.)

Je vhodné všechny tyto dokumenty digitalizovat a vložit do sbírkové databáze. Po digitali-
zaci musí být dokumenty vráceny na své p vodní místo. P i p j ování typového materiálu 
ke studiu je t eba badatel m poskytnout i tyto dokumenty, v tšinou ve form  kopií.

 NEPUBLIKOVANÉ DOKUMENTY ULOŽENÉ ODD LEN  OD TYP

K typ m jsou krom  údaj  publikovaných p vodním autorem asto dostupné i další in-
formace. V archivech p íslušných sbírek jsou asto zachovány nepublikované dokumenty 
autor  jmen nových  taxon , nap . jejich zápisky, terénní deníky, pracovní protokoly, ma-
nuskripty, lístkové katalogy, ná rtky, kresby, fotogra  e apod. Všechny tyto dokumenty mají 
obrovskou hodnotu, jak pro identi  kaci r zných kategorií typ , tak pro p ípadný výb r 
lektotypu, neotypu apod. asté jsou situace, kdy  typový  exemplá  ( položka) není ozna en 
jako typ a  není ani sbírkov  zpracován (tj. není správn  zabalen a etiketován; nap . u sbírek 
soukromých badatel  získaných darem nebo jako d dictví). K identi  kaci typ  pak pom že 
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nap . autorovo íslo  sb ru v terénním deníku (ze dne a lokality uvedené v publikovaném 
 popisu), které je zárove  napsané na provizorním obalu sbírkového p edm tu (nap . na no-
vinovém obalu, krabi ce apod.). Ze zmín ných archivních dokument  n kdy lze vy íst, které 
všechny doklady autor nového  taxonu studoval ( originální materiál dle ICN); z  nich pak je 
možno vybrat lektotyp  nebo  neotyp. Základní pravidla pro práci s t mito materiály jsou:

• Archivní dokumenty autor  popisujících nové  taxony opatrovat stejn  pe liv  jako 
typy samotné,

• Kurátor, který pro sbírku získává typový materiál žijícího autora, se musí snažit získat 
nejen sbírkový materiál, ale i autorovu doprovodnou dokumentaci ( asto v podob  
kopií, protože autor si originály obvykle ponechává),

• Kurátor, který pro sbírku získává typový materiál zesnulého autora, se musí snažit 
o totéž, ideáln  co nejd íve po smrti autora, protože poz stalí n kdy mají snahu rychle 
se zbavit v cí po zesnulém (ideální je udržovat asté a dobré vztahy s rodinou autora 
už b hem jeho života); jindy musí naopak sehnat zna né  nance, protože poz stalí se 
snaží sbírku zpen žit.

Dokumentaci je t eba vést pro každého autora zvláš , ukládat ji do archivních šanon  nebo 
archivních desek, skladovat v jiné místnosti než v depozitá i typ  (archivní materiál má 
zcela jiný charakter než sbírkový p írodov decký materiál), která také má všechny parame-
try kvalitního depozitá e (viz kapitola o preventivní konzervaci), postupn  ji digitalizovat, 
data i obrazové nebo zvukové informace vkládat do sbírkové databáze a vhodným zp -
sobem je zve ej ovat. Všechny tyto údaje by vždy m ly být vázány na katalogový i data-
bázový záznam o konkrétním typu, tj. na jeho identi  kátor. Pokud je písmo starších autor  
ne itelné, lze k jeho rozlušt ní využít nap . p íru ku Hásek et al. (2003).

 BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Primárn  to jsou údaje o tom, v jaké publikaci a kdy autor jméno nového  taxonu zve-
ejnil. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny v monogra  ích p íslušných skupin organizm  

nebo v oborových online databázích; zkušenost však ukazuje, že asto obsahují adu chyb 
(zejména nerecenzované on-line zdroje) a auto i po celém sv t  je pak s t mito chybami 
p ebírají do svých publikací, protože dané problematice nerozum jí ( asto doslova: neumí 
nap . esky, takže si nep e tou rukopisné vysv tlující poznámky eského autora) nebo ne-
mají v dispozici všechny pot ebné údaje. Správce typové   sbírky by je m l u „svých“ typ  
vždy prov it v originální publikaci, zapsat v bezchybné podob  do své sbírkové databáze 
a správce mezinárodních oborových databází požádat o opravení chybných údaj .

Citaci místa a data publikování jména nového  taxonu lze podchytit dvojím zp sobem:
1. Zkrácenou taxonomickou citací za jménem  taxonu (uvedeny citace t í nejb žn jších 

p ípad ):

Boletus pinophilus Pilát & Dermek, eská Mykologie 27(1): 6, 1973. (zve ejn ní v periodiku)
Galerina pseudostylifera A. H. Smith, A monograph of the genus Galerina Earle: 127, 1964. 

(zve ejn ní v knize)
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Lactarius rostratus Heilmann-Clausen, in Heilmann-Clausen, Verbeken & Vesterholt, The 
genus Lactarius (Fungi of Northern Europe, vol. 2): 216, 1998. (zve ejn ní v knize, která 
vyšla v sérii knih a  druh je popsán autorem odlišným od autor  celé knihy).

Cílem je ve zkrácené podob  jasn  odkázat na tu stranu publikace, kde bylo jméno poprvé 
zve ejn no v souladu s požadavky pravidel zoologické/botanické nomenklatury pro pou-
žitelnost/platnost.

2. Strukturovaným záznamem všech bibliogra  ckých prvk  publikace do p ísluš-
ných polí sbírkové databáze (nejd ležit jší pole: jméno  taxonu, autor jména, autor celé pu-
blikace, název celé publikace, název série publikací v níž daná publikace vyšla, íslo svaz-
ku v rámci série, íslo vydání, místo vydání, vydavatelství, název kapitoly, název lánku, 
název asopisu, ro ník, íslo v rámci ro níku, íslo svazku pokud neexistují ro níky, strana 
obsahující jméno a  popis  taxonu, stranový rozsah lánku nebo kapitoly, strana obsahující 
ilustraci, íslo obrazové tabule, íslo obrázku v rámci obrazové tabule, skute ný den vydá-
ní, skute ný m síc vydání, skute ný rok vydání, rok vydání uvedený na obálce asopisu 
nebo v tiráži knihy, DOI lánku, URL publikace atd.). Sou ástí takovéhoto databázového 
záznamu by m la být digitální kopie (PDF)  popisu nového  taxonu (pokud to není proti au-
torským práv m vydavatele publikace) nebo odkaz na web, kde je  popis legáln  dostupný. 
Pokud není možné mít digitální kopii, pak je vhodné v knihovn  založit speciální složku 
se separáty originálních publikací  taxon , jejichž typy jsou v dané sbírce uloženy, nebo se 
snažit obstarat do knihovny originály t chto publikací.

Stejným zp sobem je nutné ke každému typu podchycovat všechny jeho publikované 
revize. Sou ástí podmínek studia typ  by m lo být zaslání kopií publikací založených na 
studovaných typech revidujícími autory (separáty; výtisky knih; PDF, pokud to není proti 
autorským práv m vydavatele publikace). Tuto povinnost ada autor  opomíjí a je t eba 
je urgovat (nap . hromadn  jednou za rok p i revizi typové   sbírky) o dodání kopií. Auto i 
musí v publikaci uvést instituce, které jim typový materiál na studium poskytly (nap . 
v Materiálu a metodice nebo v Pod kování); to se v praxi obvykle d je a navíc to v sou as-
nosti již standardn  vyžadují redakce kvalitních v deckých asopis .

 GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Kurátor   sbírky by se m l snažit typy co nejp esn ji lokalizovat, pokud to v originální pub-
likaci nebo na  etiket  typu neud lal sám autor (u starších publikací v tšinou neud lal). Je to 
d ležité jednak z hlediska p esnosti, ale také pro p ípady, kdy se vybírá  neotyp. Nomenkla-
torická pravidla doporu ují, aby byl sebrán na  typové lokalit  nebo poblíž ní. Musíme tedy 
v d t, kde se   typová lokalita p esn  nachází, a vysv tlit to zahrani ním badatel m, kte í 
zejména eské reálie neznají ( astá existence více stejnojmenných lokalit), komolí diakritiku 
názv  lokalit, chybn  je interpretují apod. Kurátor ovšem m že lokalizovat jen typy sbírané 
v oblastech, jejichž geogra  i a áste n  i historii dob e zná; v ostatních p ípadech je lepší 
nechat lokalizaci typ  na odbornících na dané území a danou skupinu organizm , kte í 
k tomu mají veškeré pot ebné informace.

Znalost p esné polohy  typové lokality je nutná i proto, aby ji bylo možné  efektivn  
chránit, nejlépe ve spolupráci s orgány ochrany p írody (Ministerstvo životního prost edí 
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R, Agentura ochrany p írody a krajiny R, Inspekce životního prost edí, Krajské ú ady 
atd.). Je proto vhodné, aby se údaje o poloze  typových lokalit dostaly do Nálezové databá-
ze ochrany p írody (portal.nature.cz). Ochranu  typových lokalit je ale t eba pe liv  vážit, 
n kdy je nejlepší ochranou naopak to, že jejich p esná poloha z stane utajena. U nov  po-
psaných vzácných  druh  m že dojít ke zni ení jejich populací už jen p sobením sb ratel .

U typ  p ijímaných do sbírek v sou asnosti v podstat  sta í dva údaje: název lokali-
ty („Chuchelský háj“) a zem pisné sou adnice (ideáln  ve stupních a poté v decimálním 
formátu, což p ináší nejmenší možnost p eklep : 50.01913, -14.38438; po et desetinných 
míst zárove  ur uje míru p esnosti, kdy p t desetinných míst zhruba odpovídá p esnosti 
v metrech, což je p esnost b žných terénních GPS navigací). Všechny ostatní údaje (nap . 
stát, region, nejbližší sídlo, p írodní celek apod.) lze kdykoli zp tn  odvodit z map nebo 
zadáním sou adnic do GIS systém  pracujících s vrstvami.

Pro paleontologické lokality je v ad  p ípad  nezbytný i nákres a další up es ující 
informace. GPS sou adnice jsou vhodné s p esností spíše na centimetry než na metry (malé 
výchozy, o ky speci  ckého sedimentu atd.). Další, asto nezbytné údaje, se týkají toho, 
v jaké výšce byl materiál odebrán (zvláš  u velkých vertikálních pro  l ). Nezbytné je uvést, 
z jaké stratigra  cké polohy nález pochází, p ípadn  litologickou charakteristiku okolní-
ho sedimentu. Nález totiž mohl pocházet z malé o ky, vklín ných sediment , neptunické 
žíly apod. Zárove  v ad  p ípad  mohou sedimenty kose upadat a na lokalit , která se 
s pr b hem asu m ní (a  již p irozen , i v d sledku lidské innosti), mohou na v zásad  
tomtéž míst  tytéž vrstvy vystupovat v r zných výškách. ada nález  také m že pocházet 
z jeskyní i štol, kde GPS zam ení v bec není možné (resp. není technicky snadno realizo-
vatelné). V takových p ípadech je t eba p esnou lokalizaci co nejlépe popsat, p ípadn  vy-
zna it na existujícím plánku (nap . jeskyn ). Pokud je to možné, je vhodné takto umíst nou 
lokalitu navíc navázat na S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sít  katastrální), který 
je pak, v p ípad  pot eby, p evoditelný na GPS sou adnice. 

ada paleontologických lokalit je charakterizována svou faunou/  orou a litologií. 
Proto i v p ípadech, kdy daný typ  nemá ozna ení, je v ad  p ípad  možné lokalitu i 
alespo  stratigra  cký horizont ur it na základ  znalostí litologií a faun dané geogra  cké 
oblasti. V takových p ípadech je vhodné obrátit se na specialisty, kte í jsou nejlépe schopni 
s daným problémem pomoci. Mezi p ední instituce pat í eská geologická služba, Národní 
muzeum, Geologický ústav AV R, Moravské zemské muzeum i  katedry paleontologie 
a geologie P F UK a MU.

U starších typ  je lokalizace složit jší. Zpravidla je nutno velmi dob e znát, v jakých 
oblastech sv ta autor jména nového  taxonu pracoval. Je t eba prostudovat jeho biogra  e 
(citované pro botaniku/mykologii nap . v publikacích Sta  eu & Cowan 1976–2008; Vozá-
rová et al. 2010; Dörfelt & Heklau 1998; Klášterský et al. 1970, 1982; pro entomologii v sérii 
prací Koleška 1979–1998) a správn  interpretovat údaje uvedené v originální publikaci, kdy 
asto výrazn  pom že rozlušt ní up es ujících rukopisných poznámek na etiketách a ar-

chiváliích. Jde zejména o správnou interpretaci:

• Stát  (jejich hranice se b hem d jin výrazn  m nily),
• Názv  obcí ( asto se v pr b hu doby jejich psaní m nilo: „Oupo  = Úpo “, asto se 

p ejmenovávaly podle toho, kdo zrovna v zemi vládl; n které byly zni eny a dnes nee-
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xistují nebo se jejich hranice výrazn  posunuly: co d ív byla vesni ka za Prahou, je dnes 
sou ást Prahy, Srbsko – stát nebo obec v echách? atd.),

• Názv  lokalit (badatelé asto používali lokální nebo domorodá jména, která se na žád-
ných mapách nevyskytují: „V pad lkách“;  n které názvy se i na malém území asto 
opakují: „Holý vrch“; n které lze rozluštit z historických pramen  nebo za pomoci 
pam tník , místních znalc  i kroniká ; jiné zcela zanikly vlivem lidských nebo p í-
rodních sil, nap . vyt žením, zatopením, vybetonováním, výbuchem sopky apod.). 

K interpretaci názv  obcí a lokalit je vhodné používat jednak registry historických jmen 
(nap . Pfohl 1931, Chytil 1922, Retrospektivní lexikon obcí I & II), jednak konzultace s his-
toriky a archivá i. Zem pisné sou adnice ší eji pojatých lokalit lze (tam, kde je to žádoucí, 
nikoli univerzáln ) udávat p edpokládaným st edem lokality (bodový údaj) + udáním nej-
v tší možné p edpokládané odchylky od tohoto st edu (p ímo v metrech nebo semikvan-
titativní stupnicí v ádech metr ). Pro mnohé lokality je vhodn jší nap . systém polygon , 
protože idealizovaný kruh m že snadno zasahovat  do odlišných geologických nebo jinak 
de  novaných jednotek. Obecn  je ale nutno zd raznit, že zem pisné sou adnice nejsou zda-
leka použitelné vždy, zejména v p ípadech nep esných i p íliš širokých údaj  o lokalit .

Je t eba zjistit tyto údaje (které se pak využívají v publikacích a databázích):

• Stát, a sice jak sou asný, tak existující v dob  sebrání typu, nap .: „Ukraine (formerly 
Czechoslovakia: Podkarpatská Rus region)“. To je velmi d ležité vysv tlit zahrani -
ním autor m, kte í asto staré lokality z eských zemí automaticky interpretují jako 
Rakousko, z uherských zemí jako Ma arsko, apod.

• P írodní celek (ideáln  dle vhodného geomorfologického nebo biogeogra  ckého le-
n ní, v místním jazyce, dopln ný o p eklad do angli tiny nebo jiných vhodných jazy-
k ), nap .: „Šumava Mts. (= Bohemian Forest)“

• Region, ideáln  co nejkonstantn ji chápaný politickosprávní nebo historický celek, 
nap . pro Velkou Británii hrabství, pro Francii region + departement, pro N mecko 
spolkovou zemi, pro Švýcarsko kanton, pro eskou republiku její historické zem  e-
chy, Morava, Slezsko v hranicích p ed rokem 1948 apod. Regiony lze mít v databázi 
v n kolika polích, p ípadn  azených hierarchicky

• Velké sídlo v okolí, ideáln  v tší m sto typu okresního nebo krajského m sta (o n mž 
je p edpoklad, že nezanikne)

• Malé sídlo v okolí, ideáln  katastrální i „st edisková“ obec (obce tohoto typu jsou 
pevn  dané a zakotvené v mnohých mapových a GIS podkladech)

• Název lokality. Je to údaj velmi nestálý v ase (lokality se m ní, zanikají, jejich názvy 
se vyvíjejí, n kdy mají n kolik synonymních názv  nebo názvy v n kolika r zných 
jazycích). Obecn  je t eba rozlišovat historické názvy lokalit, uvedené na historických 
etiketách a v originálních publikacích, a novodobé názvy lokalit. Je dobré tyto ( asto té-
m  detektivní) hádanky rozluštit, výsledky interpretace lokalit významných starších 
v dc  publikovat v muzejních asopisech a všechny varianty názvu lokality mít pod-
chycené ve sbírkové databázi (systémem  synonym, aby bylo možné lokalitu vyhledat 
za použití jakéhokoli z existujících jmen)
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• Zem pisné sou adnice p edpokládaného st edu lokality, ideáln  ode tem z online 
map (nap . https://maps.google.cz/, http://www.mapy.cz/) nebo v prost edí GIS. 
Nutno doplnit údajem o mí e p esnosti (viz výše)
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 DATABÁZE TYP , SBÍREK A AUTOR  JMEN

Diverzita organizm  a minerál  je obrovská a velké je i množství informací, které se k nim 
a jejich typ m váží. K podchycení základních informací o typech jsou ideálním nástrojem 
po íta ové databáze, jak interní, tak p ístupné na internetu. Nej ast jší jsou online databá-
ze obsahující nejen seznamy typ , ale asto také fotogra  e p íslušných  exemplá  a jejich 
 etiket, p ípadn  též kopie p vodních  popis . Vhodné je zejména zapojení jednotlivých sbír-
kových institucí do mezinárodních databázových projekt  všude tam, kde už takové pro-
jekty existují a fungují. Problematika typ  je pom rn  složitá, a proto jsou nejspolehliv jším 
zdrojem informací nikoli prezenta ní portály typu Encyclopedia of Life, ale specializované 
v decké databáze.

V tšinu informací o typech nov  publikovaných jmen organizm  musí do mezinárod-
ních v deckých databází vložit autor, který nové  taxony popisuje. Vložení n kterých úda-
j  zajiš ují i redakce významných v deckých asopis , které si obvykle vym ují data se 
správci databází (nap . údaj o ísle a stran  asopisu, kde byl nový  taxon popsán). Kuráto i 
sbírek obsahujících typy by m li kontrolovat to, zda jsou v oborových webových portálech 
zapsány správné a aktuální údaje o jejich sbírce, zejména o tom, typy kterých autor  a kte-
rých jmen jsou v jejich sbírce obsaženy. Auto i publikující nové  druhy by m li údaje o sob  
p edat do databází jmen autor .

 MEZINÁRODNÍ STANDARDY  PRO SHROMAŽ OVÁNÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ 
O P ÍRODOV DECKÝCH SBÍRKOVÝCH P EDM TECH

Neexistuje žádný závazný standard, který by ur oval, jaké a jak strukturované údaje mají 
být o typech a dalších cenných sbírkových p edm tech shromaž ovány v databázích a sdí-
leny na internetu. Každý obor a každá instituce k tomu p istupuje pon kud jinak, podle 
svých interních požadavk , zkušeností a možností. Nikoho nelze nutit do zp sobu, který 
nerespektuje místní realitu; nad lalo by to víc škody než užitku. Na druhou stranu je nutno 
íci, že typy a informace s nimi spojené jsou natolik mezinárodní záležitostí, že respekto-

vání rozumných a zavedených mezinárodních databázových standard  je jak d ležité, tak 
praktické. Umož uje to bezproblémové zapojení základních dat jednotlivých sbírkových 
institucí do vzájemn  propojených sítí dat. Výsledkem jsou metadata (strukturovaná data 
o datech), nej ast ji v podob  oborových nebo mezioborových datových portál  typu EOL 
(Encyclopedia of Life, www.eol.org), CoL (Catalogue of Life, http://www.catalogueo  i-
fe.org/), GBIF (Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.org/), BioCase 
(Biological Collection Access Service for Europe, http://www.biocase.org/) nebo eských 
portál  BioLib (http://www.biolib.cz/) i ISOP (Portál informa ního systému ochrany 
p írody, www.portal.nature.cz). Metadata o sbírkových institucích samotných jsou celo-
sv tov  zast ešena platformou GRBio (The Global Registry of Biodiversity Repositories).



98

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

N
ej

d
le

ži
t

jš
í m

ez
in

ár
od

ní
 v

de
ck

é 
da

ta
bá

ze
 tý

ka
jíc

í s
e 

ty
p

, s
bí

re
k 

ty
p

 a
 a

ut
or

 n
ov

ýc
h 

 ta
xo

n

ob
or

da
ta

bá
ze

vk
lá

da
ný

 ú
da

j
ch

ar
ak

te
r ú

da
je

 (z
p

so
b 

vl
ož

en
í*

)

bi
ol

og
ie

, 
pa

le
on

to
lo

gi
e

G
en

Ba
nk

: h
ttp

:/
/w

w
w

.n
cb

i.n
lm

.n
ih

.
go

v/
ge

nb
an

k/
D

N
A

 D
at

a 
Ba

nk
 o

f J
ap

an
 (D

D
BJ

): 
ht

tp
:/

/w
w

w
.d

db
j.n

ig
.a

c.
jp

/
Eu

ro
pe

an
 M

ol
ec

ul
ar

 B
io

lo
gy

 
La

bo
ra

to
ry

 (E
M

BL
): 

ht
tp

:/
/w

w
w

.e
m

bl
.

de
/

Ty
to

 d
at

ab
áz

e 
jso

u 
ek

vi
va

le
nt

ní
 (d

en
n

 
si

 s
yn

ch
ro

ni
zu

jí 
da

ta
)

se
kv

en
ce

 D
N

A
, ú

da
je

 
o 

lo
ka

lit
,  s

b
ru

 a
 d

ok
la

do
vé

m
 

 ex
em

pl
á

i, 
ad

a 
da

lš
íc

h 
úd

aj
; 

pr
o 

úd
aj

 o
 d

ok
la

du
 (n

ap
. 

   ho
lo

ty
pu

) j
e 

id
eá

ln
í c

ita
ce

 
je

dn
oz

na
né

ho
 id

en
ti

 k
át

or
u,

 
te

dy
 e

vi
de

ní
ho

 
ís

la
 ty

pu

ne
po

vi
nn

ý 
pr

o 
zv

e
ej

n
ní

 
jm

én
a,

 v
yž

ad
ov

an
ý 

v 
kv

al
itn

íc
h 

as
op

is
ec

h,
 v

el
m

i d
le

ži
tý

 p
ro

 
sy

st
em

at
ik

u 
a 

ta
xo

no
m

ii 
(p

ím
é 

vl
ož

en
í)

bi
ol

og
ie

, 
pa

le
on

to
lo

gi
e

M
or

ph
ba

nk
ht

tp
:/

/w
w

w
.m

or
ph

ba
nk

.n
et

/
jm

én
o 

 ta
xo

nu
, ú

da
je 

o 
ty

pu
, 

id
en

ti
 k

át
or

 (e
vi

de
n

ní
, 

ka
ta

lo
go

vé
 í

sl
o)

 k
on

kr
ét

ní
ho

 
 ex

em
pl

á
e,

 je
dn

a 
i v

íc
e 

fo
to

gr
a

 í 
 ex

em
pl

á
e,

 p
o 

vl
ož

en
í 

je 
p

id
le

no
 re

gi
st

ra
ní

 í
sl

o 
jm

én
u 

 ta
xo

nu
 a

 i 
ka

žd
é 

jeh
o 

fo
to

gr
a

 i 
a 

do
kl

ad
.  e

xe
m

pl
á

i

vh
od

ný
 ú

da
j, 

kt
er

ý 
um

ož
ní

 
ba

da
te

l
m

 s
tu

do
va

t f
ot

og
ra

 e
 

ty
p

 b
ez

 fy
zi

ck
éh

o 
na

vš
tív

en
í 

  sb
ír

ky
 a

 u
m

ož
ní

 z
ís

ka
t p

eh
le

d 
o 

ko
nk

ré
tn

íc
h 

 ex
em

pl
á

íc
h 

ve
 

sb
ír

ce
; n

ep
ov

in
né

, a
le

 v
íta

né
 

v 
kv

al
itn

íc
h 

as
op

is
ec

h

bi
ol

og
ie

, 
pa

le
on

to
lo

gi
e

M
or

ph
oB

an
k

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
or

ph
ob

an
k.

or
g/

da
ta

 o
 n

ov
 p

op
is

ov
an

ýc
h 

 dr
uz

íc
h 

v
et

n
 v

ys
oc

e 
kv

al
itn

íc
h 

fo
to

gr
a

 í,
 ta

bu
lk

y 
m

or
fo

lo
gi

ck
ýc

h 
zn

ak
, 

fy
lo

ge
ne

tic
ký

ch
 s

tr
om

 a
po

d.

vi
z 

vý
še

bo
ta

ni
ka

, 
pa

le
ob

ot
an

ik
a,

 
al

go
lo

gi
e,

 
br

yo
lo

gi
e,

 
m

yk
ol

og
ie

, 
lic

he
no

lo
gi

e

In
de

x 
N

om
in

um
 G

en
er

ic
or

um
ht

tp
:/

/h
ttp

:/
/b

ot
an

y.
si

.e
du

/i
ng

/
da

ta
bá

ze
 ro

do
vý

ch
 jm

en
 

vš
ec

h 
sk

up
in

 s
pa

da
jíc

íc
h 

po
d 

bo
ta

ni
ck

ý 
kó

d



DATABÁZE TYPŮ, SBÍREK A AUTORŮ JMEN

99

bo
ta

ni
ka

, 
pa

le
ob

ot
an

ik
a,

 
al

go
lo

gi
e,

 
br

yo
lo

gi
e,

 
m

yk
ol

og
ie

, 
lic

he
no

lo
gi

e

In
de

x 
of

 B
ot

an
is

ts
ht

tp
:/

/k
ik

i.h
uh

.h
ar

va
rd

.e
du

/
da

ta
ba

se
s/

bo
ta

ni
st

_i
nd

ex
.h

tm
l

in
de

x 
bo

ta
ni

k
, n

ej
en

 a
ut

or
 

jm
en

, a
le

 i 
sb

ra
te

l
 s

 ú
da

ji 
o 

ul
ož

en
í j

ej
ic

h 
sb

ír
ek

al
go

lo
gi

e
In

de
x 

no
m

in
um

 A
lg

ar
um

ht
tp

:/
/u

cj
ep

s.
be

rk
el

ey
.e

du
/I

N
A

.h
tm

l

m
yk

ol
og

ie
M

yc
oB

an
k:

 h
ttp

:/
/w

w
w

.m
yc

ob
an

k.
or

g/
In

de
x 

Fu
ng

or
um

: h
ttp

:/
/w

w
w

.
in

de
xf

un
go

ru
m

.o
rg

jm
én

o 
 ta

xo
nu

, ú
da

je
 o

 ty
pu

, 
ze

jm
én

a 
je

ho
 je

dn
oz

na
ný

 
id

en
ti

 k
át

or
 (e

vi
de

n
ní

 
ís

lo
), 

 di
ag

nó
za

 n
eb

o 
 po

pi
s,

 c
ita

ce
 

pu
bl

ik
ac

e 
no

vé
ho

  ta
xo

nu
; p

o 
vl

ož
en

í j
e 

p
id

le
no

 re
gi

st
ra

ní
 

ís
lo

 jm
én

a 
no

vé
ho

  ta
xo

nu

re
gi

st
ra

ní
 

ís
lo

 jm
én

a 
je

 p
ov

in
né

 
pr

o 
pl

at
né

 z
ve

ej
n

ní
 jm

én
a 

ho
ub

y 
(p

ím
é 

vl
ož

en
í)

m
yk

ol
og

ie
A

ut
ho

rs
 o

f F
un

ga
l N

am
es

ht
tp

:/
/w

w
w

.in
de

xf
un

go
ru

m
.o

rg
/

na
m

es
/A

ut
ho

rs
O

fF
un

ga
lN

am
es

.a
sp

jm
én

o 
au

to
ra

 p
ub

lik
uj

íc
íh

o 
no

vé
  ta

xo
ny

, o
dk

dy
 z

a
al

 
pu

bl
ik

ov
at

 n
ov

é 
 ta

xo
ny

, r
ok

 
na

ro
ze

ní
 a

 ú
m

rt
í, 

na
vr

že
ná

 
zk

ra
tk

a 
je

ho
 jm

én
a 

(a
ut

or
sk

á 
zk

ra
tk

a)

vh
od

ný
 ú

da
j, 

kt
er

ý 
sp

rá
vc

m
 

da
ta

bá
zí

 v
ýr

az
n

 u
sn

ad
ní

 p
rá

ci
 

(n
ep

ím
é 

vl
ož

en
í)

bo
ta

ni
ka

, 
pa

le
ob

ot
an

ik
a,

 
al

go
lo

gi
e,

 
br

yo
lo

gi
e,

 
m

yk
ol

og
ie

, 
lic

he
no

lo
gi

e

 In
de

x 
H

er
ba

ri
or

um
ht

tp
:/

/s
ci

w
eb

.n
yb

g.
or

g/
sc

ie
nc

e2
/

In
de

xH
er

ba
ri

or
um

.a
sp

ko
nt

ak
tn

í ú
da

je
 o

 s
bí

rc
e,

 
ku

rá
to

i   s
bí

rk
y 

a 
je

jic
h 

od
bo

rn
é 

za
m

en
í, 

vý
zn

am
ní

 a
ut

o
i, 

je
jic

hž
 k

ol
ek

ce
 js

ou
 v

e 
sb

ír
ce

 
ob

sa
že

ny

ve
lm

i d
le

ži
tý

 p
ro

 m
ož

no
st

 z
jis

tit
, 

kd
e 

jso
u 

ty
py

 jm
en

 o
d 

vý
zn

am
ný

ch
 

au
to

r
 u

lo
že

ny
 a

 s
bí

rk
u 

ko
nt

ak
to

va
t (

ne
p

ím
é 

vl
ož

en
í)

bo
ta

ni
ka

, 
pa

le
ob

ot
an

ik
a,

 
al

go
lo

gi
e,

 
br

yo
lo

gi
e,

 
m

yk
ol

og
ie

, 
lic

he
no

lo
gi

e

Th
e 

In
te

rn
at

io
na

l P
la

nt
 N

am
es

 In
de

x 
(I

PN
I)

, A
ut

ho
rs

ht
tp

:/
/w

w
w

.ip
ni

.o
rg

/i
pn

i/
au

th
or

se
ar

ch
pa

ge
.d

o

jm
én

o 
au

to
ra

 p
ub

lik
uj

íc
íh

o 
no

vé
  ta

xo
ny

, r
ok

 n
ar

oz
en

í 
a 

úm
rt

í, 
zk

ra
tk

a 
je

ho
 jm

én
a 

(a
ut

or
sk

á 
zk

ra
tk

a)
, o

db
or

ná
 

sp
ec

ia
liz

ac
e,

 z
em

 p
vo

du

vh
od

ný
 ú

da
j, 

kt
er

ý 
sp

rá
vc

m
 

da
ta

bá
zí

 v
ýr

az
n

 u
sn

ad
ní

 p
rá

ci
 

(n
ep

ím
é 

vl
ož

en
í)



100

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

zo
ol

og
ie

Sy
sT

ax
ht

tp
:/

/w
w

w
.b

io
lo

gi
e.

un
i-u

lm
.d

e/
sy

st
ax

/ 
Zo

oB
an

k
ht

tp
:/

/w
w

w
.z

oo
ba

nk
.o

rg
/

o
 c

iá
ln

í r
eg

is
tr

 z
oo

lo
gi

ck
é 

no
m

en
kl

at
ur

y
vy

ža
do

va
ný

 v
 k

va
lit

ní
ch

 
as

op
is

ec
h,

 d
le

ži
tý

 p
ro

 
sy

st
em

at
ik

u 
a 

ta
xo

no
m

ii

zo
ol

og
ie

, 
pa

le
oz

oo
lo

gi
e

N
om

en
cl

at
or

 Z
oo

lo
gi

cu
s

ht
tp

:/
/u

io
.m

bl
.e

du
/

N
om

en
cl

at
or

Zo
ol

og
ic

us
/

jm
én

o 
no

v
 p

op
sa

né
ho

  ta
xo

nu
 

ze
 s

ku
pi

ny
 ro

du
, j

eh
o 

au
to

ra
 

a 
zk

rá
ce

ná
 b

ib
lio

gr
a

 c
ká

 c
ita

ce

ne
po

vi
nn

ý 
úd

aj
, v

as
né

 z
an

es
en

í 
úd

aj
e 

sn
iž

uj
e 

m
ož

no
st

 v
zn

ik
u 

m
la

dš
íc

h 
 ho

m
on

ym

zo
ol

og
ie

, 
pa

le
oz

oo
lo

gi
e

Zo
oB

an
k

ht
tp

:/
/z

oo
ba

nk
.o

rg
/

re
gi

st
ra

ce
 n

om
en

kl
ar

ot
ic

ký
ch

 
in

 (n
ap

. n
ov

ýc
h 

 ta
xo

n
,  s

yn
on

ym
: j

m
én

o,
 

ty
po

vý
 m

at
er

iá
l, 

  ty
po

vá
 

lo
ka

lit
a,

 p
ub

lik
ac

e,
 

ilu
st

ra
ce

) a
 p

ub
lik

ov
an

ýc
h 

ta
xo

no
m

ic
ký

ch
 p

ra
cí

 (j
m

én
o 

au
to

r
, n

áz
ev

 
lá

nk
u,

 
as

op
is

, 
pa

gi
na

ce
, d

at
um

 p
ub

lik
ac

e,
 

on
-li

ne
 a

rc
hi

va
ce

)

re
gi

st
ra

ce
 je

 p
ov

in
ná

 p
ro

 o
n-

lin
e 

pu
bl

ik
ac

e 
po

ku
d 

m
aj

í b
ýt

 v
 

ni
ch

 z
ve

ej
n

né
 n

om
en

kl
at

or
ic

ké
 

in
y 

pl
at

né
 d

le
 M

ez
in

ár
od

ní
ho

 
kó

du
 z

oo
lo

gi
ck

é 
no

m
en

kl
at

ur
y,

 
re

gi
st

ra
ce

 n
om

en
kl

at
or

ic
ký

ch
 

in
 

a 
pu

bl
ik

ac
e 

vh
od

ná
 p

ro
 u

sn
ad

n
ní

 
pr

ác
e,

 
as

to
 je

 v
yž

ad
ov

án
o 

ja
ko

 
po

dm
ín

ka
 p

ub
lik

ov
án

í d
an

é 
pr

ác
e 

i v
 ti

št
ný

ch
 v

de
ck

ýc
h 

as
op

is
ec

h.

zo
ol

og
ie

: 
ob

ra
tlo

vc
i

Fi
sh

Ba
se

ht
tp

:/
/w

w
w

. 
sh

ba
se

.o
rg

/
R

ep
til

e 
D

at
ab

as
e

ht
tp

:/
/r

ep
til

e-
da

ta
ba

se
.re

pt
ar

iu
m

.c
z/

ad
va

nc
ed

_s
ea

rc
h

A
m

ph
ib

ia
n 

sp
ec

ie
s 

of
 th

e 
W

or
ld

ht
tp

:/
/r

es
ea

rc
h.

am
nh

.o
rg

/v
z/

he
rp

et
ol

og
y/

am
ph

ib
ia

/
M

am
m

al
s 

of
 th

e 
W

or
ld

 
ht

tp
:/

/w
w

w
.v

er
te

br
at

es
.s

i.e
du

/m
sw

/
m

sw
cf

ap
p/

m
sw

/i
nd

ex
.c

fm
A

vi
ba

se
ht

tp
:/

/a
vi

ba
se

.b
sc

-e
oc

.o
rg

/a
vi

ba
se

.
jsp

?l
an

g=
EN

sp
ec

iá
ln

í d
at

ab
áz

e 
pr

o 
je

dn
ot

liv
é 

sk
up

in
y 

ob
ra

tlo
vc

do
pl

uj
í s

am
i a

dm
in

is
tr

át
o

i



DATABÁZE TYPŮ, SBÍREK A AUTORŮ JMEN

101

pa
le

on
to

lo
gi

e
Th

e 
In

te
rn

at
io

na
l F

os
si

l P
la

nt
 N

am
es

 
In

de
x 

(I
FP

N
I)

ht
tp

:/
/f

os
si

lp
la

nt
s.

in
fo

/ 

m
in

er
al

og
ie

C
at

al
og

ue
 o

f t
yp

e 
m

in
er

al
 s

pe
ci

m
en

s
ht

tp
:/

/w
w

w
.s

m
m

p.
ne

t/
IM

A
-C

M
/c

tm
s.

ht
m

ce
lo

sv
to

vá
 d

at
ab

áz
e 

ty
po

vé
ho

 
m

at
er

iá
lu

 s
e 

zá
kl

ad
ní

m
i ú

da
ji 

o 
ty

po
vé

m
 m

at
er

iá
lu

da
ta

bá
ze

 o
bs

ah
uj

íc
í z

ák
la

dn
í ú

da
je

 
(m

ís
to

 u
lo

že
ní

, e
vi

de
n

ní
 

ís
lo

, 
st

ru
né

 d
op

l
uj

íc
í i

nf
or

m
ac

e)
 

o 
ty

po
vé

m
 m

at
er

iá
lu

, a
kt

ua
liz

ov
án

a 
ob

as
n

(n
ep

ím
é 

vl
ož

en
í)

m
in

er
al

og
ie

IM
A

 li
st

 o
f m

in
er

al
s

ht
tp

:/
/n

rm
im

a.
nr

m
.s

e/
/

ce
lo

sv
to

vá
 d

at
ab

áz
e 

va
lid

ní
ch

 
m

in
er

ál
ní

ch
  d

ru
h

 v
et

n
 

zá
kl

ad
ní

ch
 ú

da
j

, n
eo

bs
ah

uj
e 

in
fo

rm
ac

i o
 u

lo
že

ní
 ty

po
vé

ho
 

m
at

er
iá

lu

ta
k

ka
 o

n-
lin

e 
ak

tu
al

iz
ov

an
á 

da
ta

bá
ze

 p
la

tn
ýc

h 
m

in
er

ál
ní

ch
 

 dr
uh

, s
pr

av
uj

e 
ji 

p
ím

o 
ce

lo
sv

to
vý

 ta
xo

no
m

ic
ký

 o
rg

án
 

„C
om

m
is

si
on

 o
n 

N
ew

 M
in

er
al

s,
 

N
om

ec
la

tu
re

 a
nd

 C
la

ss
i 

ca
tio

n 
of

 In
te

rn
at

io
na

l M
in

er
al

og
ic

al
 

A
ss

oc
ia

tio
n“

(ú
da

je
 d

op
l

ov
án

y 
ad

m
in

is
tr

át
or

y)

* p
ím

o:
 ú

da
j s

e 
vk

lá
dá

 p
ím

o 
do

 d
at

ab
áz

e 
p

es
 w

eb
ov

é 
ro

zh
ra

ní
; n

ep
ím

o:
 je

 n
ut

no
 k

on
ta

kt
ov

at
 sp

rá
vc

e 
da

ta
bá

ze
 a

 v
yž

á-
da

t s
i, 

ab
y 

úd
aj

 d
o 

da
ta

bá
ze

 v
lo

ži
l 



102

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

Klí ová je otázka struktury základních dat. Tu si musí ujasnit zejména instituce, které 
stojí p ed vývojem nebo nákupem vhodného databázového systému pro své   sbírky, ale 
i instituce, které již n jakou databázi a data mají. U nich je d ležitý export dat do jiných 
systém  nebo sdílení dat na internetu. Op t neexistuje univerzální a závazný recept, jakou 
strukturu dat používat, ale dobrým vodítkem jsou materiály konsorcia TDWG (Taxonomic 
Databases Working Group), která v sou asnosti používá název Biodiversity Information 
Standards (TDWG) (http://www.tdwg.org/). Starší i nov jší standardy pro práci s daty 
o biodiverzit  jsou shrnuty na stránce http://www.tdwg.org/standards/. Nejd ležit jší 
je materiál DCTG (2015), který p ehledn  a podrobn  popisuje, která všechny informace 
a v jakém formátu je možné a vhodné pro p írodov decké sbírkové p edm ty podchycovat 
v databázích. Navržená struktura (tém  200 rovnocenných databázových polí) nese jmé-
no Darwin Core. Základní metodické p ístupy, jak informace strukturovat, jsou shrnuty 
jinde (DCTG 2014). Mnohem složit jší databázovou strukturou je ABCD Schema 2.06, což 
je rati  kovaný standard spole nosti Biodiversity Information Standards (TDWG). Obsa-
huje kolem 700 vysoce strukturovaných a hierarchicky uspo ádaných polí, která postihují 
všechny aspekty dat o biodiverzit . Výhodou je, že nejnov jší software platformy BioCase 
umož uje využívat (tj. nahrávat a publikovat) i jednoduché soubory dat v excelových ta-
bulkách, pokud odpovídají standardu ABCD. To je šance hlavn  pro zapojení dat z malých 
institucí. Standard pro práci s metadaty popisuje materiál GBIF (2011).

 D LEŽITÁ DATABÁZOVÁ POLE TÝKAJÍCÍ SE TYP

Pro práci s typy jsou krom  b žných databázových polí týkajících se taxonomie, bibliogra-
 e, sbírkových záležitostí, vlastnických práv, lokalizace, habitat , geologického kontextu, 

metod studia atd. d ležitá následující pole (anglická terminologie je p evzata z Darwin 
Core, viz výše):

status typu (typeStatus): kategorie typu (holotyp,   syntyp, lektotyp  apod.)
taxonomická úrove  (taxonRank): taxonomická úrove  (rod,  druh,  poddruh,  varieta,  for-

ma apod.), v jaké byl  taxon p vodn  popsán
p vodní jméno (originalNameUsage): jméno, pod jakým byl nový  taxon popsán v origi-

nální publikaci
sou asné jméno (acceptedNameUsageID): v sou asnosti používané platné (termín dle 

 ICZN) = správné (termín dle ICN)  jméno organizmu reprezentovaného daným typem
národní jméno (vernacularName): nap . sasanka hajní, American Eagle apod.
taxonomický status (taxonomicStatus): k jeho stanovení je nutný kvali  kovaný taxonomic-

ký názor a musí se proto vztahovat ke konkrétní taxonomické práci. P íklady: chybn  
ur ený  taxon (misidenti  ed), agregát (aggregate  taxon),  taxon v širokém pojetí (sensu 
lato),  taxon v úzkém pojetí (sensu stricto),  heterotypické  synonymum

nomenklatorický status (nomenclaturalStatus): sta tus jména podle nomenklatorických 
pravidel. P íklad: mladší  homonymum, neoprávn né jméno apod.

zp sob  sb ru (samplingProtocol): jakou m etodou byl doklad získán, nap . lov sítí, zemní 
past,  sb r plodnice, p í ný ez kmenem apod.

preparace (prepa rations): podchycení metod, jakými byl materiál do   sbírky preparován
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charakter materiálu (materialSample): základní charakter dokladu ( tekutinový preparát, 
herbá ová  položka atd.)

dostupnost (disposition): jak je doklad ve sbírce dostupný, nap . v depozitá i , na výp j ce, 
na výstav , nezv stný, prokazateln  ztracený apod.

po et kus  i jedinc  (individualCount): po et existující v okamžiku sebrání nebo základ-
ního sbírkového zpracování dokladu. Slouží jako doklad o tom, jak bohatý byl p vodní 
 sb r (který se b hem doby mohl „ochudit“ nap . ztrátami, vým nou, rozesíláním  du-
plikát , spot ebováním ásti materiálu na nejr zn jší analýzy apod.).

pohlaví (sex)
životní stadium (lifeStage): nap . vají ko, larva, dosp lec, anamorfa, teleomorfa, semeno, 

cibule apod.
jedine ný identi  kátor (occurrenceID): celosv tov  jedine ný identi  kátor dokladového 

 sb ru; pokud neexistuje, lze jej vytvo it kombinací kódu instituce, kódu   sbírky v rámci 
instituce a ísla  sb ru, nap . v podob  PRM: JH 654/1997.

sb ratelovo íslo (recordNumber): íslo p id lené v okamžiku sebrání nebo základního 
sbírkového zpracování dokladu. asto propojuje terénní záznamy i pracovní proto-
koly s dokladem a pozd ji ud leným jedine ným identi  kátorem, nap . Šída 3478, JH 
56/2008.

jiná katalogová ísla (otherCatalogNumbers): vý et všech dalších ísel, která b hem doby 
doklad nesl a jsou uvedena nap . v publikovaných katalozích, starších knihách apod.

získané sekvence (associatedSequences): odkaz na sekvence získané z materiálu, nap . 
formou vý tu – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/U34853.1; http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/nuccore/GU328060

asociované organizmy (associatedOrganisms): vý et všech dalších organizm , které jsou 
v dokladovém materiálu krom  typového materiálu p ítomny (nap . další  druhy lišej-
ník  na tomtéž kameni)

d ív jší ur ení (previousIdenti  cations): vý et všech jmen, která byla materiálu p i azena 
na základ  taxonomických revizí

neposkytovaná informace (informationWithheld): informace o tom, že n která d ležitá 
informace o typu nem že být voln  poskytnuta, nap . z d vodu ochrany typu nebo 
 typové lokality
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 ZVE EJ OVÁNÍ INFORMACÍ O TYPECH TISKEM A NA 
INTERNETU

Typy je vhodné a nutné zp ístup ovat odborné ve ejnosti. Uve ej ování seznam  typ  ve 
svém vlastnictví i opatrování je jednou ze základních povinností, kterou institucím ucho-
vávajícím typy ukládají jak zoologický, tak botanický kód.

B žnou a vítanou praxí je publikování seznam  typového materiálu uloženého v kon-
krétní sbírce (nap . Kva ek & Straková 1998; R ži ka et al. 2005; Bezd k & Hájek 2009; Šan-
da et al. 2010; Mlíkovský et al. 2011; Dolejš 2012). Takovéto seznamy velmi usnad ují práci 
taxonom m pátrajícím po konkrétních typech. Katalogy typ  by vždy m ly obsahovat jmé-
no  druhu v p vodním zn ní, odkaz na práci s p vodním  popisem, po et a status  typových 
 exemplá , doslovný opis typových štítk  i  etiket, sou asný status  taxonu a jeho  správné 
jméno, další významné okolnosti (nap . odkaz na práci obsahující lektotypovou  designaci 
nebo odkazy na významné publikované revize typu), informace o stavu typu, nap . jeho 
významném poškození), p ípadn  odkazy na další informace – DNA sekvence (GenBank), 
morfologické znaky dokumentované v podob  sérií fotogra  í (Morphbank, MorphoBank) 
apod.

Je t eba sladit dv  mírn  protich dné tendence: pot ebu informovat sv tovou v dec-
kou ve ejnost o existenci a stavu jednotlivých typ  (jak k tomu nabádají nomenklatorická 
pravidla) a nutnost typy chránit a uchovat pro p íští generace badatel . Do hry vstupují 
i další faktory:

V decká etika.  Etický kodex  ICZN (Dopln k A) apeluje na to, že autor by nem l uve-
ejnit nové jméno jestliže ví, že stejný  taxon už objevil jiný autor a hodlá pro n j stanovit 

jméno. Po dobu nejmén  jednoho roku by mu m l „dát as“ na dokon ení zapo até práce. 
Kurátor   sbírky typ  by m l postupovat stejn  – podrobn jší informace o typu nov  stano-
vovaného jména by m l zve ejnit až poté, když je jméno publikované. Mohlo by se nap . 
stát, že p ed asn  zve ejn né kvalitní fotogra  e mohou vyprovokovat neseriózní autory 
k rychlému  popisu  taxonu a tím k „p edb hnutí“ autor , kte í na tématu dlouhodob  a d -
kladn  pracují. „Typový“ materiál nepublikovaných  taxon  („manuscript name, provisio-
nal herbarium name“ apod.) se obvykle v seznamech typ  vynechává.

Ochrana  typových lokalit. Zve ejn ní p esných informací o poloze  typové lokality 
(nap . p esných zem pisných sou adnic) m že vést k jejímu zni ení „nájezdy“ sb ratel  
a k ohrožení až vyhubení  taxonu samotného.

Prevence krádeží ve  sbírkách. Zve ejn ní podoby typ  a informací o jejich umíst ní ve 
 sbírkách m že vést v extrémním p ípad  až ke krádežím (nap . ve  sbírkách, kde má ur itý 
materiál i komer ní hodnotu, nap . v paleontologii nebo mineralogii).

Každý typ  musí kurátor posuzovat jednotliv  podle svého nejlepšího v domí a sv do-
mí. Kurátor musí být jednak dobrým odborníkem na danou skupinu organizm , jednak 
musí mít široký mezinárodní rozhled o aktuálním d ní ve svém oboru. Podle toho musí 
stanovit optimální zp sob zve ej ování nebo nezve ej ování informací o jím spravovaných 
typech. Záv r zní: zve ej ovat v maximální možné mí e, ale uvážliv .
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 DIGITÁLNÍ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE TYP

Digitální obrazová dokumentace typ  má v r zných oborech p írodních v d r znou výpo-
v dní hodnotu. N kdy slouží jen ke zb žné dokumentaci charakteru typového materiálu 
(kolik ho je, jak je zachovalý, jak velký apod.), u n kterých typ  m že nahradit jeho p ímé 
studium (nap . v botanice). V sou asnosti by m l být každý typ  digitáln  zdokumentován, 
zpravidla v tším po tem snímk  (z r zných úhl  pohledu, v r zných optických rovinách, 
celek + významné detaily). Sou ástí snímku by m lo být m ítko a standardní barevná 
škála, aby bylo možné kontrolovat v rnost podání barev ve vztahu k tomuto standardu. 
Snímky by m ly být archivovány  v bezpe ném a zálohovaném úložišti dat a jejich pra-
covní nebo náhledové kopie p ístupné ve sbírkové databázi, zejména pro kurátory a další 
vybrané uživatele. Lze využít i 3D skenování, jehož výsledkem je trojrozm rný po íta ový 
model p edm tu, nebo environmentálni skenovací elektronový mikroskop, který umož-

uje studium a dokumentaci detail  bez pokovení p edm tu a tedy jeho poškození. Pohled 
do nitra  typových  exemplá  umož uje micro-CT, které za vhodných materiálových pod-
mínek zprost edkuje nedestruktivní výzkum  typových  exemplá .
Pro ploché objekty (nap . vylisované rostliny na herbá ovém papíru) je vhodný i plochý 
skener v obrácené poloze (HerbScan), který se p ikládá na  položky bez nutnosti jejich otá-
ení lícem dol , kdy hrozí jejich poškození a ztráta menších nebo odlomených ástí. 

 TECHNICKÉ PARAMETRY OBRAZOVÝCH SOUBOR

Chceme-li z digitálních fotoaparát  získat nejkvalitn jší snímky, je vhodné pracovat v reži-
mu RAW (tedy ukládat p ímo data z ipu) a vhodným software je pak p evést (s p ípadnou 
mírnou úpravou) do formát  TIFF, JPEG nebo DNG. Základní obrazové soubory je vhod-
né archivovat v souborech formátu TIFF, které využívají bezeztrátovou kompresi (mohou 
být editovány a znovu ukládány bez utrp ní kompresních ztrát). Pro redukci jejich objemu 
lze využívat LZW kompresi (bezeztrátovou datovou kompresní techniku). Soubory, ze-
jména barevné, bývají datov  velmi „objemné“ (stovky MB), a proto je nutné mít velkou 
úložnou kapacitu (pevný disk nebo pole pevných disk ). Pro b žnou práci bez nárok  na 
špi kovou profesionální kvalitu (nebo v p ípadech, kdy nemáme dostate nou úložnou ka-
pacitu i pot ebujeme mít snímek mén  „objemný“ a tím  exibiln jší) lze snímat p ímo do 
formátu JPEG s nastavenou nulovou kompresí, který je stále ješt  p ijateln  kvalitní, nebo 
RAW i TIFF originály do tohoto formátu p evést. P i editování a ukládání však soubo-
ry s formátem JPEG trpí ztrátovou kompresí a jejich obrazová kvalita p i každém dalším 
uložení klesá. Jakékoli úpravy obrázk  je t eba d lat v kopii originálního JPEG souboru 
a originál archivovat (zálohovat). 

P i skenování objekt  je nutno používat rozlišení 600 dpi (dots per inch), p ípadn  v t-
ší. Je dobré ud lat n kolik testovacích sken  s nar stajícím rozlišením a používat to rozliše-
ní, které ost e zachytí všechny pot ebné detaily objektu (nap . jemné chloupky, povrchovou 
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strukturu apod.). Jakékoli v tší rozlišení, které nep ináší lepší obrazovou kvalitu, zbyte n  
zv tšuje objem výsledných soubor  a n kdy je p i vyšším rozlišení obrazová kvalita vlivem 
optických vad sníma  naopak horší.

V ad  obor  (nap . v entomologii) je nutný software na zhotovování fotogra  í s vel-
kou hloubkou ostrosti metodou skládání ostrosti (focus stacking), kdy dochází k automatic-
kému prolnutí vrstev s r znými oblastmi zaost ení.
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 PRAVIDLA PRO STUDIUM TYP

Typy jsou ze své podstaty ur eny k tomu, aby byly studovány. Z hlediska etiky v dy není 
typový materiál vlastnictvím dané instituce, ale jakožto mezinárodní nomenklatorický 
standard je vlastnictvím celé v decké obce a daná instituce ho má pouze ve správ . Práv  
kvalitní správa typového materiálu (k níž náleží i jeho zp ístup ování v d stojných ba-
datelských podmínkách) je zdrojem prestiže a úcty k dané instituci, nikoliv tedy jen fakt 
vlastn ní typ . Z etického hlediska tím, že n jaký  exemplá  v dec stanoví typem, jej dává 
k dispozici všem ostatním pracovník m, kte í jeho prostudování pot ebují k ešení odbor-
ných cíl , které si stanovili.

Typy tedy nejsou nedotknutelné sbírkové p edm ty charakteru um leckých d l. Jejich 
kuráto i však musí pe liv  hlídat rovnováhu mezi využitím typ  ke studiu v sou asnosti 
a jejich dlouhodobým uchováním pro budoucí generace badatel . Neexistuje na to žádné 
univerzální pravidlo nebo formální sm rnice. Každý typ a  každý p ípad jeho studia se musí 
posuzovat individuáln . Sbírkové instituce musí dbát na to, aby jejich kuráto i m li špi ko-
vé p írodov decké vzd lání a mezinárodní odborné zkušenosti a kontakty. Kurátor musí 
být dobrým odborníkem na danou skupinu organizm  i minerál , aby žádost o studium 
mohl odpov dn  posoudit. Podle toho pak musí stanovit pravidla studia nebo v krajním 
p ípad  studium zamítnout. Rozhodnutí není na libov li kurátora – d vodem k zamítnutí 
studia m že být jedin  zd vodn ná obava z poškození typového exempá e. 

 STUDIUM TYP  Z HLEDISKA MÍSTA A OSOBY

1. Typ z stává v mate ské sbírkové instituci, studuje ho kurátor   sbírky. Tato situace 
nevyžaduje komentá . I kurátor musí postupovat podle pravidel v bodu 2. a snažit se vý-
sledky publikovat.

2. Typ z stává v mate ské sbírkové instituci, studuje ho externí badatel. Typ je pod do-
hledem kurátora p enesen do badatelny nebo laborato e a zkoumán. O této skute nosti se 
ud lá záznam ve sbírkové dokumentaci. Badatel studuje materiál podle pokyn  kurátora, 
materiál je po tu dobu uložen (krom  okamžik  studia) v uzamykatelné sk íni v badateln , 
dobu uložení mimo depozitá  je nutno zkrátit na nezbytné minimum. Po skon ení studia 
typ  projde karanténou (nap . dezinsekcí) a je vrácen do   sbírky; to se týká jen n kterých 
biologických obor , nikoliv paleontologie a mineralogie. Výsledek revize typu se zanese 
do sbírkové dokumentace. Pokud je myšlenkový i asový podíl práce kurátora významný, 
lze výsledky publikovat spole n  s badatelem, což poslouží mate ské i externí instituci. 
Pouhé poskytnutí typu ke studiu však není d vodem ke spoluautorství a nelze k n mu 
badatele nutit nebo jím podmi ovat poskytnutí typu. Obecn  platí, že pokud zahrani ním 
badatel m nebrání zásadní okolnosti v osobní návšt v  instituce, ve které je typový mate-
riál uložen, m la by být vždy up ednostn na osobní návšt va a prezen ní  forma studia 
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materiálu na p d  mate ské instituce. V takovém p ípad  je možnost neustálého dohledu 
a p ímé kontroly zacházení s typy.

3. P ímé studium typu je suplováno poskytnutím náhradních dokument  i materiá-
l , které mají pro daný obor dostate nou výpov dní hodnotu (poštou nebo online). Mohou 
to být popisy, výsledky m ení, ilustrace, fotogra  e, odlitky apod.

4. Typ je p j en externímu badateli, který si jej z mate ské instituce odveze na své pra-
covišt  a v termínu vrátí (p ípadn  p es spolehlivého prost edníka/t etí osobu). Je nutné 
vyhotovit písemné dokumenty o p j ení podle mezinárodních zvyklostí oboru  a interních 
pravidel instituce (revers nebo smlouvu) a materiál kvalitn  zabalit (viz kapitola Výp j -
ky). Vrácení materiálu lze ud lat op t osobn  nebo poštou i jinou logistickou  rmou (ne 
všechny logistické  rmy jsou však ochotny p epravovat materiál tohoto charakteru). Tento 
zp sob je operativní a pro materiál bezpe ný, protože v ci znalý externí badatel se k typ m 
chová lépe, než pracovníci pošt a p epravních spole ností. 

5. Typ je poštou nebo jinou logistickou  rmou zaslán externímu badateli a v termínu 
op t poštou vrácen. Stejn  jako v p edešlém p ípad  se o p j ení vede písemná dokumen-
tace. Zasílání typ  ke studiu registrovanou poštou je operativní a široce rozší ené v n -
kterých oborech p írodních v d (botanika, mykologie, lichenologie, entomologie, n které 
obory zoologie), nebezpe í poškození nebo ztráty typu je ale nejv tší z uvedených zp sob . 
Rizika lze do zna né míry omezit opat eními popsanými v kapitole Výp j ky. Rozvoj zmí-
n ných obor  p írodních v d má v tší váhu než drobná rizika spojená s p epravou. Není 
možné, aby se na studium typ  ekalo m síce nebo roky, než budou dostupné  nance a as 
na cestu do sbírkové instituce. Ta by v tom p ípad  nesloužila rozvoji v dy (což sbírkovým 
institucím ukládají nomenklatorická pravidla), ale její rozvoj naopak brzdila. Typy, které 
nemohou být studovány, jsou asto v tší p ekážkou výzkumu než typy ztracené, které mo-
hou být v n kterých p ípadech nahrazeny  neotypy.

 STUDIUM TYP  Z HLEDISKA POUŽÍVANÝCH METOD

1. Typ je studován „na dálku“, pouze podle poskytnutých dat (fotogra  í, sken , vý-
sledk  chemických analýz, publikovaných sekvencí apod.). Tato situace je obvykle dosta-
ující k porovnání s jiným studovaným materiálem, nap . k ov ení determinace, je však 

nedostate ná pro  popis nebo redeskripci  taxon .
2. Typ je studován „zblízka“, ale jednoduchými neinvazivními metodami a bez odb -

ru vzork  (pozorování okem, lupou, stereomikroskopem, m ení, fotografování, skenování 
apod.). Z hlediska ochrany typ  jsou tyto metody relativn  bezpe né, vyžadují jen základní 
opatrnost a jistou zru nost badatele.

3. Typ je studován „zblízka“, ale složitými neinvazivními p ístrojovými metodami 
a bez odb ru vzork  (3D skenování, low vacuum SEM,  po íta ová tomogra  e apod.). Tyto 
metody nezp sobují typ m viditelné poškození, potenciáln  ale m že docházet k drobným 
zm nám jejich fyzikálních a chemických vlastností, možná i dosud neznámým. Používat jen 
v od vodn ných p ípadech.

4. Typ je studován invazivními metodami trvale poškozujícími dochovaný materi-
ál (nap . otevírání gastrointestinálního traktu, ezání tkání a pletiv, preparace pohlavních 
orgán  u hmyzu). Lze povolit jen v ojedin lých a od vodn ných p ípadech. Výjimkou je 
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entomologie, kde je studium genitálií tak rozší ené a zásadní, že  v p ípad  jeho nepovole-
ní studium materiálu ztrácí smysl – preparace se zde povoluje vícemén  automaticky. Ge-
nitálie se po vypreparování ukládají r zným zp sobem, avšak jsou p ipevn ny ke stejnému 
špendlíku. Anatomické ezy (nap . v botanice, mykologii) je vhodné d lat z fragment  od-
lomených od typu.

5. Destruktivní vzorkování nezasahující  typový  exemplá . V paleontologii n kdy do-
jde k situaci, kdy je z r zných d vod  vhodné ovzorkovat horninu, v níž se daný  exemplá  
zachoval (nap . kv li zp esn ní stratigra  cké pozice i lokality u starších sb r  ). Jelikož 
se v tomto p ípad  nejedná p ímo o zásah do  typového  exemplá e, není sice t eba taková 
opatrnost jako u p ípad , kdy se zasahuje p ímo do  exemplá e, avšak i zde je nutná velká 
rozvaha. Je t eba posoudit, zda je to skute n  nezbytné (zda nap íklad není ve sbírce ne-
typový  exemplá  ze stejné lokality, zda možný v decký p ínos skute n  p evyšuje rizika 
apod.). Každý takovýto zásah je riskantní a chybn  provedené od íznutí/vzorkování hor-
niny m že poškodit i  typový  exemplá .

6. Typ je studován destruktivními metodami, které vyžadují odb r ásti materiálu 
pro zhotovení vzork  ke studiu, a tím typ  trvale poškozují (odb r materiálu pro chemické 
analýzy, studium DNA, studium kutikuly u fosilních rostlin, zhotovování nábrus  a výbru-
s  apod.). I když je množství odebíraného materiálu nezbytného pro podobné analýzy asto 
nepatrné, je vždy bezpodmíne n  nutné p edem zažádat o souhlas zodpov dného kuráto-
ra, nejlépe zd vodn nou písemnou žádostí p ed samotnou návšt vou instituce. Je vhodné, 
aby v on-line p ístupných instrukcích pro badatele (nejlépe dostupných na internetových 
stránkách instituce) bylo uvedeno, že v p ípad  p edpokládaného použití destruktivních 
metod musí o n  badatel požádat v p edstihu (cca m síc p ed p íjezdem), aby mohl kurátor 
danou problematiku zvážit, p ípadn  vyhledat odbornou radu svých koleg  – specialist . 
Na aplikaci destruktivních metod na  typový  exemplá  nemá badatel automatický nárok 
a jejich povolení je závislé na odborném posouzení kurátora. I v p ípadech, kdy se jeví, 
že použití destruktivní metody je jediným zp sobem, jak získat pot ebnou informaci, je 
t eba zvažovat, zda její použití nebude mít na typ  natolik negativní d sledky, že by ho 
znehodnotilo pro další generace. Odb r za ú elem izotopových analýz by nem l být v bec 
p ipoušt n u paleontologického typového materiálu, pro odb r fosilní DNA (ancient DNA 
= aDNA) jen v nejkrajn jších p ípadech. Místa odb ru pro fosilní DNA musí být volena tak, 
aby neznehodnotila taxonomicky významné znaky daného  exemplá e.

Zcela speci  cké postavení má zhotovování nábrus  a výbrus  v paleontologii, které-
mu je v nována samostatná podkapitola.

 NÁBRUSY A VÝBRUSY

V ad  p ípad  jsou významné znaky skryty uvnit  fosilie. V minulosti se proto fosilie 
r znými metodami roz ezávaly. V sou asnosti je možné vnit ní struktury zjiš ovat pomocí 
nedestruktivních metod (CT), a proto by destruktivní metody za ú elem studia vnit ních 
struktur nem ly být u typ  používány. Vyjímku tvo í vytvá ení nábrus , kdy se sice fosilie 
roz ízne, ale reáln  nedochází ke znehodnocení žádných taxonomicky významných znak . 
Avšak i v tomto p ípad  by m lo být postupováno velmi uvážliv  a typový materiál by m l 
být takto studován jen ze závažných d vod  a zkušenými odborníky.
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Zvláštní pozornost je v paleontologii t eba v novat p íprav  výbrus  z  typového  exem-
plá e (b žn  se používá u korál , mechovek aj., u nichž je výbrus mnohdy nezbytný pro 
taxonomické ur ení apod.). Jelikož je  typový  exemplá  jedine ným, lze k p íprav  výbrusu 
p istoupit jen v p ípad  velké v decké závažnosti dané studie (je-li možné volit, je vhodné 
dát vždy p ednost nábrusu p ed výbrusem). Je žádoucí vždy do  typového  exemplá e zasa-
hovat co nejmén , a ponechat zachovanou co nejv tší ást (pokud možno takovou, dle níž 
je možné makrozbytek typu jednozna n  identi  kovat s  publikovaným  popisem i vyob-
razením). P íprava výbrusu musí sledovat zájem odborné obce o dlouhodobé zachování 
vzniklého preparátu. Výbrus se lepí na petrologické sklí ko (obdobné jako mikroskopické 
podložní sklí ko používané pro biologické preparáty, ale ze siln jšího skla); je-li to žádoucí 
i na sklí ko v tších rozm r  (to ale výrazn  zvyšuje nároky na technické provedení výbru-
su).  Výrobu takového preparátu je t eba provést ru n  a je proto nezbytné p ed zásahem 
do typu zjistit, zda je v bec tento preparát možné p ipravit. B žné laborato e používají 
k   xaci výbrusu na sklí ko epoxid (epo  x), jeho životnost je však pouze v ádech prvních let 
(následná krystalizace znemožní studium preparátu) a není proto využitelná pro p ípravu 
trvalého výbrusu. Pro výbrus z  typového  exemplá e je t eba pro upevn ní použít tradi ní 
kanadský balzám. Ten však nemá dostate nou pevnost v kroutivém momentu a neumož-

uje tak provedení výbrusu na standardních bruskách.

 ZÁKLADNÍ OBECNÁ PRAVIDLA PRO STUDIUM TYP

Tato pravidla jsou všeobecn  uznávaná ve sv tové v decké komunit . Platí pro všechny 
okolnosti a metody studia, zejména však pro studium typu p ímo v mate ské instituci. De-
taily ohledn  zasílání typ  poštou jsou popsány v následující kapitole.

1. Badatel musí p esn  speci  kovat (ústn  p i osobní návšt v  v instituci; jinak pí-
semn  – dopisem i mailem), k jakému ú elu typ  pot ebuje. Musí uvést cíl studia (b žné 
srovnání typu s jiným materiálem, taxonomická studie úzké skupiny, srovnávací studie 
široké skupiny apod.), plánované výzkumné metody, množství požadovaného materiálu, 
pracovišt , kde bude typ  studovat, asový horizont studia apod.

2. Kurátor vyhledá žádaný typ,  posoudí jeho stav a v p ípad  nejasností si od žadatele 
vyžádá dopl ující informace (nap . doklady o zkušenosti badatele s danou skupinou v po-
dob  již publikovaných prací, o zázemí badatele ke studiu, p esné množství pot ebného 
materiálu apod.). Podle t chto podklad  stanoví podmínky pro studium typu; v krajním 
p ípad  studium zamítne.

3. Studium typu je vhodné zamítnout v t chto p ípadech: 
Badatel je nezkušený. Typy by m li studovat jedin  zkušení specialisté na danou sku-

pinu. V p ípad  student  bakalá ského a magisterského studia záleží na jejich již prokáza-
né schopnosti s materiálem pracovat, pop ípad  je nutno vyžadovat záruku jejich školitele 
(jeho podpis na výp j ních dokumetech, práci v jeho laborato i a pod jeho dohledem). Jsou 
ovšem instituce, které student m typy ke studiu neposkytují ze zásady v bec.

Badatel plánuje jen povrchní srovnání typu (  oristické, faunistické) s b žným stu-
dijním materiálem, bez toho, že by do hloubky studoval podstatné znaky typu. Takovéto 
studium nep ináší typ m samotným žádnou p idanou hodnotu. Lze ho povolit jedin  p i 
osobní návšt v  badatele ve sbírce a v p ípad , že badatel použije b žné neinvazivní meto-
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dy a neodebírá z typu žádný materiál (ohledání typu zrakem, lupou, stereomikroskopem); 
p ípadn  nahradit poskytnutím fotogra  í apod.

Badatel je ve v decké komunit  znám jako nepo ádný, nespolehlivý a neseriózní lo-
v k (neodpovídá na telefonáty a dopisy; nedodržuje termíny, nerespektuje etická pravidla 
p íslušné v decké komunity).

Badatel nemá na svém pracovišti kvalitní zázemí pro studium a p echodné uskladn ní 
typu, nap . má špatn  vybavené pracovišt  bez klimatizace, p i emž pracuje v tropických 
oblastech (týká se to pouze typ  žádaných k p j ení).

Badatel pracuje v zemi s nestabilním politickým režimem nebo nefunk ní infrastu-
kturou (týká se to pouze typ  žádaných k p j ení). V p ípad  seriózních badatel  je však 
možné zaslat materiál nap . pomocí spolehlivého kurýra.

Badatel chce odebírat p íliš velké množství materiálu na destruktivní metody. Po dis-
kusi s badatelem lze upravit metodiku a studium povolit.

Typový materiál je velmi chudý a hrozí jeho podstatné nebo úplné spot ebování. 
V t chto p ípadech lze typ  výjime n  poskytnout jen pro zcela zásadní studie špi kových 
badatel  na špi kových pracovištích, které budou d lány nejmodern jšími a komplexními 
metodami. Tyto studie p inesou rozsáhlá data, která se nap íšt  použijí k hodnocení místo 
dalšího p ímého studia typu.

4. O všech metodických postupech a výsledcích studia se vede podrobná dokumenta-
ce. Ta je uložena jak na pracovišti badatele, tak ve sbírkové instituci (v doprovodné doku-
mentaci, archivu, bezpe n  uložených a zálohovaných digitálních souborech a ve sbírkové 
databázi, a to v etn  odkazu na výsledky tohoto revizního výzkumu, což m že být úplná 
citace publikované práce nebo kopie nepublikovaných studií – nap . diplomových prací). 
Podle zvyklostí oboru je vhodné nejd ležit jší záv ry jednotlivých studií typu ukládat p í-
mo k typ m (revizní lístky, fotogra  e, pracovní protokoly apod.).

5. P i studiu typ  je zcela zakázáno:

• psát na materiál popisky nebo zna ky
• m nit obaly
• psát výsledky revizí na etiketu nebo obaly typu (tyto informace pat í na revizní lístky)
• ponechávat si ást materiálu pro vlastní pot ebu („ kleptotypy“); výjimkou je schválené 

ponechání nebo vým na  duplikát  v n kterých oborech (viz níže)
• uchovávat materiál v nevhodných mikroklimatických pom rech (vlhké nebo p íliš tep-

lé místnosti) a na místech, kde hrozí napadení hmyzem
• ponechávat typy na osv tlených místech, za oknem, poblíž topení apod.

6. Destruktivní metody studia, spojené s odebráním, narušením nebo úplným spo-
t ebováním ásti typového materiálu, lze povolit jedin  v p ípadech, že p inesou dosta-
te nou p idanou hodnotu (rozsáhlá a nová, do té doby neznámá data o typu) a nenaruší 
dlouhodobou výpov dní hodnotu typu jako celku. „Výdrž“ typu je nutno po ítat na stov-
ky let (nejstarší zachované typy jsou staré už více než 250 let a znovu a znovu se studu-
jí). Mezi destruktivní metody pat í i d lení typu na ásti. V tšina sbírkových institucí má 
obecná pravidla destruktivního odb ru materiálu popsána na svých webových stránkách 
(„destructive sampling policy“). Rozhodnutí o poskytnutí typového materiálu pro studi-
um destruktivními metodami je vždy na kurátorovi dané   sbírky. Vlivy destruktivního od-
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b ru materiálu lze minimalizovat tím, že sbírková instituce ke studiu nevratn  („ke spot e-
bování“) poskytne mali ký vzorek materiálu nebo již extrahovaný vzorek studované látky 
(nap . DNA).

7. Pokud je to možné, pak veškerý odebraný a speciálními postupy studovaný ma-
teriál, který není p i studiu zni en, musí být vhodným zp sobem uchován. Vrátí se bu  
p ímo k typu (nap . trvalé mikroskopické preparáty zhotovené z typového materiálu), nebo 
se uloží mimo typ, a  to zp sobem vhodným pro daný vzorek  (v malých obálkách, mikro-
zkumavkách, lahvi kách, microvials, ást izolované DNA neboli „aliquoted DNA samples“ 
se uloží do mrazáku, vzorky tkán  nebo pletiv v  konzerva ním médiu do depozitá e  teku-
tinových preparát , apod.). Separátn  uložené vzorky musí být ozna eny stejn  jako hlavní 
materiál typu (nap . formulací „ex holotypo PRM 786453“).

8. Je nanejvýš žádoucí, aby badatel poskytl sbírkové instituci separát, výtisk nebo PDF 
publikace, v níž byly výsledky studia typu publikovány (pro interní pot eby instituce to je 
možné vždy a není to v rozporu s autorskými právy). Mnohé instituce mají tento bod uve-
dený v podmínkách studia nebo p j ování typu. Instituce musí být v publikaci uvedena, 
nejlépe v kapitole Pod kování nebo Materiál.

9. Pokud badatel nesplní n který z uvedených bod , lze mu do asn  (než dá v ci do 
po ádku) nebo trvale zamítnout studium dalších typ .

Paleoantropologické originální nálezy mohou být zkoumány jen prezen n  za p ítomnos-
ti kurátora nebo jím pov ené osoby, a to na základ  písemné žádosti. Jakákoliv manipulace 
se sbírkovým p edm tem b hem výzkumu musí být provád na jen nad m kkou podlož-
kou, aby se zmenšilo riziko jejich náhodného poškození. Veškerý jejich výzkum musí být 
provád n jen nedestruktivními metodami. Pouze ve zvláštních p ípadech, kdy by výzku-
mem došlo k podstatnému rozší ení informací a tím i ke zkvalitn ní samotného sbírkové-
ho p edm tu, m že být p edm t zkoumán destruktivn . Destruktivní zásah by m l být 
proveden až po komisionálním posouzení p ínosu p íslušného  výzkumu odborníky. P i 
výzkumu musejí být dodržena i autorská práva k nálezu. Každý badatel musí zaslat kopii 
své publikace, kterou na základ  studia p edm tu sepsal a dát k dispozici kopie fotogra  í, 
které p i studiu po ídil a které nesmí použít jiným zp sobem než p edem dohodnutým. 
V p ípad  výzkumu sbírkového p edm tu v jiné instituci (nap . CT vyšet ení) musí být 
p ítomen kurátor odpov dný za p íslušný sbírkový p edm t.

 VÝP J KY

S rozvojem dokumenta ních technik je v sou asnosti možné áste n  nahradit studium 
typ  studiem jejich fotogra  í nebo fotogra  í struktur požadovaných ke srovnávací ana-
lýze. P esto p edevším u drobných organizm  (nap . houby, lišejníky, hmyz, m kkýši), 
z stává osobní studium typového materiálu základní a nenahraditelnou metodou v decké 
práce. V p ípad , že není možná návšt va badatele v p íslušné instituci, p icházejí na adu 
výp j ky. Rozhodnutí o zaslání materiálu na studium by m lo být výhradn  na rozhodnutí 
p íslušného kurátora (k riziku poškození  exemplá e se zde p idává možná ztráta b hem 
zasílání), ale op t platí, že pokud je to možné, m l by kurátor dob e zd vodn nou žádost 
o studium  typového  exemplá e podpo it. Vyp j ování typového materiálu není zvykem 
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v mineralogii, paleontologii a n kterých oborech zoologie, zejména v p ípad  v tších a t ž-
ších typ  nebo  tekutinových preparát . V mineralogii je nej ast jim požadavkem (nevratné) 
poskytnutí drobného fragmentu typového materiálu nezbytného pro laboratorní výzkum.

 MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA P J OVÁNÍ TYP  V BOTANICE A MYKOLOGII 

Mezinárodn  uznávané herbá ové   sbírky jsou uvedeny v celosv tovém seznamu herbá  
 Index Herbariorum (Thiers 2015). Podle mezinárodn  zažitých pravidel jsou tyto instituce 
zárukou toho, že typový materiál správn  uchovávají a spravují. Mezi herbá i sdruženými 
v  Index Herbariorum existuje široce používaný systém bezplatného p j ování typových 
 položek na základ  stru ných  reverz  s mezinárodn  ustálenou formou (1 list papíru), aby 
p j ování bylo rychlé a nezdržovalo v decké bádání.  Reverzy jsou ekvivalentem smluv, 
ale práce s nimi je mnohem operativn jší. Tento zp sob je založen jednak na d v e, ale 
i na nulové komer ní hodnot  sušeného materiálu. U kultur hub je p j ování izolát  asto 
placenou službou, související s velkými náklady na provoz   sbírky kultur a také s vysokou 
komer ní hodnotou n kterých kmen  hub (využívají se v pr myslu).

Badatelé pracující mimo instituce sdružené v  Index Herbariorum si o výp j ky typ  
žádají prost ednictvím herbá  vedených v  Index Herbariorum, které se za n  zaru í a kon-
trolují správnost jejich práce s typovým materiálem. Student m doktorandského stupn  se 
typový materiál v tšinou nep j uje p ímo, ale prost ednictvím jejich školitel  + kurátor  
herbá ; student m magisterského a bakalá ského stupn  se typový materiál až na vzácné 
výjimky nep j uje v bec. Typový materiál lze p j it formou osobního p edání nebo za-
sláním poštou. Všechny detaily tohoto procesu je nutno dokladovat jak v papírové form  
(podepsané dokumenty), tak digitáln  (v databázích).

Postup p i p j ování typového materiálu je pom rn  složitý a pracný, ale dlouhodo-
b  ov ený, spolehlivý a používaný všemi významnými institucemi v oboru; výrazn  jej 
usnad ují databáze s p ednastavenými formulá i (reverzy, seznamy  položek, podmínky 
výp j ky apod.).

1. Žádost. Žadatel napíše žádost (o  ciálním dopisem nebo mailem), kde p esn  spe-
ci  kuje žádané typy, ocituje  protolog a vypíše z n j ned ležit jší údaje o typech (zejmé-
na identi  kátor) a p esn  popíše, jakými metodami plánuje typový materiál studovat. P i 
osobní návšt v  badatele lze vše toto domluvit ústn , stejn  jako adu dalších popsaných 
krok ; vždy je ale nutno vytvo it a podepsat stejné dokumenty ( reverz, seznam  položek, 
podmínky výp j ky).

2. Posouzení stavu. Kurátor herbá e nebo   sbírky vyhledá typové  položky, posoudí je-
jich stav a napíše žadateli kladnou nebo zápornou odpov  se zd vodn ním, pop . si od 
žadatele vyžádá dopl ující informace. V od vodn ných p ípadech navrhne žadateli nikoli 
výp j ku, ale studijní návšt vu ve sbírkové instituci (nap . p i žádosti o velký po et typ ).

3. P ípadné zamítnutí žádosti. D vody byly probrány v p edcházející kapitole.
4. Kontrola správnosti a úplnosti údaj . Pokud je rozhodnuto kladn  a p j ení se 

uskute ní, kurátor zkontroluje status typ  podle  protolog  (zda jsou správn  ozna eny 
jako holotyp,   syntyp,  paratyp apod.), itelnost jejich  etiket (ne itelné údaje doplní nebo 
p eloží), úplnost údaj  na  etiket  (chyb jící údaje m že badateli zaslat, p ípadn  vytiskne 



114

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

novou etiketu), z bohatého materiálu odd lí pro výp j ku jeho reprezentativní ást, aby 
minimalizoval nebezpe í ztráty celého typu (odd lenou ást vloží do obálky nebo krabi ky 
s kopií  etikety a revizních lístk , aby badatel dostal všechny d ležité informace).

5. Studium DNA. Badatel m, kte í cht jí zkoumat jen DNA (nebo použít jiné destruk-
tivní metody), je vhodné zaslat malý vzorek materiálu, který budou moci použít a nespo-
t ebovanou ást vrátit. Je to možné jen u bohatého materiálu. N které instituce vyžadují 
zp tné zaslání ásti izolované a ampli  kované DNA („aliquot DNA“). Obecn  nelze povolit 
odb r více než 5 % materiálu (v praxi to bývá mnohem mén ).

6. Soupis p j ovaných  položek. Ideální je soupis do tabulky (databáze) s t mito sloup-
ci: íslo výp j ky, jméno  taxonu, identi  kátor  položky,  druh typu (holotyp,   paratyp apod.), 
stav materiálu, poznámky, výsledek revize. Pokud jsou už  položky zavedeny v databázi, 
ud lá se výpis s t mito údaji, pop . se údaje ode tou p ímo z  položek te kou  árových 
nebo QR kód .

7.  Reverz.  Reverz musí obsahovat tyto údaje: íslo výp j ky, datum zap j ení, jméno 
zodpov dného kurátora, úplnou adresu p j ující instituce v etn  e-mailu, stru ný  popis 
p j ovaného typu nebo souboru typ  (nap .: 10 holotyp   druh  rodu Cortinarius popsa-
ných J. Velenovským), po et p j ovaných  položek, po et odesílaných balík , zda je povolen 
odb r materiálu na destruktivní metody, poznámku (další nutné speci  kace, nap . pokyn 
k povinnému zhotovení a vrácení trvalých preparát  ze studovaného materiálu), jméno 
zodpov dné osoby vyp j itele (kurátor herbá e nebo vedoucí pracovišt ), jméno badatele, 
který bude materiál studovat (musí mít k instituci vyp j itele jasnou vazbu: zam stnanec, 
dlouhodobý spolupracovník, spolupracující dobrovolník apod.), úplnou adresu vyp j ující 
instituce v etn  e-mailu, okénka pro podpisy a razítka výše jmenovaných osob a institucí. 
P ílohou  reverzu jsou soupis p j ovaných  položek a podrobné podmínky zap j ení (loan 
conditions). Vyp j iteli je v t chto podmínkách t eba zd raznit, že musí výp j ku vrátit 
v p vodních obalech.

8. Fotogra  cká dokumentace. Je t eba po ídit následující digitální fotogra  e: celkový 
pohled na typový materiál, foto  etikety, foto revizních a dalších lístk  uvnit   položky. 

9. Zabalení materiálu. Je t eba zajistit, aby se materiál p i transportu nepoškodil. Mate-
riál p j ovaný poštou je nutno ukládat do pevných krabic s vod odolným obalem a uvnit  
vystlat tlustou vrstvou m kké, lehké, inertní vycpávky (nap . bublinkové fólie, buni ité 
vaty), aby netrp l ot esy a vibracemi a vycpávka kompenzovala p ípadné prohnutí st ny 
krabice p i zatížení. Pokud je materiál bohatší, je vhodné na výp j ky zasílat jen jeho ma-
lou, reprezentativní ást.

10. Odeslání materiálu. Materiál odesíláme poštou vždy doporu en  (umož uje sledo-
vání zásilky) a letecky (nikdy ne lodní poštou). Je vhodné neposílat materiál p ed velkými 
svátky, kdy na poštách hrozí p epln ní a zmatek. U materiálu zasílaného mimo Evropu je 
nutné ozna ení zásilky celním prohlášením (zelený lístek, k dispozici na pošt ) s následu-
jícím textem: „Material for scienti  cal use. No commercial value.“ Zárove  je t eba dojít na 
celnici a vyžádat si razítko celnice (na zásilku a na doru ovací lístek) a teprve poté zásilku 
poslat poštou. Pokud na celnici nedojdeme, hrozí otev ení balíku a poté jeho neodborné 
zabalení, a tudíž možné poškození materiálu p i p eprav . 

11. Potvrzení o odeslání. Jedna podepsaná a orazítkovaná kopie  reverzu (ze strany 
p j ujícího) se poštou pošle vyp j iteli, aby jasn  v d l, že má zásilku o ekávat.
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12. Potvrzený  reverz (loan). Obdržení informace od vyp j itele, že zásilku v po ádku 
dostal, p ípadn  jeho  popis poškození obdrženého materiálu. Pokud tato informace delší 
dobu nep ichází, urgovat ji. Dokladem je kopie  reverzu uložená v balíku ze zásilkou, ná-
sledn  podepsaná a orazítkovaná kurátorem vyp j itele nebo badatelem (je ideální, když 
 reverz zaslaný dopisem a  reverz vložený do balíku s typy má odlišnou barvu, aby se jasn  
v d lo, že je parafován  reverz z obdrženého balíku). Vyp j itel tuto kopii  reverzu posílá 
p j ujícímu poštou nebo jako naskenovaný soubor (formát PDF).

13. Doba výp j ky. Stanovení p esného data, ke kterému musí být typy vráceny. Ce-
losv tov  se typy p j ují maximáln  na 6 m síc  od data obdržení. Datum se tedy stanoví 
podle data na  reverzu potvrzeného vyp j itelem.

14. Urgence vrácení. Pokud není výp j ka vrácena ve stanoveném termínu, je nutno 
to okamžit  urgovat. Pokud vyp j itel (badatel nebo kurátor) nereaguje, ihned o tom infor-
movat jeho nad ízené, pop . odbornou komunitu v dané zemi (v deckou spole nost apod.) 
nebo zavedená periodika v daném oboru. Postupovat maximáln  d razn . Hrozící ostuda 
obvykle badatele i kurátory probudí. Pokud ani to nepom že, pak zastavit veškeré výp j -
ky oné instituci do doby, než se v c vyjasní, p ípadn  postupovat soudní cestou.

15. Informace o vrácení. Obdržení informace ( reverzu ozna eného jako návratka – re-
turn) od vyp j itele, že zásilku vrací zp t. Tuto informaci bohužel posílají jen nejseriózn jší 
sbírkové instituce.

16. Vyzvednutí vrácené výp j ky. Výp j ka dorazí zp t. Pokud je zadržena celnicí, 
p ijde výzva o vyzvednutí si zásilky na celnici do ur itého data. Je t eba si s sebou vzít 
doklad o tom, že jste pracovník dané instituce (sta í razítko odd lení) a p íslušný  reverz.

17. Okamžitá preventivní dezinsekce výp j ky. Viz kapitola o dezinsekci.
18. Kontrola stavu vráceného materiálu. Porovnáním s  reverzem, seznamem  polo-

žek a fotogra  emi. Informování p j ujícího o vrácení v po ádku ( asto na  reverz, vytvo-
ený pro ú ely vrácení vyp j itelem a vložený do balíku s typy), p ípadn  o nedostatcích 

a jejich náprav . Pokud badatel nevložil revizní lístky nebo pracovní protokoly, urgovat 
jejich zaslání.

19. Sbírkové zpracování vrácených typ . Opravit nebo vym nit p ípadn  poškoze-
ný obal typu, do obalu vložit revizní lístky, výsledky revize zapsat do sbírkové databáze 
(v etn  naskenovaných revizních lístk  a pracovních protokol  badatele), up esnit katego-
rii typu, pokud badatel navrhl zm nu. Pokud se zasílala jen ást typového materiálu, vložit 
ji zp t do p vodního obalu.

20. Zp tné uložení typ  do   sbírky. Ukládat vždy pod jméno, pod kterým byl  taxon 
p vodn  popsán, nikoli pod jméno, ke kterému se dosp lo revizí.

 P J OVÁNÍ CENNÝCH SBÍRKOVÝCH P EDM T  V ANTROPOLOGII

K p j ení mimo mate skou instituci by u tak významných p edm t  kulturní hodnoty m lo 
docházet jen zcela výjime n . I když je jejich komer ní pojistná hodnota velmi vysoká, 
nikdy nem že odpovídat jejich skute né hodnot . Transport t chto sbírkových p edm t  
musí být vždy provád n za p ísných bezpe nostních opat ení, a to i v rámci instituce sa-
motné, nap . z depozitá e do výstavních prostor.



116

METODIKA PRÁCE S TYPOVÝM MATERIÁLEM

 VÝM NA TYPOVÝCH  POLOŽEK 

Ve v tšin  p írodov deckých obor  se s vým nou typových  položek nesetkáváme. V my-
kologii, botanice, entomologii a zoologii bezobratlých je to vzhledem k podstat  sbírkového 
materiálu  možné, protože n které typy nebo  typové série jsou tvo eny velkým po tem 
kus  nebo jedinc . V t chto p ípadech je vým na ásti typového materiálu nejen možná, 
ale navýsost vhodná, protože to umožní studium typu i mimo mate skou instituci a „zá-
lohuje“ typový materiál pro p ípady, kdy se holotyp  v mate ské instituci ztratí nebo zni í.

Podle botanického kódu (ICN) se  odd lené ásti p vodních bohatých sb r   nazývají 
 duplikáty.  Duplikátem    holotypu je  isotyp, duplikátem  syntypu  isosyntyp apod. Duplikát 
lze uložit do stejné   sbírky (pod jiným identi  kátorem) nebo do jiné   sbírky, nap . vým nou 
za jiný typový materiál. Speciálním p ípadem praxe podle ICN jsou  exsikátové   sbírky, 
obvyklé zejména v botanice, mykologii a lichenologii, kdy je v rámci jednoho  sb ru sebrán 
velmi bohatý materiál. V p ípad  typ  se rozd lí na n kolik dokladových  položek ( dupli-
kát : pokud jeden z nich byl designován jako holotyp,  p edstavují ostatní  položky  isotypy; 
pokud holotyp  designován nebyl nebo pokud existuje lektotyp,  jedná se o  syntypy) a roze-
šle do hlavních sv tových herbá  vým nou za jiné dokladové  položky.

V entomologii a zoologii bezobratlých jsou obdobou   exsikátových sbírek takzvané 
 typové série, kdy  popis  druhu je založen na v tším po tu  exemplá   názvových typ  ( syn-
typ ) nebo   názvový typ  doprovází pomocné typy (holotyp  +  paratypy, lektotyp +   paralek-
totypy). Vým na  syntyp  není obvykle žádoucí, nebo  hrozí neetické stanovení lektotypu 
z takto získaného  exemplá e. Naopak vým na nadbyte ných    paratyp  a  paralektotyp  
(v n kterých p ípadech jsou k dispozici desítky až stovky designovaných  exemplá ), p í-
padn  ponechání paratypu autorovi  popisu, jsou mezinárodn  uznávaným standardem 
spolupráce mezi muzejními institucemi a badateli a jedním ze základních mechanizm  vy-
tvá ení srovnávací   sbírky. 

Takováto vým na je pro vym ující instituce velmi výhodná – p i vým n  10 nadby-
te ných    paratyp  s n kolika jinými institucemi m žeme získat  paratypy i 10 jiných  druh  
pro budovanou srovnávací sbírku. Výhodou této praxe je rovn ž omezení rizika ztráty celé 
 typové série v p ípad  katastro  cké události a omezení po tu výp j ek mezi institucemi 
z d vodu prostého srovnání. Bezd vodným odep ením této praxe hrozí muzejní instituci 
ztráta dobrého jména, mezinárodní prestiže a dokonce bojkot ze strany badatel  (v p ípa-
d  neposkytnutí nadbyte ných    paratyp  p i  popisu nových  druh  na základ  neur ených 
muzejních p ír stk ).
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Abstract

Nine new Zingiber species from Vietnam are reported here. Of these, Z. lecongkietii belongs to the sect. Cryptanthium, five 
species, Z. atroporphyreus, Z. cardiocheilum, Z. castaneum, Z. mellis and Z. plicatum, are terminally flowering species be-
longing to the sect. Dymczewiczia, and three species, Z. discolor, Z. microcheilum and Z. yersinii, belong to sect. Zingiber. 
Detailed descriptions, colour plates and preliminary IUCN assessments are given for all species. As the five terminally 
flowering novelties more than double the previously known number of species in the Z. sect. Dymczewiczia in Vietnam, a 
key to this section is provided.

Key words: Zingiber atroporphyreus, Z. cardiocheilum, Z. castaneum, Z. discolor, Z. lecongkietii, Z. mellis, Z. microcheilum, 
Z. plicatum, Z. yersinii
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... Article 72. General provisions.

72.1. Use of the term „type“ relating to 
specimens. The term „type“ forms part of 
many compound terms used by taxono-
mists to distinguish between particular 
kinds of specimens, only some of which are 
name-bearing types. For the purposes of 
the Code, three categories of specimens are 
regulated, namely

72.1.1. type series: all the speci-
mens on which the author established 
a nominal species-group taxon (with 
the exception of those excluded [Art. 
72.4.1]); in the absence of holotype de-
signation, or the designation of synty-
pes, or the subsequent designation of a 
lectotype, all are syntypes and collecti-
vely they constitute the name-bearing 
type;

72.1.2. name-bearing types: spe-
cimens with a name-bearing functi-
on, whether  xed originally (holotype 
[Art. 73.1] or syntypes [Art. 73.2]) or 
 xed subsequently (lectotype [Art. 74] 

or neotype [Art. 75]);
72.1.3. other specimens: those 

without a name-bearing function (pa-
ratypes [Art. 72.4.5], paralectotypes 
[Arts. 73.2.2, 74.1.3]; see Glossary for 
de  nitions).

72.2. Fixation of name-bearing types from 
type series of nominal species-group taxa 
established before 2000. A nominal spe-
cies-group taxon established before 2000 
may have its name-bearing type  xed from 
the type series [Art. 72.4] originally [Art. 
73], or subsequently [Art. 74]. (If no na-
me-bearing type is believed to be extant 
a neotype may be  xed; see Article 75 for 
conditions).

72.3. Name-bearing types must be  xed 
originally for nominal species-group taxa 
established after 1999. A proposal of a new 
nominal species-group taxon after 1999 
(unless denoted by a new replacement 
name (nomen novum) [Arts. 16.4, 72.7]), 
must include the  xation of a holotype 
[Art. 16.4]...

ICZN, Chapter 16 (1999)
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