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Abstrakt

Putovní výstava „Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla“ byla vytvořena v rámci projektu Lutra lutra. Zá-
kladními kameny výstavy je série 50 fotopanelů o rozměrech 100 x 80 cm. Je věnována vydře říční, která se v posledních 
desetiletích navrátila do Krušných hor a jejich podhůří. Neopomíjí ani další živočichy z vodního prostředí, se kterými se 
zde vydra potkává, stav vodního prostředí v této oblasti a problémy, kterým čelí. Kromě fotografických panelů jsou sou-
částí výstavy různé exponáty, např. výrobky z vydří kůže, akvária s živými rybami, pasti na chytání vyder či velké dioráma 
s mnoha preparáty ryb a savců. Výstavu je možné si po domluvě zapůjčit.

Abstract

The traveling exhibition „Ich bin ein vydra, or how the otter came across the border” was created as part of the Lutra 
lutra project. The cornerstones of the exhibition is a series of 50 photo panels in a size 100 x 80 cm. It is dedicated to the 
Eurasian otter, which returned to the Ore Mountains and their foothills. It does not neglect other animals from aquatic 
environment, the state of the aquatic environment in this area and the problems it faces. In addition to photogra- 
phic panels, the exhibition includes various exhibits, such as otter leather products, aquariums with live fish and large  
diorama. The exhibition can be borrowed by arrangement.
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Putovní výstava „Ich bin ein vydra, aneb jak vydra 
přes hranici přišla“ byla vytvořena v rámci projektu 
Lutra lutra. Základními kameny výstavy je série 50 
fotopanelů 100 x 80 cm. Výstava je věnována vydře 
říční, která se navrátila do Krušných hor a jejich 
podhůří. Vydra je vrcholový predátor v našich vo-
dách. Dvanáct panelů je věnováno biologii a eko-
logii vydry říční. Osm panelů je věnováno dalším 
živočichům, kteří žijí v našich řekách, na březích 
rybníků a tůní. Dvacet čtyři panelů ukazuje vodní 
prostředí tohoto regionu, jejich krásu i to, jak jsme 
je my lidé dokázali zničit. Kromě fotografických 
panelů jsou součástí výstavy různé exponáty, např. 
výrobky z vydří kůže, akvária s živými rybami či 
velké dioráma s mnoha preparáty ryb a semiakva-
tických savců. Výstavou také prolétají ptáci s vaz-
bou na vodní prostředí. Do hlavy vydrám nevidí-
me, ale kosterní preparát vydry říční nám alespoň 

umožní oprášit si anatomické znalosti. Připraven 
je také program pro děti. Poučné hry jsou oboha-
ceny různými předměty, například 3D modely ryb  
v životní velikosti. Výstavu doplňují roll-upy shr-
nující výsledky projektu. Návštěvníci si také mohou 
oddychnout při sledování úspěšného večerníčku 
„Vydrísek“. Celá výstava je připravena dvojjazyčně 
– v českém a německém jazyce.

Základní prvky výstavy je možné zapůjčit. Pře-
nosné jsou všechny fotopanely, roll-upy, většina 
preparátů a herních aktivit. Jednotlivé panely jsou 
na sobě nezávislé, takže velikost výstavy je možné 
přizpůsobit různě velkým výstavním prostorám. 
Panely jsou vyrobeny z dibondu (kompozit hliníku 
a plastu) a měly by být tedy velmi trvanlivé. Doufá-
me, že výstava bude několik let putovat česko-ně-
meckým pohraničím.
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Obr. 1. Příprava dermoplastických preparátů na instalaci – norek americký (foto Jiří Preclík); Fig. 1. Preparation of  
dermoplastic preparations for installation – American mink (photo by Jiří Preclík)

Obr. 2. Instalace ryb (foto Jiří Preclík); Fig. 2. Fish installation (photo by Jiří Preclík)
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Obr. 3. Vydra říční před instalací (foto Jiří Preclík); Fig. 3. Eurasian otter before installation (photo by Jiří Preclík)

Obr. 4. Finální instalace diorámatu „Vydří ráj“ (foto Jiří Preclík); Fig. 4. Final installation of the diorama  
„Otter Paradise“ (photo by Jiří Preclík)
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Obr. 5. Hledání správné pozice pro norka amerického (foto Jiří Preclík); Fig. 5. Finding the right position for the  
American mink (photo by Jiří Preclík)
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Obr. 6. Výstava plná zvířat – luňák červený, volavka bílá, jezevec lesní a ryby před instalací (foto Jiří Preclík);  
Fig. 6. Exhibition full of animals – the red kite, the great egret, badger and fish before installation (photo  
by Jiří Preclík)
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Obr. 7. Akvária s místními druhy ryb (foto Jiří Preclík); Fig. 7. Aquariums with local fish species (photo by Jiří Preclík)

Obr. 8. Jiří Spružina s čerstvým přírůstkem do akvária (foto Jiří Preclík); Fig. 8. Jiří Spružina with a fresh addition to the 
aquarium (photo by Jiří Preclík)
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Obr. 9. Akvarijní ryby – a) sumeček americký, b) karas,  
c) okoun říční, d) perlín, e) zlatá rybka, f) plotice obec-
ná, g) hrouzek (foto Jiří Preclík);  Fig. 9. Aquarium fish  
– a) the brown bullhead, b) the crucian carp, c) the Euro-
pean perch, d) the common rudd, e) the goldfish, f) the 
common roach, g) the gudgeon (photo by Jiří Preclík)
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Ukázky fotopanelů z výstavy Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla pořádané v Muzeu města Ústí nad 
Labem (str. 85–99); Examples of photo panels from the exhibition Ich bin ein otter, or how an otter came across the 
border, organized in the Town museum Ústí nad Labem (p. 85–99)
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