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Zbierka rastlinných organizmov (herbár) je dôležitý východiskový a verifikovaný 

zdroj vedeckých údajov pri výskume súčasného a historického rozšírenia rastlín. Herbár sa 

nachádza aj v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade. Tvoria ho lisované a 

sušené rastliny uložené na listoch papiera, pričom väčšina botanických zberov je datovaná 

do druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Jednotlivé herbárové položky 

pochádzajú najmä z územia Karpát, Panónskej nížiny a celkovú geografickú štruktúru 

dopĺňajú zbery z rôznych ďalších európskych regiónov. Historický charakter zbierkových 

predmetov len umocňuje vedeckú a kultúrnu hodnotu botanickej zbierky, ktorá je trvale 

uložená v depozitárnych priestoroch múzea. 

Nedostatky v primárnej ochrane zbierkového fondu a kapacitne nepostačujúce úložné 

vybavenie boli hlavným impulzom pre vypracovanie a realizáciu projektu Zabezpečenie 

ochrany herbárovej zbierky Podtatranského múzea v Poprade, ktorým sa múzeum zapojilo do 

výzvy grantovej schémy Fondu na podporu umenia v podprograme Ochrana zbierkových 

fondov. 

Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky skladovania krehkého rastlinného materiálu, 

nakoľko jeho ochrana vyžadovala v kontexte súčasnej intenzity odborného spracovania a 

vedeckého výskumu značné skvalitnenie. Riešením projektovej úlohy sa realizoval nákup 

herbárového papiera a herbárových škatúľ s charakteristickým výsuvným dnom, ktoré slúžia 

na archiváciu, ochranu a prenos herbárových položiek. Zakúpené ochranné prostriedky 

umožnia výmenu opotrebovaného alebo poškodeného obalového materiálu, pričom spĺňajú 

potrebné kvalitatívne parametre pre bezpečné uloženie spravovaných zbierkových predmetov. 

Zároveň poskytujú určitú priestorovú rezervu na rozširovanie a dopĺňanie zbierkového fondu 

o nové akvizície. 

Realizáciou projektu sa výraznou mierou minimalizovalo riziko mechanického 

poškodenia a znehodnotenia herbárových položiek, zabezpečila sa ich primeraná 

prvostupňová ochrana a v neposlednom rade sa podarilo dosiahnuť predĺženie životnosti 

zbierkových predmetov. Herbárové položky tak môžu naďalej slúžiť ako aktívny predmet 

vedeckého výskumu a prezentačný materiál v rámci výstavnej činnosti. Pozitívne dopady 

realizovaného projektu tak ocení nielen odborná botanická verejnosť z akademického, 

vysokoškolského alebo múzejného prostredia, ale aj záujemcovia o poznávanie prírody. 

Riešený projekt patrí k systematickým odborným aktivitám Podtatranského múzea 

v Poprade, ktorých cieľom je neustále skvalitňovanie dlhodobej ochrany zbierkových fondov. 

 

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. 
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