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SOUHRN 

 

Chov nehospodářských zvířat 

 

 

Tématem bakalářské práce je problematika chovu nehospodářských zvířat a účasti vybraných 

škol z Prahy a ze Středočeského kraje se zaměřením na chov zvířat ve školách. V teoretické 

části je popsána historie chovu zvířat, chov v domácnostech, vztah mezi člověkem a zvířetem, 

typy chovných zařízení, vydávané knihy pro chovatele. Následují příklady nenáročných a 

naopak náročných druhů zvířat pro chov, rizikové druhy zvířat způsobující alergie. Praktická 

část obsahuje analýzu dotazníkového výzkumu, provedeného v základních školách, středních 

odborných školách a gymnáziích. Výzkum byl proveden za pomoci standardizovaných 

dotazníků. Cílem této práce bylo zjistit, která nehospodářská zvířata školní třídy nejčastěji 

chovají (oblíbené a nejčastější druhy zvířat, důvody a vyuţití chovu, výdaje spojené 

s chovem, pořizovací místa zvířat). Z údajů získaných výzkumem a prostudovaných obecných 

materiálů byl zhodnocen chov nehospodářských zvířat ve školách, popsány druhy a typy 

chovů a vyhodnoceny závěry získané dotazníkovým šetřením. 

 

 

Klíčová slova 

chov zvířat, škola, domestikace, pets (domácí mazlíčci), dotazníkové šetření 
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SUMMARY 

 

Breeding of pets 

 

 

The topic of this work is the keeping of animals and non-economic participation of selected 

schools in Prague and the Central Region with a focus on animal husbandry in the schools. 

The theoretical part describes the history of animal husbandry, farming households, the 

relationship between man and animal breeding facility types, publishing books for farmers. 

Below are examples of inexpensive and vice versa demanding species of farm animals, 

endangered species that cause allergies. The practical part contains an analysis of 

questionnaire survey, conducted in primary schools, secondary vocational schools and 

grammar schools. The research was conducted using standardized questionnaires. The aim of 

this study was to determine which non-economic animals often behave in the classroom (and 

the most popular types of animals, breeding grounds and use, costs associated with farming, 

animal acquisition space). From the data collected and examined as part of general research 

materials was evaluated keeping pets in schools, described the types and types of farms 

assessed and conclusions obtained by questionnaire survey. 

 

Keywords 

Livestock, school, domestication, pets, questionnaire survey 
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1. Úvod a cíl práce 

 

Téma bakalářské práce – Chov nehospodářských zvířat – jsem si vybrala proto, ţe tato 

problematika je mi velice blízká. Ţiji totiţ v malé venkovské obci, v domě se zahradou a 

chováme „domácí mazlíčky“, psa, kočku a sladkovodní ryby. Vlastním chovnou stanici pro 

psí plemeno – Basenji. Z tohoto hlediska mohu téma bakalářské práce poznávat, pozorovat a 

sledovat co se mění, a jak se trend domácích mazlíčků (pets) rozvíjí. 

 

Touto prací chci ukázat, kteří domácí mazlíčci se v domácnostech a na školách nejčastěji 

chovají a kdo se o ně nejvíce stará. V průběhu tvorby bakalářské práce jsem se aktivně 

dotazovala respondentů v oblasti Středočeského kraje včetně základních a středních škol. 

Mohu tedy potvrdit, ţe tento proces je především závislý na lidech a jejich zájmu. 

Angaţovanost a iniciativa ředitelů/ředitel, učitelů/učitelek a studentů mi přinesla velmi cenné 

údaje o chovaných „pets“. Ráda bych také přispěla k zjištění vybavenosti škol z hlediska 

chovaných zvířat a jejich vyuţívání při výuce.   

 

Po prostudování dostupné literatury, sestavení dotazníků, následném vyhodnocení výsledků a 

ověření hypotéz jsem se pokusila vyvodit obecnější závěry. Touto prací jsem se chtěla podílet 

na zjištění, která nehospodářská zvířata se nejčastěji chovají a která jsou v dnešní době nejvíc 

populární a oblíbená, a přispět tak svým dílem k tomuto ne příliš dosud zkoumanému tématu. 

Tato problematika nebyla u nás dosud podrobněji studována, výjimkou je shrnutí Hanela 

(1992). 

 

Na začátku bakalářské práce a po stanovení otázek pro dotazníkové šetření byly vyhotoveny 

následující hypotézy:  

 Na sledovaných školách se budou nad 50 % případů chovat nehospodářská zvířata. 

 Mezi chovanými zvířaty budou převládat suchozemští nad vodními ţivočichy.  

 Výdaje spojené s financováním chovu zvířat budou ve většině případů do 1 tis. měsíčně.  

 Chovaná zvířata budou pořizována nejčastěji ze zverimexů.  

 O chovaná zvířata se budou nejčastěji starat sami studenti.  

 Chovaná zvířata se budou pořizovat nejčastěji z důvodu lepšího poznání chování zvířete. 

  

Hypotézy budou v závěrech zpracovány a vyhodnoceny dle výsledků dotazníkového šetření. 
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2. Metodika 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou chovu nehospodářských zvířat. Nejprve je v 

teoretické části nastíněna celá šířka tohoto tématu. Zvláštní pozornost byla věnována 

základním, středním i odborným školám a gymnáziím a jejich zapojení do činnosti, která se 

týká chovu nehospodářských zvířat. Svoji pozornost jsem zaměřila na školská zařízení 

Středočeského kraje. Poté jsem se zaměřila na několik vybraných faktorů (okruhů), které jsou 

charakteristické k chovu nehospodářských zvířat v prostředí školy – problematiku chovu, 

péče o zvířata, trendy a oblíbenost chovaných druhů zvířat. 

 

Ke zpracování podkladů k diskuzi k této bakalářské práci jsem vyuţila širokou škálu 

informačních zdrojů. Literární rešerše ohledně „pets“ byla provedena na základě studia 

chovatelské literatury, získané v  odborných knihovnách, knihkupectvích, vyuţity byly i 

chovatelské časopisy a internetové zdroje.  Byl také sestaven soupis většiny základních titulů 

pro chov suchozemských i vodních ţivočichů, a to bezobratlých i obratlovců.  

 

V praktické části je vyhodnoceno, který konkrétní chov zvířat převládá v prostředí školních 

tříd a jiných prostorách školy a jak a k čemu je chov zvířat určen. Hodnotila jsem také, jakým 

způsobem škola zvířata získala a kdo se o ně stará i kolik se na jejich chov vydá financí. 

Zajímalo mne také, zda se studenti na péči o chovaná zvířata podílejí (viz příloha č. 1). 

 

Dotazníky byly zvoleny z hlediska počtu a náročnosti otázek, tak aby vyplnění dotazníků bylo 

jednoduché a nebylo příliš náročné. Tyto dotazníky byly zaslány na x základních a x středních 

škol mailem ředitelům s ţádostí o jejich vyplnění a vrácení opět mailem na moji adresu (viz 

kapitola 4. Výsledky dotazníkového šetření – zde je uvedena podrobná metodika 

dotazníkového šetření). Na základě literárních dat i údajů získaných dotazníky byl sestaven 

ţebříček nejčastěji chovaných „pets“. Podrobněji jsou představeny nejpopulárnější druhy a 

také druhy, které lze doporučit začátečníkům v chovatelství.     

 

Kromě školských zařízení byl zjišťován chov „pets“ v domácnosti v rodinách, kde 

respondenti dotazníků (viz příloha č. 2) byli ţáci a studenti. Dotazník umoţňuje rozdělení 

rodin podle místa (Praha, malé město a vesnice), typu bydlení a přítomnosti či nepřítomnosti 

dítěte (dětí) v rodině.  Respondenti pocházeli ze Středočeského kraje. 
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Dotazník se zatím vyzkoušel v praxi, zda takto můţe být, upravily se případně otázky, 

vyzkoušel se způsob oslovování škol, osobní přístup, ověřilo se, jak velké děti jsou schopny 

samostatně dotazník vyplňovat, kdy uţ není potřeba přítomnost učitele atd. Celkem bylo 

osloveno asi 200 respondentů, ale výsledky zatím nejsou uvedeny v bakalářské práci, protoţe 

se počítá se získáním podstatně většího vzorku pro diplomovou práci, a to vyváţeně z Prahy, 

menších měst i vesnic a z různých typů bydlišť a rodin. 

 

Výsledky vyplněných dotazníků, byly zaneseny do programu excel a následně 

vyhodnocovány. Některé dotazníky byly vyřazeny z důvodu špatného vyplnění, tzn., ţe přišel 

dotazník nevyplněný z důvodu špatného uloţení u respondenta.  

 

Předpokládám, ţe tuto bakalářskou práci v budoucnu rozšířím na diplomovou práci. Půjde o 

podrobnější a rozsáhlejší průzkum v oblasti chovu nehospodářských zvířat.  
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3. Literární rešerše 

 

3.1. Vztah mezi člověkem a zvířaty  

 

Historie člověka je vývojově spojena s historií domácích zvířat. V průběhu staletí se tak 

vyvinul určitý druh „sociální symbiózy“. Zvíře ale není uţitečné jenom hospodářsky, jeho 

přítomnost můţe člověku také pomoci zbavit se psychických potíţí a můţe být důleţitým 

faktorem usnadňujícím ţivot v dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě. 

 

Existence domácích zvířat je v současnosti tak samozřejmá, ţe sotva kdo ještě vnímá, jak 

jsme na nich závislí. Tato vazba však v současné době ztratila mnohé ze své samozřejmosti a 

stala se velmi rozpornou. Nikdy nebylo chováno tolik zvířat v tolika druzích jako dnes a 

nikdy nebyla komercializace domácích zvířat tak rozšířená. Na jedné straně stoupá počet 

zvířat chovaných ve městě, na straně druhé se zvětšuje odstup od zvířat a přírody vůbec. Tam, 

kde jsou zvířata chována, je to často zvíře, které musí ustoupit poţadavkům člověka a které je 

šlechtěno tak, aby těmto poţadavkům odpovídalo. 

 

Historie vzájemných vztahů mezi člověkem a zvířetem a léčebných vlivů zvířat na člověka je 

samozřejmě velice dlouhá. Vlastní počátky pouţívání zvířat k terapeutickým účelům najdeme 

v polovině minulého století v léčbě duševně nemocných. Protagonisty v pouţívání terapie 

pomocí domácích zvířat se stali v sedmdesátých letech našeho století americký psychiatr 

Boris Levinson a manţelé Corsonovi. 

 

Od doby Levinsonových výzkumů víme, ţe vztah člověk – zvíře dokáţe vyvolat pozitivní 

sociální a emocionální, ba přímo terapeutické účinky, které mohou přispět ke zlepšení 

zdravotního stavu člověka. Na počátku jeho práce stálo náhodné setkání jeho psa a 

emocionálně postiţeného dítěte, které s Levinsonem nikdy přímo nekomunikovalo, ale o psa 

zájem mělo. Další vztah mezi tímto dítětem a psem se stal cestou ke konečnému uzdravení 

dítěte, a Levinson začal pouţívat domácí zvířata jako součást terapie. Ověřil si, ţe zvířata 

fungují jako přechodné objekty, kdy si dítě nejprve vytvoří vztah se zvířetem a posléze i s 

terapeutem a dalšími lidmi. Levinson zformuloval hypotézu, podle níţ zvířata 

nepředstavovala způsob vyléčení, ale působila jako sociální katalyzátor, který zahajuje a 

podněcuje sociální kontakt. 
1
  

                                                           
1
 http://www.rodina.cz/clanek697.htm 
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Zvířaty, která nás znají nejlépe a nejintimněji, jsou naši domácí společníci. Od počátku 

domestikace mezi námi a našimi psy, kočkami a hospodářským zvířectvem existuje hluboké a 

pradávné pouto, které přeţilo staletí evoluce a změn. V roli našeho „učitele“ můţe vystupovat 

jakékoli zvíře, avšak naše domácí zvíře – to, se kterým proţíváme svou kaţdodenní existenci 

a jeţ vidíme růst, radovat se ze ţivota, slábnout a umírat – nám nabízí celý ţivotní běh plný 

proţitků, zkušeností a cenných lekcí.  

 

Tato zvířata, která s námi sdílejí naše domovy a naši práci, oplývají tajuplnou a s ničím 

nesrovnatelnou schopností vidět skrze všechny naše falešné vrstvy, schopností, jeţ umoţňuje 

vynořit se na povrch naším upřímnějším já. Kdyţ jsme sami s našimi zvířecími společníky, 

nenasazujeme si ţádné masky a nepředvádíme se, neobrňujeme se pancíři přetvářek, které tak 

rádi předvádíme před našimi bliţními, přáteli a nepřáteli. Ve společnosti našich zvířat 

důvěřujeme svým nejpoctivějším a nejryzejším já, naše obranné valy se hroutí a my jsme 

schopno otevřít svá nitra a přijímat lásku, náklonnost, přátelství a to nejhlubší pochopení. 

Proţíváme okamţiky osvobozené od ega, jednacího pořádku, etikety a falešného pózování. 

Některé z těchto okamţiků jsou tak mocné, ţe mají schopnost přetvářet ţivot. Všechny nám 

nabízejí příleţitost pro nové vnímání skutečnosti.  

 

Naši domácí mazlíčci jsou také výjimečnými odhadci lidské povahy a způsob, jakým se 

chováme k našim zvířatům, je zároveň neomylným ukazatelem naše vlastního charakteru. 

(McELROYOVÁ- CHERNAKOVÁ 1999). Je známo, ţe komunikace mezi členy rodiny bývá 

často lepší, kdyţ je v domácnosti přítomen některý zástupce „pets“, zejména pes či kočka.   

 

Z praktického hlediska lze zvířata rozlišovat podle toho, k jakému účelu je člověk chová. 

Zvířata hospodářská přinášejí konkrétní uţitek, ať jiţ různými produkty (maso, mléko, vejce, 

kůţe a jiné), nebo prací (nošení náklady, jízda, popř. ochrana majetku). Dále jsou to 

laboratorní zvířata, která jsou určená pro výzkumné a experimentální účely. A poslední 

skupinou zdomácnělých zvířat jsou zvířata okrasná a tzv. mazlíčci, kteří pomáhají člověku 

naplňovat jeho hluboce zakořeněnou potřebu po kontaktu se ţivými tvory (ČERVENÁ, 

ANDĚRA 2001). 
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3.2.  Význam chovu zvířat v domácnostech  

 

Význam chovu zájmových zvířat trvale roste. Jen v Evropě se v současné době se chová přes 

36 milionů psů, přibliţně stejné mnoţství koček a miliony dalších druhů domácích mazlíčků. 

Rovněţ náklady na jejich chov se jiţ pohybují v desítkách miliard za rok. Jako zájmová 

zvířata se chovají nejrozmanitější druhy od miniaturních bezobratlých ţivočichů aţ po velké 

savce. A i kdyţ jsou chována z různých důvodů, jedno by měla mít společně, a tím je chov 

zdravých a vitálních zvířat. K jeho zajištění je jednak nezbytná dobrá znalost jejich biologie a 

dále z ní vyplývajících poţadavků na chovné podmínky. Jejich nerespektování můţe vést 

k řadě stresových situací a zklamání. Na druhé straně můţeme se zvířaty zaţít spoustu 

zajímavých příhod a radostných chvil. Významným okamţikem pro kaţdého chovatele je také 

výběr vhodného společníka. Vţdy je dobré začít chov od méně náročných druhů či plemen a 

teprve po získání určitých minimálních zkušeností je vhodně přejít k chovu těch náročnějších 

(ŘEZÁČ 2004).   

 

Zvláště v rozvinutých zemích dosáhl chov různých „domácích mazlíčků“ dosud nevídaných 

rozměrů. Zvířata seta stala výnosným obchodním artiklem. Do Evropy a Ameriky se různí 

ţivočichové ze své domoviny (obvykle z tropů) začaly dováţet po statisících, a tak se i tato 

záliba stala příčinnou úbytku obchodně atraktivních druhů na jejich přirozených biotopech. 

Odborníky přitom zarazil osud odchycených či posbíraných ţivočichů a rostlin, z nichţ velká 

část hynula ještě během transportu. Alarmující bylo tak zjištění ţe 50% ţivočichů, prodaných 

v obchodech, uhynulo u nových majitelů do třech měsíců a 80% do jednoho roku od jejich 

nabytí.  

 

HANEL (2002) uvádí přehled nejčastěji chovaných druhů vodních bezobratlých i obratlovců 

a akváriích a akvateráriích. Jedná se o rozsáhlou kompilaci z různých našich i zahraničních 

literárních pramenů. Uvádí celkem několik set druhů láčkovců (Coelenterata), ploštěnců 

(Plathelminthes), měkkýšů (Mollusca), členovců (Arthropoda), ostnokoţců (Echinodermata), 

druhů ryb (Pisces) a paryb (Chondrichthyes), obojţivelníků (Amphibia) a plazů (Reptilia).   
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Před více neţ 20 lety proto vznikla mezinárodní iniciativa, která v roce 1975 vyústila v 

podepsání tzv. washingtonské konvence o omezování obchodu s divoce ţijícími zvířaty a 

rostlinami (tzv. CITES). Tato úmluva, ke které se v roce 1992 připojilo také tehdejší 

Československo, reguluje na základě odborných studií odchyt a obchodní vyuţívání ţivočichů 

a rostlin, existenčně ohroţených touto činností (ONDRÁČEK 1994). 

 

 

Příklady atraktivních a ţádaných druhů zvířat v rámci CITES: 

 „CITESová nej“…- plejtvák obrovský (Balaenoptera mutulus), slon africký (Loxodonta 

africana), kolibřík (Mellisuga helenae), pijavka lékařská (Hirudo medicinalis), maki 

trpasličí (Microcebus murinus), arni (Bubalus arnee), nosoroţec tuponosý (Ceratotherium 

simum), tygr (Panthera tigris), hroch obojţivelný (Hippopotamus amphibius), 

mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla), nártoun západosundský (Tarsius 

bancanus) 2 

 

 další atraktivní CITES druhy např.: trnorep (Uromastyx ornata), krajta královská (Python 

regius), ţelva vroubená (Testudo marginata), ţelva ţlutohnědá (Testudo graeca), 

chameleon pardálí (Furcifer pardalis), felzuma madagaskarská (Phelsuma 

madagascariensis grandis), felzuma paví (Phelsuma quadriocellata), hroznýš královský 

(Boa constrictor), axolotl mexický (Ambystoma mexicanum), ţelva nádherná (Trachemys 

skripta elegans) (AU 2009).  

 

 parosnička rajská (Dyscophus antongilii), pralesnička azurová (Dendrobates azureus), 

pralesnička tříbarevná (Epipedobates tricolor), pralesnička pruhovaná (Phyllobates 

vittatus) (FOKT 2008). 

 

 amazoňan červenokrký (Amazona arausiaca), amazoňan ţlutoramenný (Amazona 

barbadensis), amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis),  ara zelený (Ara ambigua),  

ara modrý (Ara glaucogularis),  ara červenouchý (Ara rubrogenys), alexander mauricijský 

(Psittacula echo), papoušek ţlutoramenný (Psephotus chrysopterygius)3 

    

 

                                                           
2
 http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1349 

3
 http://www.birdlife.cz/index.php?ID=989 

http://www.savci.upol.cz/gal/_15/n/nosorozec.jpg
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Teraristická společnost Praha (TSP) 

 

Teraristická společnost Praha vznikla 26. 3. 1991 jako zájmové sdruţení teraristů a 

herpetologů s úkolem předávání zkušeností, šíření osvětové činnosti s důrazem na chov a 

rozmnoţování ohroţených a vzácných druhů. V prvém roce měla TSP 77 členů, kteří v 

prvním roce činnosti uspořádali dne 28. září 1991 první Celostátní burzu a listopadu téhoţ 

roku Výstavu terarijních zvířat.   

 

Největší herpetologická organizace v České republice, je dobrovolným sdruţením 

herpetologů i teraristů, kteří se zajímají především o obojţivelníky a plazy, herpetologů i 

teraristů. Cílem TSP je podpořit přátelské vztahy mezi herpetology a teraristy, umoţnit jim 

výměnu zkušeností, poradit mladým a začínajícím, podpořit herpetologické aktivity, 

seznamovat s novými poznatky z teraristiky a herpetologie, zvyšovat odbornou úroveň členů, 

napomoci ochraně naší i světové herpetofauny osvětovou činností, rozmnoţováním 

ohroţených druhů a akcemi na ochranu ohroţených biotopů, podpořit chovatelskou činnost, 

usnadnit výměnu a prodej chovného materiálu, krmiv a pomůcek, řešit právní problémy a 

rozvíjet kontakty se zahraničními kolegy. 

 

Hlavní činnosti TSP 

 pravidelná setkání herpetologů a teraristů v Národním museu spojená s odbornými 

přednáškami  

 Terrabazary - výměnná a prodejní setkání na Vltavské  

 herpetologická knihovna  

 exkurse do terénu, do zahraničních i našich ZOO  

 ročenka Terarista  

 

Členem TSP se můţe stát kaţdý, kdo o to poţádá, pokud se ztotoţní s cíli TSP, dodrţuje 

platné zákony na ochranu přírody, přispěje k dobrému jménu TSP. Věk, místo bydliště, 

národnost, profese ani další aktivity uchazečů o členství nehrají roli. O přijetí rozhoduje 

Výbor TSP.
4
     

 

 

                                                           
4
 http://www.teraristika.cz/ 

http://www.teraristika.cz/cz/terabazar.html
http://www.teraristika.cz/cz/knih.html
http://www.teraristika.cz/cz/reps.php
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Česká společnost entomologická 

 

Česká společnost entomologická (ČSE) oslavila na počátku roku 2004 stoleté výročí svého 

zaloţení. Společnost byla zaloţena na popud Prof. Františka Klapálka (1863-1919), profesora 

na karlínském gymnáziu a světového odborníka na řád Trichoptera (chrostíci). Dne 17. ledna 

1904 se sešlo 20 českých entomologů, aby připravilo ustavující valnou hromadu a stanovy 

společnosti. V den svého zaloţení měla společnost celkem 55 členů, dnem pravidelných 

schůzí bylo stanoveno úterý, coţ trvá dosud. 

 

Česká společnost entomologická (dále jen „Společnost") je dobrovolné sdruţení občanů, kteří 

se zajímají o entomologii, případně o další navazující přírodovědecké obory. Společnost 

působí na území České republiky. Sídlem Společnosti je Praha. Společnost je samostatnou 

právní osobou, je registrována při MV ČR a řídí se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdruţování. 

  

Poslání a hlavní úkoly Společnosti 

  

Sdruţuje zájemce o entomologii a příbuzné obory za účelem získávání a šíření nových 

vědeckých a odborných poznatků v tomto oboru. Získává vědecké a odborné pracovníky, 

pedagogy a další zájemce pro aktivní spolupráci v entomologickém výzkumu. Usiluje 

zejména o usměrnění odborné činnosti mladých členů Společnosti. Vytváří předpoklady pro 

rozvoj entomologie jako vědy a pro její společenské vyuţití a uplatnění a pro zvyšování její 

prestiţe v ČR i v zahraničí. Propaguje výsledky entomologické vědy na národních i 

mezinárodních fórech, pořádá národní a mezinárodní konference, semináře, vědecká 

sympozia, přednášky, diskuse a další vhodné odborné akce. Pořádá pracovní schůzky 

entomologů a odborné exkurze. Organizuje určování a výměnu hmyzu.  

 

Rozvíjí vlastní ediční a publikační činnost. Informuje členstvo o činnosti Společnosti. 

Spolupracuje s výzkumnými ústavy, vysokými školami, odbornými školami a se 

společenskými zájmovými organizacemi přírodovědného zaměření. Navazuje styky a 

spolupracuje s entomologickými a zoologickými společnostmi v ČR i v zahraničí. Dává 

odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením, která souvisí s oborem. Usiluje o 

ochranu ţivotního prostředí a vede členstvo k zásadám ochrany přírody.
5
 

                                                           
5
 http://www.entospol.wz.cz/ 
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Česká společnost ornitologická  

 

Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdruţení profesionálů i amatérů, 

zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků 

přírody. 

 

 ČSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich 

prostředí 

 ČSO popularizuje a propaguje ochranu ptáků. 

 ČSO organizuje kampaně na ochranu ptactva. 

 Propojením vyzkumu a ochrany se ČSO snaţí o naplnění starého, dnes jiţ poněkud 

pozapomenutého, ochranářského hesla Poznej a chraň. 

 ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci 

BirdLife International 

 

První schůze zájemců o ustavení tehdejší Československé společnosti ornitologické se konala 

v Praze dne 5. dubna 1926. Vzrůst společnosti a její činnosti nastal zejména po r. 1945, kdy 

se začala ornitologie na území ČSR profesionalizovat. To se odrazilo i v práci ČSO 

zaměstnáním sekretáře, také Krouţkovací stanice se převedla na profesionální bázi do 

Národního muzea. Velké změny a zejména moţnost návaznosti na mezinárodní ornitologii 

znamenaly politické změny v ČR po r. 1989. V r. 1994 byla v německém Rosenheimu 

zaloţena celosvětová organizace BirdLife International sdruţující nevládní organizace 

zabývající se ochranou ptactva. ČSO se aktivně zapojila do mezinárodní spolupráce a v roce 

1998 se stala plnohodnotnou partnerskou organizací BirdLife International a vyhradním 

zástupcem této organizace v České republice. Prudkým tempem vzrostl počet projektů 

zaměřených na ochranu a výzkum ptactva a jeho prostředí, často realizovaných v mezinárodní 

spolupráci. V současnosti je ČSO s téměř dvěma tisíci členy organizací uznávanou jak na 

mezinárodní tak i na domácí scéně a to nejen mezi nevládními organizacemi, ale i u státních 

orgánů, se kterými spolupracuje např. na vytváření nových zákonů a vyhlášek. Mnozí členové 

této společnosti se věnují také chovu exotických ptačích druhů. 
6
 

 

 

                                                           
6
 http://www.birdlife.cz/index.php?ID=933 

http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.cz/index.php?ID=65


17 

 

Akvarium zal. 1899 

 

Bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze. Dnes spolek 

registruje téměř 90 členů a vedle všeobecné akvaristiky má tři zájmové skupiny.  

 Chovatelé šlechtěných forem ţivorodek, především pavích oček, kteří jsou začleněni 

v mezinárodních organizacích IKGH (Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht)  

a EGA (European Guppy Association).   

 Chovatelé divokých druhů ţivorodek, spolupracující s organizacemi DGLZ (Deutsche 

Gesellschaft für Lebendgebärende Zahnkarpfen), BLA (British Livebearer 

Association) a ALA (American Livebearer Association). 

 Chovatelé duhovek, kde je téţ řada mimopraţských členů. Také duhovkáři jsou 

začleněni v mezinárodní organizaci IRG (Internationales Rainbowfish Group).  

Těţiště spolkové činnosti spočívá ve vysoce kvalitních chovech čistých linií výstavních 

pavích oček Poecilia reticulata a výstavních linií druhů Poecilia sphenops, P. velifera, 

Xiphophorus helleri, X. maculatus, X. variatus, označovaných jako Xipho-Molly. 
7
 

 

Iris – spolek plzeňských akvaristů 

 

V roce 1900 byl v městě Plzni zaloţen akvaristický spolek nesoucí  název IRIS.    Jednalo  se 

o, v  pořadí druhý, akvaristický  spolek v  historických zemích  Koruny české. Dlouholetí 

plzeňští akvaristé se rozhodli u příleţitosti výročí 100  let  vzniku  organizované  akvaristiky  

v  Plzni  navázat na historické  kořeny  a  zaloţit,  při  této příleţitosti SPOLEK 

PLZEŇSKÝCH AKVARISTŮ IRIS.    

 

Spolek má v současnosti 19 platících členů. Ve spolku jsou, jak profesionální chovatelé, tak i 

členové  "amatéři". Sortiment chovaných rybek je rovněţ velmi široký. Ať uţ se jedná o 

ţivorodky, jihoamerické i africké cichlidy, characidy, halančíky, čichavce i některé sumce. 

Velmi malé zastoupení mají v našich nádrţích duhovky.  Pro zajímavost  odchovávají např. 

sladkovodní jehly, terčové okounky nebo cichlidy (Lamprologus kungweensis) a jiné. 
8
 

 

Pozn: Existuje vícero dalších samostatných skupin akvaristů, kteří se specielně věnují chovu 

určitých rybích čeledí či řádů, např. tetrovitých ryb (Characidae), sumců (Siluriformes) apod.   

                                                           
7 http://akvarium.cz/1899/ 
8
 http://www.irisplzen.cz/ 

http://akvarium.cz/1899/pages/clenove.htm
http://akvarium.cz/1899/pages/text/recent/krousky/kody_guppy.htm
http://akvarium.cz/1899/pages/text/recent/krcek/isxm.htm
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3.3. Historie chovu domácích zvířat u nás a v zahraničí  

 

Pro svůj uţitek domestikoval člověk některé druhy dosud volně ţijících zvířat. K nejstarším 

zdomácnělým zvířatům patří, mimo psa, ovce a kozy, předchůdce dnešního hovězího dobytka 

- pratur, dále vepři a drůbeţ. Protoţe se dobytek pásl po většinu roku volně v přírodě, je 

moţné, ţe zpětně docházelo ke kříţení s divokými druhy. Kůň ve střední Evropě zdomácněl 

na předělu doby kamenné a doby bronzové, tj. před přibliţně 6000 lety. 
9
 

 

Tabulka - Chronologický přehled domestikace zvířat 

 

Zdroj: (ČERVENÁ, ANDĚRA 2001) 

 

Domestikace uţitkových zvířat 

Příkladem můţe být předpokládaný příběh pratura. Před nějakými 10 tisíci lety jej pralidé 

lovili pro maso. Jednou ulovili matku s mládětem. A protoţe matka na nakrmení bohatě 

stačila, řekli si, ţe pratele uváţou, aby bylo maso čerstvé, aţ bude potřeba. Ale 

pravděpodobně se jim v lovu dařilo, tak tele bylo stále mezi ţivými a jednoho dne se v jeho 

blízkosti ocitlo další pratele opačného pohlaví. Došlo ke spáření a narodilo se první tele, které 

lze povaţovat jiţ za „domácí“. Samozřejmě mělo do podoby těch dnešních ještě hodně 

daleko, a to i co chování krotkého skotu. Ale lidé se zaradovali a nechali obě divoká pratelata 

                                                           
9
 http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JP1602010.htm 

12000- 9000 př. n. l.   pes

9000-8000 př. n. l.   ovce

8000-7000 př. n. l.   koza

7000-6000 př. n. l.   tur

6000 př. n. l.   prase

5000 př. n. l.   osel, husa

5000-4500 př. n. l.   holub

4500-3400 př. n. l.  kůň

4000-2000 př. n. l.   kočka, včela

3200-2000 př. n. l.   kur

3000 př. n. l.   morče

1000 n. l.   králík

1100-1200 n. l.   karas zlatý, kapr

1500 n. l.   kanár

1750- 1800 n. l. chůvička

1800 n. l.   andulka

1850-1900 n. l.   potkan laboratorní

1950 n. l.   křeček zlatý

1960 n. l.   pštros
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ţít a plodit dál potomky. A tak vznikly první posuny lidstva směrem od lovu k zemědělství. Je 

to jako dobrodruţná výprava za objevy, jen by byla na náš nynější kvapný ţivot poněkud 

zdlouhavá. Protoţe jednotlivé objevy a posuny většinou dělily desítky či stovky let. 

 

Domestikace domácích mazlíčků 

U domácích zvířat tomu bylo pravděpodobně jinak. Ukáţeme si to na příkladu psa. Jedním z 

předpokládaných předků psa byl vlk. Donedávna si lidé mysleli, ţe k jeho domestikaci došlo 

podobně jako u výše zmiňovaných domácích uţitkových zvířat. Jednou se stalo, ţe pralidé 

zabili matku vlčici a vlčata si vzali do svého bydliště a ochočili, případně, ţe si ochočili jiţ 

dospělého vlka. Americký zoolog Raymond Coppinger je přesvědčen, ţe takto ale k 

domestikaci psů dojít nemohlo, a to z prostého důvodu. Vlci jsou velice plaší a celkově jejich 

temperament neodpovídá temperamentu pouţitelnému k ochočení zvířat. Proto muselo 

nejdřív zřejmě dojít k určité meziperiodě. Pravděpodobně v dobách, kdy měli vlci méně 

potravy, zjistili, ţe v blízkosti lidských obydlí se jí nachází o něco více. A několik generací 

vlků ţilo takto blíţe k člověku. Více si na něj zvykli a pak uţ bylo poměrně snazší vlka 

ochočit. 

 

Kdo nemůţe zdomácnět 

A proč tedy lidé časem nezkrotili všechna zvířata? Kaţdý druh zvířete se totiţ pro 

domestikaci nehodí. Podmínkou úspěšného procesu domestikace je především silný stádový 

či smečkový pud, který zjednodušuje komunikaci s člověkem. Například u afrických pakoní 

nestojí nikdo v čele stáda, proto jsou v tomto směru těţko nepouţitelní. Zvířatům nesmí 

chybět klidnější povaha a ochota podřídit se. Nosoroţec skrývá opravdu pořádnou horu masa 

a je velmi agresivní, takţe by člověk snahu ho ochočit nejspíš nepřeţil. Zvíře nesmí být 

úzkým potravním specialistou, coţ můţe komplikovat krmení. Také je důleţité, aby se zvířata 

v zajetí dobře rozmnoţovala. 
10

  

 

Za vhodný druh lze obecně povaţovat takový, který si snadno zvykne na péči člověka a ten 

můţe svému chovanci vytvořit i ve svém domově dostatečně vyhovující podmínky na jeho 

chov.  Nevhodná jsou velká zvířata se speciálními ţivotními nároky – tam je odpovídající 

chov moţný pod odborným dohledem v ZOO. 

 

 

                                                           
10 http://www.psi-kocky.cz/ostatni_domaci/domestikace_zvirat.html 



20 

 

3.4. Základní typy chovných zařízení - Akvarijní nádrže 
 

Akvaristika má u nás dlouhou tradici. Pro zajímavost lze uvést, ţe první akvaristický článek u 

nás vyšel v časopisu Vesmír v roce 1876 a týkal se sladkovodního akvária a rostlin vhodných 

k pěstování (K. 1976). První naše akvaristická kniha vyšla v roce 1884 (KAFKA 1884). 

V současné době se celosvětově v akváriích (sladkovodních, brakických i mořských) se chová 

více neţ 5000 druhů vodních bezobratlých (např. korýši, hmyz) i obratlovců (zejména ryb) 

(ANONYMUS 1876). 

 

Akvária můţeme rozdělit podle několika kritérií 

 

a) podle pouţitého materiálu 

 litá akvária – jsou z jednoho kusu skla (nazývané téţ „elementky“); obsah do několika 

desítek litrů, provozně choulostivé, snadno praskají 

 rámová akvária – skládají se většinou z ţelezného rámu, který je zasklen; tento typ se 

vyuţívá pro stavbu velkých a obřích nádrţí 

 lepená akvária – z plexiskla či ze skla; k lepení se běţně pouţívají silikonové kaučuky 

 speciální akvária – jsou zhotovena z netradičních materiálů v kombinaci se sklem, např. 

betonová, azbestocementová, eternitová, laminátová apod. 

 

b) podle salinity vody 

 sladkovodní akvária – plní se normální běţnou (sladkou) vodovodní, studniční, přírodní 

povrchovou, dešťovou nebo fyzikálně chemicky upravenou vodou 

 brakická akvária – obsahují vodu s obsahem solí kolem 5 – 15 ‰ 

 mořská akvária – plní se vodou, která má obsah solí zpravidla kolem 30 - 40‰ a hustotu 

1,022 – 1,031 g/cm³ 
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Obrázek 1 - akvárium 

 

Zdroj: http://www.spokojenypes.cz/inshop/catalogue/products/pictures/851-0307_390.jpg 

 

c) z hlediska funkčnosti 

 vytírací akvária – slouţí k vytření ryb, popřípadě vylíhnutí a rozplavání plůdku a jeho 

odkrmení do stáří několika dnů. Tyto nádrţe jsou většinou menší nebo malé, vodu v nich 

je třeba obvykle zvlášť upravovat podle druhu vytíraných ryb. Vytírací akvária bývají 

ještě často z litého skla 

 rozplavávací akvária – jsou dlouhá, nehluboká a s velkou plochou dna a hladiny, slouţící 

k odkrmení plůdku do velikosti vhodné k přemístění do společenské nádrţe nebo 

k prodeji 

 odchovná akvária – jsou to většinou velké nádrţe v pěstírnách profesionálních chovatelů, 

slouţící k rozplavávání plůdků, umístění ryb před expedicí do obchodů i k chovu 

dospělých generačních ryb 

 karanténní a léčebná akvária – jsou zpravidla menší a slouţí ke karanténě nově 

dovezených ryb před vpuštěním do akvária společenského nebo odchovného a k léčení 

ryb nemocných. Někteří chovatelé však preferují léčbu ve vlastním (společenském, 

druhovém) akváriu 

 pokojová (dekorační) akvária – jsou velká a hodí se jako doplněk bytového interiéru 

 výstavní akvária – jsou umístěna ve speciálním zařízení vystavujícím ţivočichy nebo 

rostliny, jako jsou výstavy, obchody, zoologické zahrady, oceanária a podobné instituce 

 laboratorní akvária – slouţí k výzkumu např. fyziologie nebo chování vodních ţivočichů 

 vyřazovací akvária – slouţí k umístění ryb vyřazených z chovu (nevhodní jedinci pro 

šlechtění, ryby postiţené deformacemi apod.) a určené např. pro postupné zkrmování 

dravým rybám 
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 speciální akvária – slouţí např. k fotografování ryb 

 zásobní akvária – sloţí na úpravu vody a její stabilizaci před pouţitím v rámci 

vyměňování vody v zařízených akváriích 

 

Pokojové a výstavní nádrţe se dále rozdělují podle charakteru chovaných 

ţivočichů a pěstovaných rostlin na: 

 druhová akvária – obsahují jen jeden druh ryb v různém počtu jedinců 

 biotopní akvária – soustřeďují ryby a rostliny ze stejných stanovišť; akvarista se zde 

pokouší napodobit přírodní podmínky v kvalitě vody, výběru rostlin i v pouţitých 

dekoracích 

 společenská akvária – soustřeďují ryby, rostliny, vodní plţe, případně další organismy 

bez ohledu na místo původu. Těchto akvárií je většina 

 

Podle velikosti můţeme pokojové a výstavní nádrţe rozdělit na malé, 

střední, velké a zvlášť velké (HOFMANN a NOVÁK, 1996): 

 malé akvárium má obsah asi od 30 do 80 l – tato čísla platí pro nádrţe sladkovodní. Pro 

pokojová mořská akvária nelze z pohledu biologie nádrţe malé akvárium vůbec 

doporučit. 

 střední akvárium má obsah 80 – 150 l (sladkovodní). Pro mořská akvária platí poněkud 

jiné zásady. Aby byla nádrţ funkční, musí mít objem alespoň 200 l. 

 velké akvárium má obsah od asi 150 do 500 l (sladkovodní), mořské od cca 500 do 800 l. 

 zvlášť velké nádrţe obsahují nad 500 l (sladkovodní), mořské nad 800 l vody. Obří 

nádrţe mají obsah mnoho tisíců litrů. 

 

V poslední době jsou oblíbená akvária umístěná v nábytkovém kompletu. Mnoho výrobců 

dodává nádrže (většinou střední velikosti) s podstavcem, krytem, skříňkou a případně i 

základním technickým vybavením (filtr, osvětlení, vytápění). Dodávají se komplety pro 

sladkovodní i mořskou akvaristiku. Některé specializované a vysoce profesionální firmy 

dodávají komplety vybavené složitou elektronikou, která řídí dávkování chemikálií do vody na 

základě průběžného sledování její kvality, zajišťuje dopouštění nádrže a režim osvětlení. 

Taková „automatická“ akvária jsou velmi drahá a jejich cena je srovnatelná s automobily 

nižší třídy. Zajímavé řešení je zabudování akvária do interiéru bytu např. jako živé obrazy ve 
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stěně. Je známo, že posezení u esteticky působivé nádrži po celodenním pracovním chvatu je 

balzámem na duši a člověka uklidňuje i snižuje jeho krevní tlak.    

 

Biologické typy akvarijních rostlin 

K typicky vodním akvarijním rostlinám patří např. zástupci následujícíh čeledí: leknínovité 

(Nymphaeaceae), kabombovité (Cabombaceae), voďankovité (Hydrocharitaceae), 

kalatkovité (Aponogetonaceae). 

 

Zvláštním typem nádrţí určených také k chovu ryb či dalších vodních ţivočichů mohou být 

zahradní bazénky (nejčastěji se zhotovují z plastové fólie, laminátu či betonu). V pěstírnách se 

často pouţívají akvária průtoková se stálým přítokem „čerstvé“ vody a jemu úměrným 

odtokem vody „staré“. Jako odchovnu („pěstírnu“) označujeme soustavu nebo soustavy 

akvárií různých typů o celkovém obsahu nad cca 2000 litrů, které slouţí k mnoţení a odchovu 

ryb (zpravidla sladkovodních) pro komerční účely. 

 

Technické vybavení a základní akvarijní příslušenství 

 základní technické pomůcky: vzduchovadla, osvětlení, ohřívače, filtry, čerpadla apod. 

 pomůcky k zařízení a údrţbě akvária: podloţka pro nádrţ, teploměry, přísavky, 

rozvodné hadičky, škrtítka, rozdvojky, hadice, škrabky na řasy, odkalovače, 

hustoměry, přípravky na zjišťování a upravování kvality vody, dekorace (břidlice, 

kořeny, skalky, písek vhodné zrnitosti, barvy a sloţení) 

 pomůcky k chovu a rozmnoţování ryb: krmítka, síťky, skleněné zvony na chytání ryb, 

umělá trdliště, třecí rošty, „porodničky“, léčiva, umělá či jiná krmiva 

 pomůcky pro lov a zpracování potravy: sítě o různé velikosti ok, sítka na rozdělování 

velikosti potravy a na její převoz, lopatka apod. 

 pomůcky pro vyšetřování nemocných ryb: lupa, pinzety, nůţky, skalpel, preparační 

jehly, Petriho misky, mikroskop, stereolupa 

 speciální pomůcky: zařízení na fotografování akvária, umělou inseminaci, inkubaci 

jiker, oddělovač jiker, ozonizátor, odpěňovač, automatická krmítka, akustický hlídač 

hladiny, iontoměniče, konduktometr, UV lampa apod. 

 

Důleţitou součástí akvária je krycí sklo, které brání nadměrnému vypařování vody, chrání 

akvárium před prachem, udrţuje dostatečnou vlhkost, teplotu nad hladinou (důleţité pro 
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některé plovoucí rostliny, labyrintní ryby), brání vyskočení ryb z akvária a také chrání 

osvětlovací tělesa před poškozením vodou. Praktické je mít krycí sklo vícedílné (můţeme 

manipulovat vţdy jen s tou částí, kde chceme do nádrţe zasahovat), dobré je mít vyříznutá 

místa (např. seříznutý roh) v krycím skle pro vyvedení techniky z nádrţe, místo pro krmení 

chovanců apod. Minimalizujeme tak místa, kudy ryby dokáţou vyskočit z nádrţe. Dobré je 

nechat dostatečný prostor mezi hladinou a krycím sklem a sklo mít trochu zešikmené tak, ţe 

kapky vody, které se na skle sráţejí, stékají zpět do nádrţe (HANEL 2002). 

 

 

3.4.1. Akvaterárium 

 

V případě akvaterária (paludárium, ripárium) vodní nádrţ zabírá ½ nebo více plochy dna. 

Praktické je vybavit vodní nádrţ výpustním otvorem pro usnadnění časté výměny vody. 

Důleţitá je úprava břehů, kde musíme zabezpečit snadný výstup zvířete z nádrţe. K tomu 

pouţijeme např. kameny, vrstvu oblázků, nebo kus kůry, či kmene. Souš vytvoříme z rašeliny, 

na kterou umístíme vrstvu říčního písku a oblázku. Důleţité je dobré větrání nádrţe, abychom 

zabránili výskytu plísní. Do vodní nádrţe můţeme umístit nejlépe plovoucí rostliny, např. 

vodní mor (Elodea), vodní hyacint (Eichhornia) a okřehek (Lemna). Souš osázíme např. 

šáchorem (Cyperus), puškvorcem (Acorus) a zástupci rodů Monstera, Philodendron a Pothos. 

Akvaterárium je účelné pro chov většiny obojţivelníků, krabů, vodních ţelv, krokodýlů a 

dalších obojţivelně ţijících plazů (KOCOUREK, KRÁL 1996). 

 

Obrázek 2 - akvaterárium 

 

Zdroj: http://shop.zoomagic.cz/images/107-PT2614.jpg  
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3.4.2. Terárium 

 

Pro chov terarijních zvířat slouţí terárium, kde bývá jen malá vodní plocha v podobě např. 

napáječky.  Zařízení pro chov hmyzu označujeme jako insektárium. Můţeme si je koupit od 

výrobců nebo ve zverimexech, ale také si je můţeme zhotovit sami. 

 

Obrázek 3 - terárium 

 

Zdroj: http://www.spokojenypes.cz/inshop/catalogue/products/pictures/107-PT2640.jpg  

 

Dnes se pouţívají téměř výhradně terária lepená za skla. Konstrukce umoţňuje otevírání 

z přední strany (posouvací dvířka, dvířka s kovovým pantem, silikonovým pantem). To nám 

umoţní snadnou manipulaci v nádrţi i jejich umístění v soustavě nad sebou. 

Velikost, výška a další rozměry mají být uzpůsobeny potřebám chovaného druhu, např. zemní 

chovanci nepotřebují vysoké terárium, ale velkou plochu dna apod. Důleţité je větrání a 

výměna vzduchu v teráriu. Nejčastějším typem je kombinované větrání. Pouţívá se kovové 

nerezavějící pletivo, kterým nahradíme část stropu nebo horní části bočních stěn (zadní 

z dekorativních důvodů ne) a vloţením perforované lišty nebo také pletiva pod dvířka. 

Dochází tak k samovolnému proudění vzduchu. 

Dekorace terária můţe být kupovaná, například celá zadní kašírovaná stěna, nebo si ji 

vytvoříme sami pomocí různých materiálů. Osvědčila se kůra, kameny, písek, pro některé 

druhy i polystyren. Zemní substrát se také liší podle typu nádrţe a podle chovaného druhu. 
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Obecně můţeme typ nádrţe rozdělit na pět základních typů: 

 

1. Pouštní. 

Jako substrát zvolíme písek, jako úkryt vloţený převrácený květináč. Malá miska s vodou. 

Vyšší teplota, květináč poléváme vodou, aby se pod ním drţela vlhkost. Pro dekoraci můţeme 

pouţít některé druhy rostlin, např. tupolisté sukulenty. 

 

2. Polopouštní, suché 

Substrátem můţe být písek nebo štěrk s přimíchaným podílem rašeliny. Vkládáme větve, 

kameny. Rostliny můţeme pouţít jako v pouštním typu, případně další tupolisté druhy. Někdy 

také vkládáme mechy, např. Leucobryum (bělomech). Vhodná je miska s vodou. 

 

3. Pralesní, vlhké 

Substrát rašelina nebo vlhký lignocel, větve, korková kůra, vlhkomilné rostliny, terárium 

často rosíme, nesmí chybět nádrţka s vodou.  

 

4. Terárium s větší vodní plochou 

Část dna tvoří vodní plocha s různou výškou hladiny, která je vysoká podle potřeby. Podle 

chovaného druhu volíme substrát (jiný pro pralesní ţáby, jiný pro hady), stejně tak dekoraci 

rostlin. 

 

5. Venkovní terárium 

Je to venkovní výběh, různě konstruovaný: ohrádka pro ţelvy a zemní druhy ještěrů, pletivová 

voliéra pro stromové druhy ještěrů (např. chameleóny), případně hady. Část musí být krytá 

neprůhlednou bariérou, aby vytvářela stín. Subtropické druhy zde můţeme většinou mít od 

jara do podzimu. 

 

Osvětlení terária zařídíme ţárovkou (často bodovou), která je i zdrojem tepla a zářivkou, která 

by měla být zdrojem UV záření. Jako tepelný zdroj můţeme pouţít podle potřeby také topný 

kabel nebo topný kámen. V nabídkách je dnes celá řada různých speciálních lamp. 

Vlhčení nádrţe provádíme klasickým rozprašovačem nebo dnes dostupnými přístroji na 

vytváření mlhy. Ty mají velkou přednost v zajištění dlouhodobé vysoké vzdušné vlhkosti, 

nezbytné pro některé druhy (např. psohlavec zelený Corallus caninus). 
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Dekoraci rostlinami volíme podle velikosti zvířat, aby nedocházelo k jejich poškození či 

zničení. Také musíme mít na zřeteli, ţe některé rostliny obsahují jedovaté látky a mohly by i 

ohrozit ţivot našich zvířat (např. některé pryšce) (KLÁTIL 2004). 

3.4.3.   Klec a voliéra 
 

Obrázek 4 – klec pro ptactvo 

 

Zdroj: http://shop.miga.cz/obrazek.php?soubor=P1/112-5626&sirka=200&vyska=200  

 

Klece pro hlodavce, fretky a voliéry pro ptactvo s vybavením a příslušenstvím jsou vhodným 

obydlím pro některá domácí zvířata a ptactvo. Klece vybíráme podle velikosti a materiálu, 

druhu zvířete a způsobu otvírání dvířek. Klec by měla být kvalitní a pohodlná, nejen pro 

zvířata, ale i pro jejich chovatele. 

 

Obrázek 5  - klec pro hlodavce 

 

Zdroj: http://i.mall.cz/3265858/  
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Voliéry jsou v obecném smyslu obvykle chápány jako velké klece, kam mohou vstupovat i 

chovatelé. Velikost voliéry volíme podle našich bytových moţností, nejméně pak 60 x 60 x 

100 cm. Můţeme ji konstruovat na výšku (tj. výškový rozměr 100 cm), ale i tak, ţe 100 cm 

bude délka nebo hloubka voliéry. Základním materiálem pro ni pak bude kov, případně je 

moţná kombinace se sklem. Základní konstrukce můţe být z jeklů nebo kovových trubek, 

jednu nebo dvě stěny je vhodné z pevného, odolného materiálu (pozinkovaný plech apod.). 

Moţné je i pouţití ne zcela odolných materiálů (překliţka, dřevo), které chráníme pletivem. 

Strop voliéry je pevný. Do voliéry je nutné pořídit hlubší plechovou nebo plastovou nádobu 

na podestýlku. Samozřejmě musí mít stejné rozměry jako dno voliéry a je praktické, můţeme-

li ji vytahovat jako šuplík předem vyřešeným otvorem, aniţ bychom přitom museli rozebírat 

voliéru či její vnitřní vybavení. Dvířka je dobré umístit tak, aby se nám zvířata dobře 

obsluhovala. K těmto účelům jsou velmi praktická dvojitá dvířka, kdy pro běţné krmení 

otevíráme pouze jednu část, při větších zásazích do voliéry (např. výměna větví apod.) 

pouţijeme obě části dvířek. Do voliéry umístíme samozřejmě větve či menší stromy (podle 

velikosti voliéry) na šplhání, odpočívací prkénka, úkryty apod. Nesmí chybět napáječka.
11

 

 

Obrázek 6 - voliéra 

 

Zdroj: http://www.voliery.cz/14.jpg  

 

                                                           
11 http://www.carina.estranky.cz/clanky/osmaci-degu/chovna-zarizeni 
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3.5. Hlavní skupiny zvířat chované v domácnostech  

 

V následující kapitole jsou uvedeny příklady dostupných literárních titulů. Je zřejmé, ţe 

nabídka literatury ovlivňuje, jaké druhy jsou nejvíce chované, na druhé straně i zájem 

chovatelů o informace či módní chovatelské trendy mohou ovlivňovat vydávané tituly. 

 

3.5.1. Knihy nakladatelství Robimaus a další 

 
Nakladatelství vydává 4 řady knih pro chovatele. Důleţité informace a 

poznatky v nich najdou jak začátečníci tak i zkušení chovatelé. 

Nakladatelství nabízí cca 600 titulů ze všech moţných chovatelských 

oborů. Vybrat si můţeme v pestré škále chovatelských příruček, či si 

listovat v encyklopediích. http://www.robimaus.cz/ 

 Proto vám mohou do 

detailu popsat přesné návody a poznatky, které mají odzkoušené ve svých vlastních chovech.  

nosti čerpány od více chovatelů, aby informace byly co 

nejobsáhlejší. 

 ze zoologických zahrad nebo stanic přírodovědců. Taktéţ 

to jsou i amatérští chovatelé, kteří svému koníčku zcela propadli. 

 

Jednotlivé edice: Edice - Abeceda teraristy, Edice - Abeceda chovatele, Edice - Abeceda akvaristy, 

Edice - Robimaus 

 

Další nakladatelství zabývající se chovem zvířat: 

Nakladatelství JAN VAŠUT, s. r. o. – vydává edice: Naše zvířátko (např. 

Naše andulka), Jak na to (např. Akvarijní rybky, Hadi, Terárium), Máme rádi 

zvířata (např. Moje ţelva a já, Můj pes a já) http://vasut.cz/ 

 

Nakladatelství Grada Publishing, a.s. – vydává edice: 

Domácí mazlíček (např. Pískomil, Činčila), Chovatelství 

(např. Chováme sladkovodní raky, Křečci a jejich chov) http://www.grada.cz/ 

 

Pet center – velmi rozšířená síť obchodů po celé České republice 

Hlavní účel společnosti je v rozvoji a popularizaci 

chovatelství. Síť obchodů nabízí chovatelské potřeby 

v širokém sortimentu, rozsáhlou nabídku krmiv, akvaristiku, teraristiku, známé i exotické druhy zvířat 

apod. Společnost se také zabývá podporou opuštěných zvířat a podporou řady zvířecích útulků. 

http://petcenter.cz/ 

http://www.robimaus.cz/
http://www.robimaus.cz/edice-abeceda-teraristy/
http://www.robimaus.cz/edice-abeceda-chovatele/
http://www.robimaus.cz/edice-abeceda-akvaristy/
http://www.robimaus.cz/edice-robimaus/
http://vasut.cz/
http://www.grada.cz/
http://petcenter.cz/
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3.5.2.   Chovatelská literatura nakladatelství ROBIMAUS 

 

Psi 
 

Jorkšírský teriér 

Afgánský chrt 

Akita 

Aljašský malamut 

Americký pitbulteriér 

Americký stafordšírský teriér 

Anglický buldok 

Anglický kokršpaněl 

Baset 

Bearded collie 

Bernský salašnický pes Rebo 

Bígl 

Bišon frise 

Boloňský a maltézský psík 

Brazilská fila 

Briard 

Buldok 

Bullmastif 

Bulteriér 

Cane corso 

Cavalier King Charles 

Spaniel 

Čau - čau 

Česká národní plemena 

Český fousek 

Čivava 

Dalmatin 

Dobrman 

Foxteriér 

Francouzský buldoček 

Irský setr 

Irský vlkodav 

Japonský chin 

Jezevčíci v myslivecké praxi 

Jezevčík 

Jorkšírský teriér 

Kavalír King Charles španěl 

Kavkazský pastevecký pes 

Knírač 

Kolie 

Labradorský retrívr 

Leonberger 

Lovečtí psi - výchova a výcvik 

Maltézáček 

Malý knírač 

Malý munsterlandský ohař 

Mops 

Německá doga 

Německý boxer 

Německý ovčák 

Novofundlandský pes 

Papillon 

Parson Russell Teriér 

Pekinéz 

Pes malého plemene - 

aktivní,veselý,chytrý 

Pointer 

Portugalský vodní pes 

Pudl 

Rhodeský ridgeback 

Rotvajler 

Skotský teriér 

Slovenský čuvač 

Svatobernardský pes 

Šarpej 

Ši - tzu 

Špicové 

Švýcarští salašničtí psi 

Teriéři 

Viţla 

Výmarský ohař 

West Highland White Terier 

West Highland White teriér 

Yoshi a my - ţivot se 

samojedom 

Zlatý retrívr 

 

 

Výchova a výcvik 

 

Agility - pracovní sešit 

Agility - První krůčky 

Agility pro pokročilé 

Buď já, nebo pes! 

Chov psů 

Domácí výchova psa 

Hodný pes nemoţné chování 

Konejšivé signály 

Malá škola pro chovatele psů 

Mazlíček nebo zabiják? 

Pes - základní výcvik -

sedni,zůstaň.ke mně 

Pes pro radost 

Problémové chování psů 

Řeč psů 

Rozumím si se svým psem 

Školka pro štěňata 

Štěňata - výţiva, péče, 

výchova 

Výchova a výcvik loveckých 

psů 

Výchova psa podle Lindy 

Tellington-Jones 

Výchova štěněte 

Výchova štěněte krok za 

krokem 

Vychováváme psa - průvodce 

prvním rokem štěněte 

Výcvik ochranného psa 

 

 

Encyklopedie a atlasy 

 

Encyklopedie psů 

Ilustrovaná encyklopedie 

psích plemen 

Plemena psů 

 

 

Péče o zdraví 

 

Kurs první pomoci psům 

Péče o psa - 

jednoduše,správně,příjemně 

Psovi přítelem v nesnázích 

 

 

Všeobecné 

 

Běh s Vlky aneb 

CanicrosKniha Běh s "Vlky" 

aneb Caniscross představuje 

velmi zajímavá odvětví 

sportu - skijöring, bikejöring, 

dog-trekking, dog-packing, 

pulka. s 

Inteligence psů 

Jak se budu jmenovat? 

Kapesní slovník česko-psí a 

pso-český 

Můj pes 

O psech od A do Z 

Pes  

Pes - správné krmení - 

jednoduše, chutně, zdravě 

Poznej svého psa 

Velká kniha péče o psa 

Vývoj sociálního chování psů 

Zooterapie ve světle 

objektivních poznatků 

 

 

Kočky 

 

Britská kočka 

Bydlíme s kočkou - 

prakticky, příjemně, vkusně. 

Chov koček 

Encyklopedie koček 

Hodná kočka, nemoţné 

chování 

Kapesní slovník česko-kočičí 

a kočko-český 

Kočka - sebevědomá, 

chytrá,hravá 

Kočka - správné krmení - 

zdravě, chutně, jednoduše 

Moje kočka 

http://www.robimaus.cz/jorksirsky-terier-1172.html
http://www.robimaus.cz/afgansky-chrt-472.html
http://www.robimaus.cz/akita-1381.html
http://www.robimaus.cz/aljassky-malamut-44.html
http://www.robimaus.cz/americky-pitbulterier-327.html
http://www.robimaus.cz/americky-stafordsirsky-terier-358.html
http://www.robimaus.cz/anglicky-buldok-330.html
http://www.robimaus.cz/anglicky-kokrspanel-48.html
http://www.robimaus.cz/baset-424.html
http://www.robimaus.cz/bearded-collie-381.html
http://www.robimaus.cz/bernsky-salasnicky-pes-rebo-78.html
http://www.robimaus.cz/bigl-275.html
http://www.robimaus.cz/bison-frise-357.html
http://www.robimaus.cz/bolonsky-a-maltezsky-psik-1558.html
http://www.robimaus.cz/brazilska-fila-39.html
http://www.robimaus.cz/briard-366.html
http://www.robimaus.cz/buldok-51.html
http://www.robimaus.cz/bullmastif-975.html
http://www.robimaus.cz/bulterier-318.html
http://www.robimaus.cz/cane-corso-565.html
http://www.robimaus.cz/cavalier-king-charles-spaniel-278.html
http://www.robimaus.cz/cavalier-king-charles-spaniel-278.html
http://www.robimaus.cz/cau-cau-335.html
http://www.robimaus.cz/ceska-narodni-plemena-290.html
http://www.robimaus.cz/cesky-fousek-1380.html
http://www.robimaus.cz/civava-395.html
http://www.robimaus.cz/dalmatin-235.html
http://www.robimaus.cz/dobrman-348.html
http://www.robimaus.cz/foxterier-40.html
http://www.robimaus.cz/francouzsky-buldocek-471.html
http://www.robimaus.cz/irsky-setr-45.html
http://www.robimaus.cz/irsky-vlkodav-906.html
http://www.robimaus.cz/japonsky-chin-346.html
http://www.robimaus.cz/jezevcici-v-myslivecke-praxi-279.html
http://www.robimaus.cz/jezevcik-356.html
http://www.robimaus.cz/jorksirsky-terier-8.html
http://www.robimaus.cz/kavalir-king-charles-spanel-425.html
http://www.robimaus.cz/kavkazsky-pastevecky-pes-41.html
http://www.robimaus.cz/knirac-345.html
http://www.robimaus.cz/kolie-50.html
http://www.robimaus.cz/labradorsky-retrivr-42.html
http://www.robimaus.cz/leonberger-976.html
http://www.robimaus.cz/lovecti-psi-vychova-a-vycvik-284.html
http://www.robimaus.cz/maltezacek-610.html
http://www.robimaus.cz/maly-knirac-397.html
http://www.robimaus.cz/maly-munsterlandsky-ohar-319.html
http://www.robimaus.cz/mops-484.html
http://www.robimaus.cz/nemecka-doga-651.html
http://www.robimaus.cz/nemecky-boxer-46.html
http://www.robimaus.cz/nemecky-ovcak-443.html
http://www.robimaus.cz/novofundlandsky-pes-1364.html
http://www.robimaus.cz/papillon-307.html
http://www.robimaus.cz/parson-russell-terier-650.html
http://www.robimaus.cz/pekinez-305.html
http://www.robimaus.cz/pes-maleho-plemene-aktivni-vesely-chytry-1549.html
http://www.robimaus.cz/pes-maleho-plemene-aktivni-vesely-chytry-1549.html
http://www.robimaus.cz/pointer-332.html
http://www.robimaus.cz/portugalsky-vodni-pes-1382.html
http://www.robimaus.cz/pudl-1532.html
http://www.robimaus.cz/rhodesky-ridgeback-361.html
http://www.robimaus.cz/rotvajler-349.html
http://www.robimaus.cz/skotsky-terier-707.html
http://www.robimaus.cz/slovensky-cuvac-494.html
http://www.robimaus.cz/svatobernardsky-pes-485.html
http://www.robimaus.cz/sarpej-52.html
http://www.robimaus.cz/si-tzu-396.html
http://www.robimaus.cz/spicove-547.html
http://www.robimaus.cz/svycarsti-salasnicti-psi-237.html
http://www.robimaus.cz/terieri-289.html
http://www.robimaus.cz/vizla-1363.html
http://www.robimaus.cz/vymarsky-ohar-905.html
http://www.robimaus.cz/west-highland-white-terier-324.html
http://www.robimaus.cz/west-highland-white-terier-409.html
http://www.robimaus.cz/yoshi-a-my-zivot-se-samojedom-382.html
http://www.robimaus.cz/yoshi-a-my-zivot-se-samojedom-382.html
http://www.robimaus.cz/zlaty-retrivr-299.html
http://www.robimaus.cz/agility-pracovni-sesit-1540.html
http://www.robimaus.cz/agility-prvni-krucky-416.html
http://www.robimaus.cz/agility-pro-pokrocile-1400.html
http://www.robimaus.cz/bud-ja-nebo-pes%21-1194.html
http://www.robimaus.cz/chov-psu-67.html
http://www.robimaus.cz/domaci-vychova-psa-643.html
http://www.robimaus.cz/hodny-pes-nemozne-chovani-408.html
http://www.robimaus.cz/konejsive-signaly-604.html
http://www.robimaus.cz/mala-skola-pro-chovatele-psu-265.html
http://www.robimaus.cz/mazlicek-nebo-zabijak--414.html
http://www.robimaus.cz/pes-zakladni-vycvik-sedni-zustan-ke-mne-1547.html
http://www.robimaus.cz/pes-zakladni-vycvik-sedni-zustan-ke-mne-1547.html
http://www.robimaus.cz/pes-pro-radost-360.html
http://www.robimaus.cz/problemove-chovani-psu-359.html
http://www.robimaus.cz/rec-psu-492.html
http://www.robimaus.cz/rozumim-si-se-svym-psem-302.html
http://www.robimaus.cz/skolka-pro-stenata-354.html
http://www.robimaus.cz/stenata-vyziva-pece-vychova-286.html
http://www.robimaus.cz/stenata-vyziva-pece-vychova-286.html
http://www.robimaus.cz/vychova-a-vycvik-loveckych-psu-1196.html
http://www.robimaus.cz/vychova-a-vycvik-loveckych-psu-1196.html
http://www.robimaus.cz/vychova-psa-podle-lindy-tellington-jones-811.html
http://www.robimaus.cz/vychova-psa-podle-lindy-tellington-jones-811.html
http://www.robimaus.cz/vychova-stenete-644.html
http://www.robimaus.cz/vychova-stenete-krok-za-krokem-1546.html
http://www.robimaus.cz/vychova-stenete-krok-za-krokem-1546.html
http://www.robimaus.cz/vychovavame-psa-pruvodce-prvnim-rokem-stenete-403.html
http://www.robimaus.cz/vychovavame-psa-pruvodce-prvnim-rokem-stenete-403.html
http://www.robimaus.cz/vycvik-ochranneho-psa-1195.html
http://www.robimaus.cz/encyklopedie-psu-308.html
http://www.robimaus.cz/ilustrovana-encyklopedie-psich-plemen-340.html
http://www.robimaus.cz/ilustrovana-encyklopedie-psich-plemen-340.html
http://www.robimaus.cz/plemena-psu-441.html
http://www.robimaus.cz/kurs-prvni-pomoci-psum-362.html
http://www.robimaus.cz/pece-o-psa-jednoduse-spravne-prijemne-1548.html
http://www.robimaus.cz/pece-o-psa-jednoduse-spravne-prijemne-1548.html
http://www.robimaus.cz/psovi-pritelem-v-nesnazich-1530.html
http://www.robimaus.cz/beh-s-vlky-aneb-canicroskniha-beh-s-
http://www.robimaus.cz/beh-s-vlky-aneb-canicroskniha-beh-s-
http://www.robimaus.cz/beh-s-vlky-aneb-canicroskniha-beh-s-
http://www.robimaus.cz/beh-s-vlky-aneb-canicroskniha-beh-s-
http://www.robimaus.cz/beh-s-vlky-aneb-canicroskniha-beh-s-
http://www.robimaus.cz/beh-s-vlky-aneb-canicroskniha-beh-s-
http://www.robimaus.cz/beh-s-vlky-aneb-canicroskniha-beh-s-
http://www.robimaus.cz/inteligence-psu-645.html
http://www.robimaus.cz/jak-se-budu-jmenovat--1560.html
http://www.robimaus.cz/kapesni-slovnik-cesko-psi-a-pso-cesky-1533.html
http://www.robimaus.cz/kapesni-slovnik-cesko-psi-a-pso-cesky-1533.html
http://www.robimaus.cz/muj-pes-427.html
http://www.robimaus.cz/o-psech-od-a-do-z-339.html
http://www.robimaus.cz/pes-297.html
http://www.robimaus.cz/pes-spravne-krmeni-jednoduse-chutne-zdrave-970.html
http://www.robimaus.cz/pes-spravne-krmeni-jednoduse-chutne-zdrave-970.html
http://www.robimaus.cz/poznej-sveho-psa-287.html
http://www.robimaus.cz/velka-kniha-pece-o-psa-374.html
http://www.robimaus.cz/vyvoj-socialniho-chovani-psu-263.html
http://www.robimaus.cz/zooterapie-ve-svetle-objektivnich-poznatku-1247.html
http://www.robimaus.cz/zooterapie-ve-svetle-objektivnich-poznatku-1247.html
http://www.robimaus.cz/britska-kocka-770.html
http://www.robimaus.cz/bydlime-s-kockou-prakticky-prijemne-vkusne--967.html
http://www.robimaus.cz/bydlime-s-kockou-prakticky-prijemne-vkusne--967.html
http://www.robimaus.cz/chov-kocek-966.html
http://www.robimaus.cz/encyklopedie-kocek-294.html
http://www.robimaus.cz/hodna-kocka-nemozne-chovani-470.html
http://www.robimaus.cz/hodna-kocka-nemozne-chovani-470.html
http://www.robimaus.cz/kapesni-slovnik-cesko-kocici-a-kocko-cesky-1534.html
http://www.robimaus.cz/kapesni-slovnik-cesko-kocici-a-kocko-cesky-1534.html
http://www.robimaus.cz/kocka-sebevedoma-chytra-hrava-1550.html
http://www.robimaus.cz/kocka-sebevedoma-chytra-hrava-1550.html
http://www.robimaus.cz/kocka-spravne-krmeni-zdrave-chutne-jednoduse-968.html
http://www.robimaus.cz/kocka-spravne-krmeni-zdrave-chutne-jednoduse-968.html
http://www.robimaus.cz/moje-kocka-426.html
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Plemena koček 

Zooterapie ve světle 

objektivních poznatků 

Zvěrolékař pro kočku 

 

Ptáci 

 

Agapornis 

Agapornisové - kompletní 

průvodce 

Agapornisové a jejich mutace 

Amazoňané 

Amazónci rodu Pionites 

Amazónci rodu Pionus 

Andulky 

Astrildovití ptáci- 

chovatelská encyklopedie 

Černí kakaduové v přírodě i 

lidské péči 

Encyklopedie - Ptáci 

Encyklopedie. Ptáci v klecích 

a voliérách. 

Holubi 

Kakaduové a loriové 

Kanár - zpěvný, čilý, aktivní 

Korela 

Loskuták 

Okrasní ptáci 

Papoušci - umělý odchov 

mláďat 

Papoušci Oceánie 

Papoušek šedý 

Papoušek u nás doma 

Proč můj papoušek....? 

Průvodce umělým odchovem 

ptáků 

Škola pro papoušky 

Umělá inkubace ruční odchov 

papoušků 

Zrnoţraví pěvci celého světa 

Ţako - papoušek šedý 

 

 

Teraristika 

 

Chameleon jemenský 

Uţovka červená 

Gekončík noční 

Sklípkani rodu Brachypelma 

Ţelva zelenavá 

Agama kočinčinská 

Felsuma madagaskarská 

Leguán zelený 

Krajta královská 

Hroznýš královský 

Agama vousatá 

Korálovky 

Štíři 

Trnorep africký 

Chameleoni 

Chováme obojţivelníky 

Chováme sladkovodní raky 

Chováme terarijní zvířata 

Encyklopedický slovník 

teraristiky a herpetologie 

Encyklopedie Teraristika 

Jedovatí hadi v přírodě a 

teráriích 

Ještěr 

Ještěři - biologie, chov - 

Gekoni 1 

Krokodýlové- přeţívající 

současníci dinosaurů 

Můj ţivot mezi hady a jinou 

havětí 

Nejedovatí hadi v přírodě a v 

teráriích 

Nemoci obojţivelníků a plazů 

Obojţivelníci v teráriích 

Obrazový atlas gekonů 

Photogallery 2.0 CD dis 

Scinkové, varani a ještěrky 

Svět sklípkanů 

Štíři 

Terarista 2001 

Terarista 2002 

Terarista č.7 

Teraristika pro začátečníky 

Terárium A-Z 

Uţovky 

Vodní ţelvy - exotické, 

fascinující, exkluzivní 

Ţáby - exotické, barevné, 

aktivní 

Ţelvy v přírodě a v péči 

člověka 

 

 

Ostatní savci 

 

Fretka 

Drobní savci v teráriích a 

klecích 

 

Hmyz 

 

Chov zlatohlávků a 

nosoroţíků 

Brouci - fotografický atlas 

Hmyz 

Ţivé drahokamy v teráriích 

 

 

Akvaristika 

 

Akvárium - příručka pro 

začátečníky 

100+1 záludných otázek - 

Akvaristika 

Akvarijní ryby 

Akvarijní ryby - velký 

obrazový atlas 

Akvarijní ryby,bezobratlí a 

rostliny 

Akvárium 

Akvárium doma 

Atraktivní akvárium 

Halančíci 

Krevety sladkovodní 

Mořská akvaristika 

Neonky 

Nová revize rodu 

Echinodorus 

Odrůdy echinodorů 

Průvodce mořskou faunou a 

flórou 

Terčovci- miniatlas 

Tlamovci v akváriu 

Zahradní jezírko (zakládání, 

flora, fauna) 

 

 

Hlodavci 

 

Hlodavci 

Křeček zlatý 
Potkan – chytrý, společenský, 

aktivní 

Morče 

Činčila vlnatá 

Králík zakrslý 

Králíci 

Křečci a jejich chov 

Myš - chytrá, společenská, aktivní 

Myška 

Pískomil - přátelský, chytrý, aktivní 

Pískomilové a jejich chov 

http://www.robimaus.cz/plemena-kocek-442.html
http://www.robimaus.cz/zooterapie-ve-svetle-objektivnich-poznatku-1247.html
http://www.robimaus.cz/zooterapie-ve-svetle-objektivnich-poznatku-1247.html
http://www.robimaus.cz/zverolekar-pro-kocku-9.html
http://www.robimaus.cz/agapornis-315.html
http://www.robimaus.cz/agapornisove-kompletni-pruvodce-493.html
http://www.robimaus.cz/agapornisove-kompletni-pruvodce-493.html
http://www.robimaus.cz/agapornisove-a-jejich-mutace-419.html
http://www.robimaus.cz/amazonane-393.html
http://www.robimaus.cz/amaz%C3%B3nci-rodu-pionites-377.html
http://www.robimaus.cz/amaz%C3%B3nci-rodu-pionus-343.html
http://www.robimaus.cz/andulky-77.html
http://www.robimaus.cz/astrildoviti-ptaci-chovatelska-encyklopedie-1001.html
http://www.robimaus.cz/astrildoviti-ptaci-chovatelska-encyklopedie-1001.html
http://www.robimaus.cz/cerni-kakaduove-v-prirode-i-lidske-peci-942.html
http://www.robimaus.cz/cerni-kakaduove-v-prirode-i-lidske-peci-942.html
http://www.robimaus.cz/encyklopedie-ptaci-338.html
http://www.robimaus.cz/encyklopedie-ptaci-v-klecich-a-volierach--413.html
http://www.robimaus.cz/encyklopedie-ptaci-v-klecich-a-volierach--413.html
http://www.robimaus.cz/holubi-439.html
http://www.robimaus.cz/kakaduove-a-loriove-400.html
http://www.robimaus.cz/kanar-zpevny-cily-aktivni-886.html
http://www.robimaus.cz/korela-313.html
http://www.robimaus.cz/loskutak-215.html
http://www.robimaus.cz/okrasni-ptaci-440.html
http://www.robimaus.cz/papousci-umely-odchov-mladat-221.html
http://www.robimaus.cz/papousci-umely-odchov-mladat-221.html
http://www.robimaus.cz/papousci-oceanie-390.html
http://www.robimaus.cz/papousek-sedy-73.html
http://www.robimaus.cz/papousek-u-nas-doma-543.html
http://www.robimaus.cz/proc-muj-papousek--367.html
http://www.robimaus.cz/pruvodce-umelym-odchovem-ptaku-428.html
http://www.robimaus.cz/pruvodce-umelym-odchovem-ptaku-428.html
http://www.robimaus.cz/skola-pro-papousky-1536.html
http://www.robimaus.cz/umela-inkubace-rucni-odchov-papousku-1531.html
http://www.robimaus.cz/umela-inkubace-rucni-odchov-papousku-1531.html
http://www.robimaus.cz/zrnozravi-pevci-celeho-sveta-392.html
http://www.robimaus.cz/zako-papousek-sedy-810.html
http://www.robimaus.cz/chameleon-jemensky-601.html
http://www.robimaus.cz/uzovka-cervena-603.html
http://www.robimaus.cz/gekoncik-nocni-640.html
http://www.robimaus.cz/sklipkani-rodu-brachypelma-653.html
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3.5.3.  Chovatelské časopisy 

 

Akva tera fórum 

První číslo časopisu Akva Tera Fórum s podtitulem "Evropský magazín pro akvaristiku a 

teraristiku" se objevilo poprvé v lednu 2005. Vydavatelem byla společnost Mimoza, s.r.o. V 

kaţdém lichém čísle vycházela uprostřed časopisu 24 stránková česká mutace Aqualog News, 

která měla v horní části stránek samostatnou paginaci, zatímco ve spodní části stránek byla 

průběţně číslovaná spolu se zbytkem časopisu. Vyšly dva kompletní ročníky - 2005, 2006 poté 

se časopis rozdělil na dvě samostatná periodika Akva Fórum (ISSN 1802-2286) a Tera 

Fórum (ISSN 1802-2294) a ta v krátké době zanikla, aniţ by dokončila třetí ročník. Je to škoda, 

protoţe šlo o časopisy kvalitou srovnatelné s tématicky obdobnými evropskými časopisy.    

 

Akvárium terárium 

Akvárium a Terárium (v průběhu času se k jeho názvu přidávaly i podtituly "Časopis 

československých akvaristů a teraristů" a později "Nejstarší vivaristický časopis" vycházel bez 

přerušení od ledna 1958 aţ do prosince 2009. Navázal na tradici Akvaristických listů, jejichţ 

vydávání bylo zastaveno na konci roku 1951. V mezidobí vycházely akvaristické články v 

Hykešově Ţivě a v dalších obecnějších časopisech. Časopis Akvárium Terárium byl nejdéle 

vycházejícím periodikem českých akvaristů a teraristů v historii naší země, navíc funkčně i 

personálně navazoval na předchozí celostátní časopisy Akvaristický obzor a Akvaristické listy. 

V posledních dvaceti letech se jeho polygrafická úroveň zlepšila na úroveň srovnatelnou s 

konkurenčními domácími i světovými časopisy. 

 

Akvárium ţivě 

Časopis Akvárium ţivě – moderní akvaristický magazín vychází jako česká mutace časopisu 

Aquarium live od r. 2002. V prvním roce vyšla pouze dvě čísla. Od druhého ročníku jiţ časopis 

vychází 6x za rok jako dvouměsíčník. Vydavatelem Aquapress s.r.o., Vráţ. Periodikum je tištěno 

v rozsahu min. 64 stran formátu A4. Zabývá se pouze akvaristikou. Protoţe se jedná o mutaci 

německého časopisu, převaţují překlady článků německy píšících autorů, takţe je moţné 

seznámit se s novinkami chovanými u našich západních sousedů. 
12

 

 

 

                                                           
12 http://aquabooks.cz/casopisy/15 
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Světem zvířat 

Časopis Svět zvířat je měsíčník, který je určen všem milovníkům zvířat. Časopis je rozdělen na 

dvě části - první je o zvířatech, která chováme ve svých domácnostech, druhá je o zvířatech, 

která lze označit jako exotická. Časopis se svým zaměřením řadí mezi populárně-odborná 

periodika. Klade velký důraz na chov domácích zvířat, jejich výţivu, na veterinární problémy a 

jejich řešení, pozornost věnuje také vztahu a souţití zvířat s lidmi. Přináší aktuální zprávy z 

našich i světových zoologických zahrad, informuje o výstavách a událostech, o nejmodernějších 

trendech, výzkumech a výsledcích bádání.
13

 

 

Planeta zvířat 

Časopis nejen o psech, kočkách, koních a dalších zvířatech, ale i o výstavách, návodech a 

zkušenostech s chovem zvířat.  Časopis se zabývá zejména soukromou inzercí chovatelů. Věnuje 

se širokému spektru v oblasti chovatelství. Vychází jednou měsíčně.  

 

Fauna 

Časopis Fauna vychází od roku 1990. Nejdříve vznikl jako inzertní chovatelský časopis. Časopis 

se věnuje veškeré chovatelské problematice od bezobratlých přes, drobné savce, kočky, psy, 

králíky, holuby, drůbeţ, okrasné ptactvo, plazy aţ po koně a hospodářská zvířata. Hlavním 

účelem časopisu je chovatelská inzerce, která zprostředkuje nákup a prodej odchovů, 

chovatelských potřeb, krmiv. Obsahuje informace o chovatelských sluţbách a o konání výstav a 

trhů. Časopis především otiskuje chovatelské zkušenosti samotných čtenářů. Fauna vychází 

kaţdých čtrnáct dní, vţdy v pátek (tedy 24x za rok), v celé České republice i na Slovensku.  

 

Časopis ŢIVA 

Časopis Ţiva zaloţil známý lékař a fyziolog Prof. Jan Evangelista Purkyně. Populárně vědecký 

časopis přinášející recenzované příspěvky z biologických oborů. Dnes vychází v nakladatelství 

Academia, za podpory Akademie věd ČR jako Časopis pro popularizaci biologie. Přináší 

původní články přibliţující především výsledky české vědy, ale také výkladové seriály, 

terminologické slovníky, zajímavé poznatky a pozorování mladých autorů i laických znalců 

přírody, nabízí řadu informací ze zahraničních přírodovědných cest. Občas zde vycházejí i 

chovatelské články věnované různým skupinám ţivočichů. 
14 

                                                           
13

 http://zviratkauluci.webnode.cz/casopisy-o-zviratech/ 
14

 http://ziva.avcr.cz/?p=6 
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3.6.    Příklady nenáročných druhů vhodných pro začátečníky  

 

 

HMYZ – zlatohlávek konţský (Pachnoda peregrina) 

V posledních letech se mezi chovateli-amatéry i v laboratorních chovech začal poměrně často 

objevovat zástupce brouků z čeledi listorohých (Scarabeidae), hnědě a ţlutě zbarvený, 24 – 32 

mm velký zlatohlávek konţský. Jak jiţ vyplívá z jeho názvu, pochází tento druh z tropické 

Afriky. Chov zlatohlávka je velmi jednoduchý.  Pro pár brouků postačuje pětilitrová zavařovací 

sklenice, menší celoskleněné akvárium anebo nádoba z plastické hmoty, přikrytá sítem. Na její 

dno dáme asi deset centimetrů silnou vrstvu směsi rašeliny, humusu, bukového listí a trochu 

z listnatých stromů (nejlépe buku nebo některé z ovocných dřevin), kterou kropením udrţujeme 

ve vlhkém stavu. Substrát můţeme „obohatit“ také o sušený kravský trus, nasbíraný na louce 

s pasoucími se krávami. Na tuto vrstvu poloţíme větvičku nebo kořen a misku s potravou. 

Broukům nabízíme kousky sladkého ovoce – banán, pomeranč, hrušku, jablko apod., v zimním 

období i kompoty, namočený piškot atd. Do napáječky jim kromě vody můţeme dávat šťávu 

z mrkve, roztok glukózy nebo šťávu z kompotu. 

 

Samičky zlatohlávka zalézají a kladou vajíčka do připraveného substrátu na dně chovné nádoby, 

kterým se poměrně velké larvy ţiví. Larvy přikrmujeme také kořenovou zeleninou a ovesnými 

vločkami. Jejich vývoj při pokojové teplotě trvá asi půl roku. Na konci larválního vývoje si 

slinami z částeček substrátu slepí kukelní komůrku (v podobě slepence hlíny o velikosti holubího 

vejce), ve které se zakuklí. Problémem v chovu zlatohlávka můţe být pouze to, ţe se larvy při 

větším počtu vzájemně napadají a zraňují. Celý chov můţe probíhat v normální pokojové teplotě. 

Optimální teplota je asi 28°C, vývoj v ní je ukončen asi za 10 týdnů. Podobně jako zlatohlávka 

konţského můţeme chovat také jiné druhy tropických nebo našich zlatohlávků. (ONDRÁČEK 

1994). 

 

 

RYBY – ţivorodka duhová (Poecilia reticulata) 

Jedna z nejznámějších akvarijních ryb, zvaná také jako paví očko nebo gupka.  Rozdílné barevné 

variety ţivorodek nejlépe vyniknou u samců, kteří jsou od přírody barevnější a také menší neţ 

samice. Ţivorodky duhové se dobře cítí ve skupině v druhovém akváriu i ve společnosti jiných 

neagresivních ryb.  Při teplotě vody 25°C je doba březosti gupky asi 28 dní. Samice rodí ţivá 

mláďata, která bohuţel začne okamţitě pojídat, dokonce i v odchovné nádrţi, pokud nebudou 
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mít moţnost uniknout z jejího dosahu. Pouţijeme některou z mnoha typů porodniček, která 

chrání novorozené ţivorodky před jejich matkou a ostatními obyvateli nádrţe. Jeden 

z nejdůleţitějších faktorů, které musíme při chovu ţivorodek duhových vzít v úvahu, je, ţe 

samice pouze po jediném páření můţe rodit mláďata ještě několikrát za ţivot i bez přítomnosti 

samce. Ţivorodky můţeme krmit širokým spektrem krmiv, ale nejvýhodnější a nejbezpečnější se 

zdá být pouţití průmyslově vyráběných vločkových či tabletových krmiv (ALDERTON 2006). 

 

 

OBOJŢIVELNÍCI – drápatka vodní (Xenopus laevis) 

Tento druh pochází z jiţní Afriky, ţije zde ve stojatých vodách. Chov drápatek je velmi 

jednoduchý a jsou proto vhodným objektem spíše pro akvaristy – začátečníky. Ţába nevylézá na 

břeh, proto by vodní hladina neměla být moc vysoká, aby se stojící ţába mohla pohodlně 

nadechnout. Pro ţáby drápatky připravíme větší akvárium (na jednu ţábu počítáme s asi 20 litry 

vody), velmi stroze zařízené rostlinami a kořeny. Optimální teplota vody pro chov drápatek je 22 

aţ 26 °C, v zimním období můţe být i niţší (kolem 12 aţ 15 °C).  Ţáby krmíme hmyzem, červy, 

dešťovkami, slimáky, malými rybkami i prouţky libového masa, nebo jater. Pokud máme doma 

více drápatek a ve skupině jsou zastoupena obě pohlaví, můţeme se pokusit také o jejich odchov. 

Abychom drápatky rozmnoţili, musíme jim na dobu 6 – 8 týdnů sníţit teplotu vody v akváriu na 

15°C. Po této době teplotu postupně sniţujeme aţ na 28 °C. Páření drápatek trvá asi 24 hodin. 

Samice přitom klade velké mnoţství vajíček (aţ 2000) do spleti vodních rostlin. Oplození 

vajíček samcem probíhá ve vodním prostředí. Po vytření chovný pár odlovíme. Pulci drápatek se 

z vajíček začnou líhnout za 48 – 72 hodin. Proměna (metamorfóza do „podoby“ dospělé ţáby) 

proběhne asi po 40 dnech, ţabky ale pohlavně dospívají aţ po více neţ 8 měsících 

(ONDRÁČEK 1994). 

 

 

SUCHOZEMŠTÍ ŢIVOČICHOVÉ – ţelva 

Kaţdý, kdo někdy choval plazy nebo se jejich chovem stále zabývá, měl jiţ určitě ve svém 

chovu suchozemskou ţelvu. Tato vděčná a vcelku chovatelsky nenáročná zvířata jsou vhodná jak 

pro začátečníky, tak i pro zkušené chovatele. Jejich stavy ve volné přírodě se rapidně sniţují 

nejen vlivem devastace oblastí, ve kterých ţelvy ţijí, ale také masovými odchyty, slouţícími k 

nelegálnímu prodeji. Proto na svém významu nabývají soukromé chovy, ve kterých se ţelvy 

úspěšně rozmnoţují. Pro zaloţení dobrého chovu je nejprve třeba obstarat si vhodné exempláře. 

V současné době je obchod s těmito zvířaty značně omezen, proto není tak snadné sehnat ţelvy, 
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které budou schopné chovu a jejichţ drţení v zajetí je zákonem povoleno. Nejvhodnějším 

způsobem, jak ţelvy nakoupit, je navštívit některého chovatele, jehoţ chov je registrován a 

nehrozí nebezpečí, ţe koupíme nelegálně drţená zvířata.
15

  

Mezi nejčastěji chované druhy, patří např. ţelva čtyřprstá (stepní) (Testudo horsfieldi) a ţelva 

zelenavá (Testudo hermanni). 

 

Ubytování ţelv můţeme řešit dvěma základními způsoby a jejich kombinacemi. 

 

1. Pouze na zahradě – tento typ chovu vyţaduje určité přizpůsobení ţivotních nároků 

středomořských ţelv na naše klimatické podmínky. Nejprve vybereme vhodné místo, pokud 

moţno obráceného na jih tak, aby po většinu dne bylo moţné se ve výběhu slunit. Ohrada kolem 

výběhu by měla být dostatečně vysoká, ale téţ dostatečně hluboko zapuštěná (nejméně 40 – 50 

cm). Jako úkryty a také přechodné bydliště nabídneme ţelvám buď dřevěné boudy, nebo různé 

typy skleníků. Měly by být prostorné s vrstvou zeminy, písku, listí, hrabanky, sena, slámy či 

jiného vhodného prodyšného substrátu. Pokud chceme chovat skupinu a chceme ţelvy 

rozmnoţovat, neměli bychom opominout kopeček písku na kladení, opět směřovaný k jihu. 

Plochá miska s vodou nebo brouzdaliště není na škodu. 

 

2. Pouze vnitřní chov – terárium (vivárium) pro suchozemskou ţelvu můţe být niţší, neboť ţelva 

vyuţije pouze jeho dno. Dalším důleţitým hlediskem je velikost – minimální rozměry terária pro 

pár ţelv by měli činit 100 x 50 x 40 cm. Terárium musí zvířeti poskytnout dostatek různých 

tepelných hladin 20 – 45°C. Noční pokles se zajistí vypnutím všech tepelných a světelných 

zdrojů. Ţelvy si při odpočinku libují v kontaktu s vlhkým substrátem, proto bychom jednu část 

terária měli udrţovat vlhčí. Ţelvy jsou výhradní býloţravci. Nejlepší krmení představují planě 

rostoucí rostliny na lukách, mezích a zahradách. Především směs pampelišky, jitrocele a bílého 

jetele (VELENSKÁ 2008). 

 

 

PTÁCI – zebřička pestrá (Taeniopygia guttata ) 

Pro svou relativní nenáročnost se u chovatelů často vyskytuje zebřička pestrá nebo australská. 

Tento pták pochází z Austrálie a některých ostrovů v okolí. Ţije tam ve velkých hejnech, která 

mají určitou sociální strukturu, coţ se můţe projevovat i ve voliérovém chovu v zajetí. 

                                                           
15 http://casopis.planetazvirat.cz/060119-tato-kup-mi-zelvu-1.html  



37 

 

Do Evropy byla zebřička přivezena před více neţ sto lety a za tuto dobu v chovech zdomácněla. 

Zebřičky můţeme chovat v poměrně malých klecích, pro jeden pár je postačující klec s rozměry 

50 x 30 x 30 cm. Na dno klece dáme papír, který nám zjednoduší čištění. Do klece upevníme 

dřevěná bidélka s drsným povrchem. 

 

 Do misek, umístěných v kleci tak, aby do nich nepadal trus ptáků, dáme krmivo a vodu do malé 

misky také písek s rozdrcenými vaječnými skořápkami. Jako potravu zebřičkám předkládáme 

všechny druhy prosa, lesknici, loupaný oves, naklíčená semena, apod.  Zebřičky můţeme chovat 

ve velkých skupinách, ale protoţe tam dochází ke vzniku sociální struktury, která se můţe 

projevit i pronásledováním a škubáním některých slabších jedinců, je vhodnější je chovat 

v párech. Odchovy jsou u tohoto druhu poměrně snadné a časté. Pokud chceme zebřičky 

rozmnoţovat, musíme jim do klece dát (nebo z vnějšku připevnit) i budku o rozměrech přibliţně 

15 x 15 x 15 cm, která má v horní třetině otvor o průměru aţ 5 cm. Pod otvorem musí být 

bidélko. Do budky i na dno klece vloţíme trochu sena, ze kterých si zebřičky postaví v budce 

hnízdo. Samička přitom naklade kolem šesti vajíček, na kterých sedí asi 11 dnů.   

 

 

HLODAVCI – křeček 

Jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších zvířat, chovaných v domácnostech je křeček zlatý, 

nebo syrský (Mesocricetus auratus). Kromě křečka zlatého se u nás hojně chovají i křečíci – 

např. dţungarský (Phodopus sungorus). Chov křečků je jednoduchý, a proto vhodný pro děti a 

začátečníky. Důleţité je, aby chovná nádoba byla z materiálu odolného k jejich zubům i snaze 

uniknout z ní. Klec nebo chovná nádoba pro křečka by měla mít rozměry alespoň 50 x 40 x 30 

cm a těţší víko z hustého pletiva. Umístíme ji na místo, kam nedopadá přímé sluneční světlo a 

kde není průvan. Na dno dáme vrstvu hoblin nebo pilin. Křečky chováme v pokojové teplotě. 

Křečka krmíme co nejpestřejší stravou – v létě trávou, jetelem, listy smetanky a dalších 

nejedovatých rostlin, v zimě senem, zeleninou, obilovinami, slunečnicí, ovesnými vločkami a 

suchary. Můţeme jim nabídnout i granulovaná krmiva pro hlodavce. Přestoţe křeček není 

náročný na zdroje vody, vyměňujeme mu vodu kaţdý den. Křečci v přírodě ţijí jednotlivě a 

v zajetí je proto chováme pouze po jednom. Pokud je chceme rozmnoţit, musíme pár sestavovat 

velmi opatrně. Při tom je nejvhodnější přemístit současně samičku i samečka do nové ubikace. 

Pro rozmnoţování pouţíváme pouze jedince vţdy starší neţ 2 měsíce (ONDRÁČEK 1994). 
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3.7.    Příklady rizikových druhů nevhodných pro běžný chov   
 

3.7.1.   NEBEZPEČNÁ domácí zvířata 

 

 Domácí mazlíčky milují děti i jejich rodiče. Malí prozpěvující si ptáčkové, chlupatí králíčci, 

pospávající kočičky, roztomilí pejskové nebo uklidňující akvarijní rybičky o své místo v srdcích 

i domech rodin nepřijdou. V dnešní době se ovšem stane, ţe lidé zatouţí po tak atraktivním 

zvířátku a pořídí si velmi nebezpečného „mazlíka“, který nahání hrůzu i za mříţemi zoologické 

zahrady. 

 

S případy, kdy lidé chovají nebezpečné zvíře, se můţeme dozvědět z televizních zpráv nebo 

v humorných příspěvcích novin. Dočteme se např. o tom, ţe se na sídlišti plazí nebezpečný druh 

hada nebo pobíhá lev. Jak jsou zvířata pro nás nebezpečná, tak jsme my lidé, stejně nebezpeční 

pro ně. Mnoho lidí si tyto vzácná zvířata pořizují a nebojí se jich. Zvířata, ale ve většině případů 

slouţí jako exponát ve sbírce a v zajetí trpí, protoţe jejich chov je náročný. 

  

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

 

Český zákon na ochranu zvířat proti týrání (č. 167/1993 Sb.)označuje za nebezpečná zvířata, na 

jejichţ chov musíte získat speciální oprávnění (které je většinou určeno na omezenou dobu a jiţ 

lze prodlouţit). Jsou to například jedovatí hadi, ţelvy z čeledi kajmankovitých, pštrosi, dravci, 

sovy, jeřábi, velké druhy papoušků, primáti, chobotnatci, dikobrazi, mravenečníci, lenochodi a 

šelmy s výjimkou psa, kočky a fretky. 
16

 

 

                                                           
16

 http://spunt.centrum.cz/novinky/2008/6/16/clanky/nebezpecna-domaci-zvirata/ 
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3.7.2.   Vyhláška ministerstva zemědělství 

 

Vyhláška ministerstva zemědělství 

č. 75/1996 Sb. ze dne 26. března 1996, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 

Ministerstvo zemědělství podle § 3 písm. h) zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., stanoví: 

 

§ 1 

Nebezpečné druhy zvířat
1
) 

 

1. z třídy obojţivelníků (Amphibia) 

 

a) všechny druhy rohatek (rod Ceratophrys) 

b) všechny druhy ţab z čeledi Dendrobatidae 

 

 

2. z třídy plazů (Reptilia) 

 

a) všechny jedovaté druhy plazů 

b) dravé druhy ţelv z čeledi kajmankovitých (Chelydridae) 

c) všechny druhy z řádu krokodýli (Crocodylia) 

d) z podřádu ještěři (Sauria) všechny druhy dorůstající v dospělosti přes 1 m délky těla včetně 

ocasu 

e) z podřádu hadi (Ophidia) všechny nejedovaté druhy dorůstající v dospělosti přes 3 m délky 

těla včetně ocasu. 

 

 

3. z třídy ptáků (Aves) 

 

a) všechny druhy pštrosů a kasuárů (řady Struthioniformes, Rheiformes, Casuariiformes) 

b) všechny druhy z řádu veslonozí (Pelecaniformes) 

c) všechny druhy z řádu brodiví (Ciconiiformes) s výjimkou kolpíků (čeleď Plataleidae) 

d) všechny druhy z řádu dravci (Falconiformes) s výjimkou jedinců chovaných v zajetí podle 

zvláštního zákona
2
)  

e) všechny druhy z řádu sovy (Strigiformes) 

f) velké druhy jeřábů (rody Grus, Anthropoides a Balearica) 
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g) velké druhy papoušků (rody Ara, Anodorhynchus, Calyptorhynchus, Proboscigera) 

 

4. z třídy savců (Mammalia) 

 

a) všechny druhy z řádu primáti (Primates) s výjimkou makiů (podčeleď Cheirogaleinae) a 

příslušníků čeledí kombovitých (Galagidae), nártounovitých (Tarsidae) a kosmanovití 

(Callithricidae) 

b) všechny druhy z řádu šelmy (Carnivora) včetně ploutvonoţců (Pinnipedia), s výjimkou 

domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) 

c) příslušníci řádu chobotnatci (Proboscidea) 

d) všechny druhy z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) a všechny druhy z řádu sudokopytníci 

(Artiodactyla), s výjimkou domestikovaných druhů kůň (Equus caballus), osel (Equus asinus), 

prase (Sus domesticus), koza (Capra hircus), ovce (Ovis aries), tur (Bos taurus) a některých 

kříţenců (mula, mezek) 

e) všechny druhy řádu ptakořitní (Monotremata), z řádu vačnatci (Marsupialia) ďábel 

medvědovitý (Sarcophilus harrisii), a všechny druhy klokanů z rodů Macropus, Megaleia, 

Wallabia a Dendrolagus, z řádu hlodavci (Rodentia) dikobrazi (čeledi Hystricidae a 

Erethizontidae), z řádu chudozubí (Edentata) mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla) a 

lenochodi (čeleď Bradypodidae). 

 

§ 2 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1996. 

Ministr: 

Ing. Lux v. r. 

 

1) § 13 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. 

2) § 19 odst. 4 zákona ČNR č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., 

zákona ČNR č. 96/1977 Sb., zákona ČNR č.143/1991 Sb. a zákona ČNR č. 270/1992 Sb. (úplné 

znění č. 512/1992 Sb.). 

 

Pozn. 

Pokud chce člověk chovat nebezpečné druhy zvířat zařazené ve zmiňovaném zákoně, musí 

poţádat o povolení ještě dříve, neţ si nebezpečný druh zvířete pořídí. Ţádost přijímají příslušné 

krajské veterinární správy. Ţádost musí obsahovat jméno a příjmení odpovědné osoby, druh a 

počet chovaných jedinců stručný popis chovu a jeho vybavení, souhlas odpovědné osoby s 

prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny nebezpečného druhu zvířat, míst a 

zařízení, v němţ jsou tato zvířata chována, a prostor s chovem spojených, zejména prostor pro 

skladování krmiv. 
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3.7.3.   Alergie na zvířata 

 

Alergické reakce se vyskytují stále častěji jako výsledek nenormálního vzájemného působení 

našeho imunitního systému a naší současné stravy, ţivotního stylu a prostředí. Za vznikem 

alergií stojí rostoucí genetické zatíţení a zhoršené podmínky ţivotního prostředí. Alergie se 

můţe projevit v jakémkoli věku, v České republice trpí alergií kaţdý čtvrtý člověk a toto číslo se 

stále zvyšuje, přičemţ téměř polovinu alergiků tvoří děti.  

 

Alergie je přehnaná reakce obranného mechanismu organizmu vůči něčemu obvykle 

neškodnému; nejobvyklejšími reakcemi jsou kýchání, slzící oči, svědící vyráţky a opuchlé rty a 

jazyk. Alergen neboli látka, která takovou reakci způsobuje, obyčejně obsahuje bílkovinu – tedy 

část ţivého organizmu, jejíţ součástí jsou vodík, kyslík a dusík. Existují i nebílkovinné alergeny 

(včetně penicilínu a dalších léků na předpis), které vyvolávají alergickou odpověď, jakmile se 

v těle spojí s bílkovinou (KONRÁD, ŠIROKÁ 2008). 

 

Alergie na zvířata mívá podobné symptomy jako jakékoli jiné alergie: postiţený trpí rýmou, 

kýcháním, zánětem spojivek a ekzémy. Stejně jako u všech ostatních alergií spočívá léčba 

především v odstranění alergenu, tedy zvířete, které tyto potíţe způsobuje. Chováme-li tedy 

doma kočku a naše dítě je na kočky alergické, nezbude nám nic jiného, neţ našemu domácímu 

mazlíčkovi najít nového majitele. Je moţné si ale také pořídit psa, kočku nebo morče bez srsti. 

Tito zvířata, ale mají velmi bizardní a nezvyklý vzhled a ne kaţdému se líbí.  

 

Na alergeny můţete narazit i mimo náš domov. Stačí, aby alergik přišel do prostředí, kde se před 

nějakou dobou vyskytovalo zvíře, na které je alergický. Kočky, ale také psi zanechávají 

alergenní stopy prakticky všude: na zemi, na pohovce, na koberci, záclonách, apod. Pokud se 

tedy musíme zbavit vlastní kočky nebo psa kvůli alergikovi v rodině, zároveň musíme celý byt 

důkladně dezinfikovat a vyvětrat. Alergik se můţe na toto místo vrátit nejdříve šest hodin po 

hloubkovém úklidu. 

 

Chovatelé hadů a plazů by měli důkladně utěsnit terária, neboť alergii mohou způsobovat drobné 

šupinky kůţe, které se uvolňují z jejich těla a vznášejí ve vzduchu.
17

 

 

                                                           
17 http://www.proalergiky.cz/eshop/petalcleanse/, 

http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/alergie/
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Nejrozšířenější zvířecí alergeny 

 

Kočky mají vůbec nejsilnější alergeny. Alergen Fel d1 se vyskytují hlavně ve slinách, mazových 

a konečníkových ţlázách. Kočičí alergeny jsou velmi lepivé a drobné, znečišťují i ty nejjemnější 

prachové částice, čímţ se z nich stávají alergeny vzdušné. Ty se dostávají do sliznice a 

dýchacího ústrojí a jsou nebezpečné především pro astmatiky. 

 

Hned po kočkách mají psi druhý nejsilnější alergen. Alergen Can f1 pochází ze slin, ţláz a kůţe. 

Na rozdíl od mylných domněnek nevyvolávají reakci samotné chlupy, takţe k výskytu reakcí 

dochází stejně často i u nelínajících plemen. 

 

Hlodavci mají alergen ve slinách, ve vlasových váčcích, v moči a koţíšku. Moč hlodavců 

zasychá, dostává se do vzduchu a i z nich se stávají vzdušné alergeny.
18

 

 

Alergie u akvaristů bývají velmi vzácné. Nejedná se o alergii na ryby samotné, ale byla 

zaznamenána alergie na některá krmiva – z ţivých krmiv jde o alergii na larvy pakomárů (tzv. 

patentky). V případě špatného skladování vločkových krmiv pro ryby dochází k jejich provlhnutí 

a zaplísnění, a tehdy se stávají nebezpečnými jak pro ryby jako potrava tak i kontaktně či 

vdechnutím pro člověka (zvlášť nebezpečné jsou aflatoxiny, viz HANEL 2002).    

 

 

3.7.4.   Alergie zvířat – např. u psa 

 

Nejčastějšími onemocněními kůţe s alergickým základem u psů jsou atopická dermatitis (AD) a 

přecitlivělost na bleší pokousání (FBH). Za příčinu atopické dermatitidy je povaţována alergická 

reakce na vzdušné alergeny, jako je prach z domácích roztočů a různé pyly, zatímco alergenem u 

FBH je protein, obsaţený v bleších slinách.
19

  

 

 

                                                           
18 http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/alergie-na-zvirata/  
19 http://www.hi-life.cz/Radcin_zviretnik/alergie.html 
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3.7.5. Chov jedovatých živočichů 

 

Tato oblast pro svou nespornou nebezpečnost a náročnost by rozhodně měla být doménou 

nejzkušenějších chovatelů, případně specializovaných institucí. Nově koncipovaná vyhláška 

ministerstva zemědělství č. 75 ze dne 26. 3. 1996 stanovuje všechny jedovaté druhy plazů a 

z obojţivelníků všechny ţáby čeledi Dendrobatidae za nebezpečná zvířata pro jejich jedovatost.  

 

Z této skutečnosti vyplývá pak povinnost chovatele nejen chránit zdraví vlastní ale i právní 

závazky vůči svému okolí. Není úkolem této stati rozebírat podrobně zdravotní problematiku a 

toxicitu jednotlivých druhů plazů ale faktem zůstává, ţe jejich drţení a chov je vţdy spojen 

s ohroţením zdraví v extrémních případech i ţivota chovatele i jejich okolí. Toxicita ţivočišných 

jedů se kterými disponují tito ţivočichové je značně druhově rozdílná, a proto lze těţko 

paušalizovat zásady prvé pomoci v případě intoxikace. Je také nutno si uvědomit, ţe známé 

zdravotnické zásady a postupy např. po uštknutí zmijí obecnou jsou jistě dostačující pro tento 

druh, ale při uštknutí např. větším jihoamerickým chřestýšem brazilským (Crotalus durissus) je 

jejich význam pro zachování zdraví prakticky bezcenný. Proto by rozhodně měl kaţdý chovatel 

jedovatých druhů zvířat bezpečně znát, kde v případě naléhavé potřeby můţe očekávat 

kvalifikovanou pomoc. Ta totiţ opravdu v našich podmínkách není samozřejmostí, kaţdého 

zdravotnického zařízení. A při uštknutí doopravdy není příliš času na velké rozmýšlení co dělat a 

kam se vlastně obrátit. Doporučuji tedy opravdu vřele všem potenciálním chovatelům obrátit se 

preventivně na příslušného lékaře, případně zdravotní zařízen a tuto moţnost, která opravdu 

nejde zcela vyloučit s ním podrobně prokonzultovat (KOCOUREK, KRÁL 1996). 

 

Mnohé druhy obojţivelníků mají v kůţi jedové ţlázy vylučující toxický sliz. Jsou buď 

rozmístěny v kůţi celého těla, nebo soustředěné do určitých místech (např. příušní ţlázy ropuch 

a mloků). Jejich výměšky se liší silou i povahou svého účinku. Jedovaté druhy obojţivelníků 

bývají často výstraţně aposematicky zbarvené, aby odradili predátory od případného útoku 

(FOKT 2008).  

 

Manipulujeme-li s těmito exempláři, musíme dbát na zvýšenou opatrnost a zejména musíme dát 

pozor, abychom si jejich koţní sekret nezanesli do očí.  
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Hadi 
 

Popularita hadů a jejich jedovatosti je v ţivočišné říši bez konkurence. Pozitivní význam 

jedovatých hadů tkví v jejich schopnosti produkovat toxické látky, které můţou být vyuţity jako 

léky, např. proti revmatickým a kloubním potíţím či oparům. Dnes jsou hadí toxiny vyuţívány 

pro studium struktury a funkce nukleových kyselin, pro studium vedení vzruchu nervem, 

fyziologie nervosvalové ploténky a buněčných membrán. Pomocí hadích jedů byly objeveny 

některé bílkoviny nezbytné pro sráţlivost krve.   

 

Jedový aparát je tvořen jedovou ţlázou a jedovými zuby a je součástí trávicího ústrojí. Jed 

z jedové ţlázy je vytlačován pomocí svalů. Jedové zuby jsou umístěny v horní čelisti a jsou 

opatřené na přední straně hlubokou rýhou, která můţe být někdy uzavřena v kanálek. Jed hadů je 

bílá, ţlutá, nebo oranţová silně viskózní tekutina, obsahující 70 -80% vody. Hlavní sloţky 

hadích jedů jsou tyto: neurotoxiny – působí na periferní nebo centrální nervstvo. Převládají u 

korálovcovitých a vodnářovitých (bungarotoxiny, cobratoxiny); kardiotoxiny - působí přímo na 

srdeční sval (v jedu kober); hemolysiny – uvolňují krevní barvivo z červených krvinek (u 

korálovcovitých); cirkulační toxiny – vyvolávají prudký pokles krevního tlaku (téměř u všech 

jedovatých hadů) (KŮRKA, PFLEGER 1984). 

 

V rámci České republiky bylo za roky 1999-2005 konzultováno v Toxikologickém centru 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Kolem 90 případů uštknutí zmijí obecnou jedná se však 

zřejmě jen o uštknutí, ke kterému došlo zřejmě v přírodě. Ve více neţ polovině z nich však 

nedošlo vůbec ke vstříknutí jedu, tzn., ţe nebyla zaznamenána ani lokální reakce, nebo byla 

pouze nepatrná (VALENTA 2008). 

 

Pozn. Hadi patří k živočichům u mnoha lidí vyvolávajícím panický strach (jde o ofiofobiii).  

 

 

 

Pavouci 
 

Druhově velmi rozmanitá třída pavoukovců zahrnuje v sobě několik skupin ţivočichů 

povaţovaných po právu či neprávem za jedovaté. Druhy vylučující toxiny patří především do 

dvou řádů pavouků (Araneida) a štírů (Scorpiones).   
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Obvykle jsou vybaveni velkými jedovými ţlázami a mohou aktivně vpravovat jed do těla jiného 

ţivočicha, kterého tak usmrcují. Toxiny pavouků působí především na bezobratlé ţivočichy, 

kteří jsou potravou, a tedy i kořistí většiny druhů pavouků.  

 

K vypouštění jedu z jedové ţlázy do kořisti slouţí u pavouků chelicery, coţ je první pár končetin 

pavouků. Sklípkani mají chelicery namířeny dopředu, ostatní pavouci kolmo k břišní straně a 

jejich drápkovité články jsou proti sobě obráceny na způsob kleští, jedová ţláza je umístěna aţ 

v hlavohrudi.  

 

Pavouci jsou proslulí především svými pavučinami k lapání kořisti. Některé skupiny pavouků 

pavučiny netvoří a tito pavouci se zmocňují kořisti skokem (skákavky) nebo během (slíďáci) a 

okamţitě oběť jedem usmrcují.  

 

Toxiny druhů z čeledi Dipluridae, Therididae a Ctenidae mají převahu neurotoxických sloţek a 

vyvolávají pouze minimální lokální reakci. Pouţití jedu je charakterizováno u postiţeného 

motorickým neklidem, nekoordinovanými pohyby a především křečovými záškuby celých 

svalových skupin. Druhy z čeledí Lycosidae, Scytodidae, Araneidae mají toxiny převáţně 

cytologické.  Bolesti mají zpravidla záchvatovitý ráz.  

 

Pozn. Ne každý si pořídí do domácího chovu pavouky, např. sklípkany, protože panický strach 

z pavouků (arachnofobie) patří k nejčastějším lidských fobiím. 

 

 

 

Štíři 
 

Jsou bezesporu symbolem jedovatosti a v tom jim kromě hadů nemůţe konkurovat ţádná jiná 

ţivočišná skupina. Mnoho druhů štírů je schopno vyvolat u člověka svým bodnutím velmi váţná 

onemocnění končící nezřídka smrtí. Na konci těla mají umístěn jedový bodec s vakovitým 

rezervoárem, ve kterém jsou umístěny dvě jedové ţlázy obklopené silným svalstvem. Při stahu 

svalů je jed ze ţláz vystříknut do těla oběti. Jed produkovaných štíry je bílkovina a 

nejvýznamnější účinnou sloţkou je neurotoxin. Člověk je na toxin štírů 5x aţ 10x citlivější neţ 

ostatní savci. Bodnutí štírem vyvolá reakci místní i celkovou (KŮRKA, PFLEGER 1984). 
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Zajímavé shrnutí stavu chovaných „pets“ v USA i s ohledem na netradiční druhy a veterinární 

rizika uvádějí PICKERING et al. (2008), HUGH et CARITHERS (1958) a SERPELL (1991) 

hodnotí vztah chovatelů k „pets“ a význam chovaných zvířat pro duševní zdraví člověka.  

 

 

 

Příklady úniků hadů z chovu: 

 

 

Stráţníci odchytili hada    

Ve Valašském Meziříčí odchytla policejní hlídka hada v rodinném domě. Jednalo se o více neţ 

půl metrovou uţovku obecnou. Chycený had byl vypuštěn do městských lesů. Do měsíce se na 

vlakovém nádraţí objevil další nejedovatý plaz - šedesát centimetrů dlouhá korálovka sedlatá, 

která zřejmě utekla nepozornému chovateli. Had skončil v teráriu místního muzea. 
20

 

 

 

Zmije ve škole 

Nález jedovatého hada – zmije – v areálu základní školy v Kladně-Kročehlavech. Městská 

policie s pracovnicí záchranné stanice AVES nevítaného návštěvníka odchytila a převezla do 

klidnějších končin. 
21

 

 

 

Na Sokolovsku našli u popelnice extrémně jedovatého hada 

V Habartově na Sokolovsku, na parkovišti u popelnic neznámý člověk odloţil zmiji růţkatou. 

Ţivého hada, který patří k nejjedovatějším v Evropě a můţe zabít i člověka, nechal leţet v 

nezajištěném teráriu.
22

 

 

                                                           
20

 http://www.stalose.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9861&Itemid=197 
21

 http://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=187296 
22

 http://www.novinky.cz/domaci/196668-na-sokolovsku-nasli-u-popelnice-extremne-jedovateho-hada.html 
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3.7.6. Chov nebezpečných živočichů 

 

Mezi nebezpečné druhy ţivočichů, kteří nejsou přímo jedovatí, ale mohou různě poranit, 

můţeme řadit např. hady škrtiče, ryby piraně a některé další druhy. 

 

Skutečnost, zda délka hada v dospělosti je tím nejlepším kritériem, bývá často diskutována. 

Kaţdopádně však můţeme po střízlivém zhodnocení prohlásit, ţe existuje nejméně 5 druhů 

velkých hadů, kteří jsou schopni zabít dospělého člověka. Je to krajta mříţkovaná, krajta 

ametystová, anakonda zelená, krajta tmavá a krajta písmenková. Běţně lze získat jen dva z nich, 

a to krajtu tmavou a mříţkovanou. V kaţdém případě je však třeba si uvědomit, ţe hlavní 

problém u velkých hadů představuje jejich síla. Jejich obětí je smrtící: po kaţdé, kdyţ oběť 

vydechne, stáhne kolem ní had své smyčky těsněji, takţe jí nedovolí se znovu nadechnout. Had 

se navíc snaţí zakrýt ústa a nos oběti vlastní otevřenou tlamou (KOCIÁN 2000). 

 

 

Příklady úniku krajt z chovu: 

 

V paneláku utekla majiteli šestimetrová krajta 

Šestimetrová krajta, která utekla majiteli z Českých Budějovic. V noci přelezla oknem z 8. do 7. 

Patra. Vše dopadlo jen velkým psychickým šokem obyvatelky bytu v 7. patře. 
23

 

 

Krajta unikla z terária a uškrtila holčičku 

Krajta tmavá (2,5 m), kterou její majitel z Floridy ve Spojených státech choval doma, unikla z 

terária a uškrtila dvouletou holčičku.  Krajty tmavé mohou dorůst aţ do osmimetrové délky a 

váţit aţ 90 kilogramů. Někteří chovatelé v jiţní části Floridy v minulosti krajty vypustili do 

volné přírody, kde jich určité mnoţství přeţívá. 
24

 

 

Krajta pozřela šestikilovou fenku jorkšíra 

V Austrálii skončila šestikilová fenka jorkšíra v ţaludku krajty. Majitelka se vydala fenku hledat 

a za rohem domu uviděla krajtu, která se nemohla s vybouleným břichem hýbat a hlavu měla 

v útočné pozici.
25

 

 

                                                           
23

 http://www.denik.cz/z_domova/had_krajta_utek20090722.html 
24

 http://www.stalose.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9861&Itemid=197 
25

 http://www.novinky.cz/koktejl/164016-krajta-pozrela-sestikilovou-fenku-jorksira.html 
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Krajta pozřela pitbula 

O tom, ţe se nevyplatí chovat vedle sebe dvě nebezpečná zvířata, se přesvědčil Američan Jerry 

Brown. Kdyţ mu z terária v kalifornském Mercedu přes noc zmizela barmská krajta, nepropadal 

ještě panice. Horší to bylo, kdyţ začal hledat svého ostrého pitbulteriéra. To uţ raději zavolal 

policii. Policie našla hada po třech hodinách rozsáhlé akce. Spokojeně spal pod domem svého 

majitele. Kdyţ ho Jerry vynesl na denní světlo, zhrozil se: krajta měla v sobě nějaký velký 

předmět, který nápadně svými rozměry připomínal středně velkého psa. Uprostřed těla měla 

krajta velkou bouli. Pan Brown se pak dlouho snaţil nás přesvědčit, ţe jeho devítiměsíční pes 

ještě ţije a zkoušel jej všelijak dostat ze ţaludku toho hada. Ale neuspěl. Policie nakonec dostala 

rozkaz, aby krajtu jako krajně nebezpečného ţivočicha zabavila.
26

 

 

 

Chov nebezpečných ryb - Piraňa 

Piraně jsou dravé ryby, jejichţ domovem je Amazonie. Velikostně se pohybují od třiceti do 

čtyřiceti centimetrů. Rod Pygocentrus patří mezi nejagresivnější druhy.  

 

Piraně rodu Pygocentrus patří mezi největší druhy a jsou velmi útočné. Pohybují se ve velkých 

hejnech a tehdy jsou mnohem nebezpečnější neţ malá skupinka. Troufnou si na ptáky, savce a 

dokonce i na hady. Ve velké skupině jsou velmi nebezpečné a útočí velmi rychle – málokteré 

oběti se podaří vyklouznout zaţiva. Impulsem k masivnímu útoku je přítomnost krve ve vodě – 

nejvíc jsou tedy ohroţena brodící se krvácející zvířata. Je ale známo, ţe jihoameričtí indiáni i 

jejich děti se bez obav koupají v místech s výskytem piraní (dobře ovšem znají, kdy mohou 

piraně zaútočit). Nicméně jejich agresivitu však ani přesto není dobré podceňovat. Dospělá 

piraňa dokáţe na jednou kousnutí člověku amputovat prst (manipulace s předměty či zařízením i 

čistění akvária s piraněmi musí být prováděny s maximální obezřetností). 

  

Chov piraní je velice náročný, a to nejen z hlediska finančního, nelze je tedy doporučit 

začátečníkům. K chovu piraní je potřebné mít zařízení, jehoţ pořizovací cena je velmi vysoká a 

náročnost na údrţbu časově velmi náročná. K chovu piraní potřebujete velké akvárium pro 

dostatek prostoru. Potřebujete také speciální vybavení v podobě kvalitního filtru a osvětlení. 

Časová náročnost údrţby se pohybuje často aţ kolem osmi hodin týdně, pokud nepočítáme s 

krmením. 
27 

                                                           
26

 http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/4990/krajta-si-smlsla-na-pitbulovi.html 
27

 http://antoniobanderasek.nepise.cz/19042-ryby-znate-pirane.html 
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4. Principy a výsledky dotazníkového šetření 

 

Podstatnou část bakalářské práce tvoří výzkum, který  Diesman vysvětluje jako: „Tvůrčí 

poznávací činnost v oblasti vědy, směřující k odhalení vlastností, příčin a podmínek, jednotlivých 

zákonitostí konkrétních jevů v přírodě, lidské společnosti a vědomí. Analýzou známých 

skutečností usiluje o objevení jevů a souvislostí dosud od nevědění k vědění“
 
(DIESMAN 1993). 

 

Vytvořené dotazníky byly rozeslány mezi respondenty do škol ve Středočeském kraji (ZŠ a 

gymnázia), respondent je ve Velkém sociologickém slovníku popsán jako: „Označení osoby, 

která při výzkumu odpovídá na dotazy tazatele nebo otázky dotazníku, resp. je předmětem 

výzkumu, zkoumaná osoba, osoba, u níž se provádí šetření pro výzkum, pokusná osoba.“ 

 

Způsob provádění kvantitativního a kvalitativního výzkumu se tedy významně liší ve všech 

fázích. Různé učebnice uvádějí více či méně detailně jednotlivé kroky, avšak jejich posloupnost 

je obdobná, zde jsem se nechala inspirovat z prostudované literatury (MAJEROVÁ 2003). 

V další části práce, podrobněji popíši jednotlivé fáze empirického modelu kvantitativního 

výzkumu, jako jsou:  

 

 

Bylo pouţito Dismanova členění empirického modelu kvantitativního významu.  

 

1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému 

2. Formulace teoretické hypotézy 

3. Formulace souboru pracovních hypotéz 

4. Rozhodnutí o populaci a vzorku 

5. Pilotní studie 

6. Rozhodnutí o technice sběru informací 

7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr 

8. Předvýzkum 

9. Sběr dat 

10. Analýza dat 

11. Interpretace, závěry, teoretické zobecnění 
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1. Téma výzkumu vychází z názvu diplomové práce: „ Chov nehospodářských zvířat“  

 

2. Následující krokem byla formulace teoretické hypotézy. Její vyjádření následovalo po 

prostudování literatury. Na základě těchto poznatků je zřejmé: Ochota zástupců škol poskytnout 

informace a vyplňovat dotazníky není lhostejná a svou činností přispívají hlavně k lepším 

poznání přírody a kontaktu studentů s přírodou.  

 

3. Formulace souboru pracovních hypotéz 

 

Byl vytvořen soubor pracovních hypotéz, které Velký sociologický slovník charakterizuje jako: 

„Obecně výpověď (tvrzení, propozice) o dosud neprokázaném (nepřezkoušeném, možném, 

předpokládaném, pravděpodobném atd.) vztahu dvou nebo více jevů (proměnných) ve zkoumané 

oblasti, již lze testovat. V empirickém výzkumu se také chápe jako výpověď o některých 

vlastnostech jevů ( prvků zkoumané oblasti, ve statistice jako výpověď o jednom nebo více 

parametrech empirické distribuce funkce (numerické hodnotě parametru – M.G. Kendall – A. 

Stuart, 1985)k hypotézám.“ 

 

 

Hypotéza 1 – Na sledovaných školách se budou nad 50%  případů chovat nehospodářská 

zvířata. 

 

Hypotéza 2 – Mezi chovanými zvířaty budou převládat suchozemští ţivočichové nad 

vodními ţivočichy.  

 

Hypotéza 3 – Výdaje spojené s financováním chovu zvířat budou ve většině případů do 1 

tisíce korun měsíčně.  

 

Hypotéza 4 – Chovaná zvířata budou pořizována nejčastěji ze zverimexů.   

 

Hypotéza 5 – O chovaná zvířata se budou nejčastěji starat sami studenti.  

 

Hypotéza 6 – Chovaná zvířata se budou pořizovat z důvodu lepšího poznání chování 

zvířete. 
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4. Pro realizaci výzkumu byly zvoleny školy ve větších městech Středočeském kraji.  

 

5. Pilotní studie proběhla prostřednictvím nestandardizovaných rozhovorů s vybranými 

zastupiteli vybrané školy a místními ţáky. 

 

6. Jako základní technika sběru informací pro tuto práci bylo zvoleno dotazníkové šetření. 

Distribuci jsem zajišťovala vlastními silami, dotazníky rozeslala do škol ve středočeském kraji, 

kde v průvodním dopise jsem vysvětlila postup vyplňování a jakým způsobem se dotazníky 

vrátí.  

 

7. Dotazník se skládá z několika částí. První část dotazníku slouţila k obecné identifikaci a 

charakteristice respondenta, v další části se jednalo o otázky spojené s druhy chovaných zvířat. 

Třetí část dotazníku byla směřována na otázky spojené s pořízením zvířat, finance na pořízení a 

kdo se o zvířata ve škole stará. Poslední částí byly důvody, proč se zvířata v dané škole chovají. 

V dotazníku byly vyuţity otázky uzavřené, a to pro jednoduchost odpovědí a snazší hodnocení.  

 

8. Předvýzkum byl proveden prostřednictvím elektronické pošty, kterou jsem rozeslala 

ukázkové dotazníky do vybrané školy, které jsem poprosila o objektivní vyplňování a případné 

návrhy na zlepšení celkového dotazníku.  

 

9. Dotazníky jsem rozeslala 28. 3. 2010. Poţádala jsem zástupce škol, kteří dotazníky 

vyplňovali, aby mi dotazníky odeslali nazpět nejpozději do 9. 4. 2010. Krátký termín byl 

stanoven z důvodu potřeby dokončit bakalářskou práci. I tak se ukázalo, ţe později jiţ ţádné 

odpovědi nedošly, tzn., kdo vyplnit dotazník chtěl, udělal to obratem.   

 

10. Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích bodech, nástrojem k zaznamenávání byl vyuţit 

dotazník. Samotný dotazník se skládal z několika tematických částí. Výsledky byly zaneseny do 

programu excel a následně vyhodnocovány. Dalšími nástroji poslouţily osobní počítač a 

poznámkový blok.  

 

11. Na konec po několika analýzách, sestavování výsledků do tabulek dle jednotlivých 

kritérií, kříţení otázek a prostudování literatury jsem výsledky interpretovala. 
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4.1.  Vyhodnocení hypotéz 
 

Dotazníky byly rozeslány do 300 škol (základních a gymnázií) ve středočeském kraji. Nazpět se 

vrátilo, 51 odpovědí coţ je 17% návratnost dotazníků z celkového počtu. Jelikoţ byl celkový 

počet obeslaných škol tak vysoký, čekalo se, ţe se dotazníků vrátí více, ale zřejmě se projevila 

neochota vyplňovat podobné formuláře učiteli s ohledem na jejich pracovní vytíţenost a 

zpracovávání různých výkazů či hodnocení, vyplývajících z pracovních povinností a moţná i 

v některých případech averze takovýmto způsobem „dodávat“ tímto způsobem data pro 

bakalářské či diplomové práce. Pro příště je nutno zvolit jiný a motivačně účinnější způsob, aby 

návratnost dotazníků byla vyšší. Z celkových došlých vyplněných dotazníků bylo 25 dotazníků 

vyplněných, tzn., ţe na školách v tomto případě jsou chována nehospodářská zvířata a ve 26 

případech byla odpověď negativní, ţe na školách nehospodářská zvířata nechovají k ţádným 

účelům. 

 

Hypotéza 1 – Na sledovaných školách se budou ve většině případů chovat 

nehospodářská zvířata. 

 

Graf 1 – Poměr škol kde se chovají a nechovají zvířata – všech ZŠ i G 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

V následujícím grafu je přehled vyskytujících se zvířat na školách seřazených od nejčastěji se 

objevujících po nejméně. Na prvním místě z hlediska výskytu jsou akvarijní rybičky, které se 

objevily v 50 % škol s počtem 12 škol z 25.  Na druhém místě z hlediska výskytu byla ţelva 

s počtem 8 škol. A na třetím místě křeček a měkkýš v 7 školách. V jednom případě se vyskytli 

moţnosti brouk, strašilka, brouk, kudlanka, obojţivelník, ještěr, pěvec a potkan.  
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Z grafu je patrné, ţe z odpovědí získaných elektronickým dotazováním, vychází vyrovnaný stav. 

Kdy v 51 % školách se nehospodářská zvířata nechovají a v 49% chovají. Absolutní hodnota 

tohoto vyjádření je ţe v 25 školách se zvířata chovají a v 26 školách nechovají. Mezi ZŠ a 

gymnázii není markantní rozdíl, ale výsledky poměřování by nebyly transparentní, jelikoţ 

zastoupení škol nebylo vyrovnané.   

 

V následujícím grafu je na ose x počet chovaných druhů na školách (v absolutních jednotkách) a 

na ose y výčet chovaných zvířat. Mezi nejčastější chovaná zvířata ve školách patří akvarijní 

rybičky, které vyšli na prvním místě a naopak nejméně zastoupenou skupinou jsou (potkani, 

pěvci, ještěři, obojţivelníci, kudlanky, brouci such., strašilky a vodní brouci). 

 

Graf 2 – Poměr chovaných druhů zvířat ve školách (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

 

HYPOTÉZA NEPOTVRZENA 
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Hypotéza 2 – Mezi chovanými zvířaty budou převládat suchozemští živočichové 

nad vodními živočichy.  

 

Mezi vodními ţivočichy, kteří se nejvíce chovají ve školách, patří akvarijní rybičky a vodní 

ţelva.  Můţeme zde ale vidět i chov vodních raků a ţab. Minimálně se vyskytuje chov brouků. 

 

Graf 3 – Vodní ţivočichové (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 
 

Z bezobratlých ţivočichů rapidně převládá chov určitého měkkýše (plţe). Nalezneme zde ale i 

chov jiných druhů bezobratlých, jako je strašilka, brouk, pakobylka, kudlanka a častější výskyt 

chovu pavouků.  

 

Graf 4 – Bezobratlí ţivočichové (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 
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Z obratlovců velmi výrazně převládá chov křečků, zřejmě pro jednoduchost chovu, vhodnou pro 

chovatele – amatéry. Na dalším pořadí nalezneme chov myší, morčat, osmáků, (chov těchto 

hlodavců je také snadný a vhodný pro amatéry), zakrslých králíků a hadů, coţ je velmi 

překvapující, protoţe chov těchto plazů musí být velmi náročný, nákladný a nebezpečný pozn. (v 

dotaznících nebyl specifikován druh plazů). V dnešní době je ale velmi populární a můţeme ho 

zařadit mezi trendy v chovu zvířat. Dále se vyskytuje chov suchozemských ţelv a v malé míře i 

chov potkana, drobného pěvce a dokonce i ještěra. 

 

Graf 5 – Obratlovci (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

HYPOTÉZA POTVRZENA 

 

Hypotéza 3 – Výdaje spojené s financováním chovu zvířat budou ve většině 

případů do 1 tisíce korun.  

 

V tomto případě se hypotéza potvrdila, kdy se předpokládalo, ţe nejvíce zastoupenou moţností 

budou náklady do 1 tisíce za nehospodářská zvířata vynaloţené za 1 měsíc. Náklady spojené 

s chovem nehospodářských zvířat na školách se pohybuje v malých částkách, jelikoţ zvířat na 

škole není mnoho, většinou se jedná o nenáročná zvířata a s tím spojený jednoduchý a 

nenákladný chov. V jednom případě se objevila moţnost nad 10 tisíc. U moţnosti 1-2 tisíce na 

měsíc bylo 5 moţností z 26 došlých dotazníků a umístila se na druhém nejčastěji se vyskytujícím 

místě.  
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Graf 6 – Finance (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

HYPOTÉZA POTVRZENA 

 

Hypotéza 4 – Chovaná zvířata budou pořizována nejčastěji ze zverimexů.   

 

Nejsnadnější formou, jak získat zvíře je darováním od ţáků, nebo zaměstnanců. Dále se zvířata 

často pořizují ze zverimexů a následně vlastním odchovem. Nejméně se zvířata pořizují 

z chovatelských stanic, asi z důvodu vyšší ceny, a za aukcí, burz nebo veletrhů. 

Graf 7 – Pořízení zvířat (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

HYPOTÉZA NEPOTVRZENA 
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Hypotéza 5 – O chovaná zvířata se budou nejčastěji starat sami studenti.  

Nejčastěji se o chovaná zvířata starají, jak zaměstnanci, tak i studenti. Ve velké míře se o 

chovaná zvířata starají sami studenti, asi z důvodu, ţe sami přijdou s nápadem pořídit chované 

zvíře. Pouze v jednom případě se vyskytlo, ţe se o chov stará externí firma. 

Graf 8 – Kdo se o chov stará (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 
 

HYPOTÉZA NEPOTVRZENA 
 

Hypotéza 6 – Zvířata se budou pořizovat z důvodu lepšího poznání chování zvířete 

Nejčastějším případem, proč se zvířata na školách chovají, bylo udrţení kontaktu s přírodou, 

odpovědělo tak 19 dotazovaných z 26. Druhým nejčastějším důvodem, na který odpovědělo 15 

škol, bylo lepší poznání zvířete. U deseti škol je chov zvířat určený pro účely okrasy a v pěti 

případech mají školy zvířata pro školní účely. Jen v jednom případě odpověděly školy, ţe zvířata 

chovají z důvodu „ţivé hračky“. 

 

Graf 9 – Proč zvířata chováte (v absolutní hodnotě) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

HYPOTÉZA NEPOTVRZENA 
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5.  Závěr (shrnutí výsledků) 

 

Studiem literatury bylo zjištěno, ţe chovatelství „pets“ je v současné době velmi rozšířeným 

hobby. Touto prací jsem chtěla ukázat, kteří domácí mazlíčci se na školách nejčastěji chovají a 

kdo se o ně nejvíce stará. Také jsem se chtěla podílet na zjištění, která „pets“ jsou v dnešní době 

nejvíc populární a oblíbená, a přispět tak svým dílem k tomuto dosud ne příliš zkoumanému 

tématu. V diplomové práci tuto tématiku hodlám dále a podrobněji rozšířit. 

 

Z 300 oslovených základních, středních škol a gymnázií bylo získáno 51 vyhodnotitelných 

dotazníků, 25 vyplněných dotazníků a ve 26 případech školy nechovají ţádná nehospodářská 

zvířata. V nejčastějším případě v 76 % se nehospodářská zvířata ve školách chovají z důvodu 

kontaktu s přírodou. V 60 % školy chovají některé ze zvířat z důvodu lepšího poznání zvířete. 

V 40 % škol plní zvířata okrasné účely. Ve 20 % školy chovají některé ze zvířat ke školním 

potřebám (výuka, pozorování). Z chovaných skupin a druhů převaţují z vodních (akvarijní ryby, 

ţelvy), suchozemských bezobratlých (měkkýš, pavouk) a suchozemských obratlovců (křeček, 

had, osmák, myš, králík). 

 

K nejčastějším chovancům „pets“ na školách patří akvarijní rybičky, ţelvy, křečci a měkkýši. 

K chovu v domácnostech ani ve školách se nehodí druhy nebezpečné a zejména jedovaté, např. 

pavouci, hadi jedovatí, hadi škrtiči, štíři, nebezpečné druhy ryb (piraňa). Při chovu „pets“ je 

nutno brát v úvahu i moţnosti přenosu parazitů či nemocí na člověka či jeho alergie na některé 

ţivočišné druhy nebo skupiny. 

 

Mezi chovanými druhy ve školách převaţovali suchozemští ţivočichové (64 %) nad vodními 

ţivočichy (36 %). 60% škol vydává finanční prostředky spojené s chovem nehospodářských 

zvířat do 1 tisíce korun ročně. Školy svá zvířata nejčastěji získávají jako dar ţáků a zaměstnanců 

v 80 % případů. O chov na školách se ve většině případů starají zaměstnanci školy a studenti 

zároveň (52 %).  

 

Výsledky uvedené v bakalářské práci je nutno povaţovat za předběţné, hlavními cíli bylo 

zpracování literárních zdrojů, příprava dotazníků a jejich odzkoušení v praxi. V budoucí 

diplomové práci je nutné se zaměřit na získání výrazně většího mnoţství respondentů a 

detailnější vyhodnocení výsledků. Ukázalo se, ţe tato problematika dosud nebyla podrobněji u 

nás ani v zahraničí studována.  
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Příloha č. 1- Dotazník zasílaný na školy pro zástupce škol - Vybavenost Vaší školy 

VYBAVENOST VAŠÍ ŠKOLY 
 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, 
 
jmenuji se Kristýna Šlajchrtová a jsem studentkou UK v Praze, Pedagogická fakulta. 
Zpracovávám bakalářskou práci na téma „Chov nehospodářských zvířat“. Obracím se na Vás s 
žádostí o spolupráci při zpracování daného zadání. V této souvislosti Vás prosím o vyplnění 
krátkého dotazníku, monitorujícího vybranou vybavenost škol bez ohledu na provozovatele. 
Předem děkuji za Váš čas a ochotu, vyplňování dotazníku Vám nezabere více jak 5 min. 
Velmi ráda Vám poskytnu zjištěné výsledky v souhrnné podobě (dotazník jsem rozeslala na školy 

v Praze a ve Středočeském kraji).  

 
Postup vyplnění dotazníku: V jednotlivých otázkách prosím označte (klepnutím na šedé 

políčko) všechny typy vybavenosti, které jsou ve vaší škole k dispozici. Ke každé skupině 
můžete doplnit další položky (vypsáním). Poté tento dokument uložte pod názvem „JMÉNO 
VAŠÍ školy“)např. „ZSSlany.doc“ a přepošlete mi ho nazpět prosím nejpozději do 9. dubna 
2010. 
 
 
IDENTIFIKACE ŠKOLY: 

 

Název školy:        Počet žáků:       
 
 
 

ZAŠKRTÁVACÍ DOTAZNÍK 
 

1. JAKÁ ZVÍŘATA VE ŠKOLE CHOVÁTE 
 
vodní živočichové 
 

akvarijní rybičky 
rak   
krab sladkovodní 
krab mořský 

kreveta sladkovodní 
 kreveta mořská 
brouk 
ploštice 

žába (např. drápatka) 
vodní mlok (žebrovník 
vodní želva 

 
 
Výše neuvedené:     ………………. 
 
suchozemští  živočichové 
(bezobratlí) 
 

lupenitka (strašilka) 
brouk   
pakobylka 
šváb 

kudlanka 
 pavouk 
stonožka 
měkkýš (plž) 

štír 
mnohonožka 

 
 

 

Výše neuvedené:     ………………. 
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(obratlovci) 
 

obojživelník  
(žába, mlok) 

 suchozemská želva 
had 
ještěr 

drobný pěvec (chůvička, 
žebřička, aj.) 

andulka  
korela 
myš 

křeček 
morče 
osmák 
potkan 
zakrslý králík 

 
Výše neuvedené:     ………………. 
 
 

2. KDE ŠKOLNÍ ZVÍŘATA POŘIZUJETE 
 

zverimex 
chovatelské stanice 

aukce, burzy, veletrhy 
vlastním odchovem 

darem žáků, studentů, 
zaměstnanců 

 
Výše neuvedené:     ………………. 
 
 

3. VÝDAJE SPOJENÉ S FINANCOVÁNÍM CHOVU ZVÍŘAT VE ŠKOLE ZA 1 ROK (BEZ NÁKL. NA POŘÍZENÍ ZVÍŘAT) 
 

do 1 tis. 
 1 - 2 tis. 

 2 - 5 tis. 
 5 - 10 tis. 

 nad 10 tis. 

 
 

4. KDO SE O ZVÍŘATA VE ŠKOLE STARÁ 
 

školou pověřený 
pracovník (zaměstnanec) 

studenti 
pracovník i studenti 

 externí firma 
 

 
Výše neuvedené:     ………………. 
 
 

5. PROČ ZVÍŘATA VE ŠKOLE CHOVÁTE 
 

“živá hračka“ 
lepší poznání chování zvířat 
udržení kontaktu s přírodou 

pro školní účely  
(např. pitvy) 

okrasné (např. akvárium ve 
třídě, na chodbě)

 
Výše neuvedené:     ………………. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Kontaktní údaje:  Kristýna Šlajchrtová  
   Tel: 739 027615   
   Email: kristynasla@seznam.cz 
 
V případě jakéhokoli dotazu, či připomínky se prosím obraťte na telefon nebo mail nahoře. 
 

Děkuji Vám za spolupráci, s pozdravem 
Kristýna Šlajchrtová 

mailto:kristynasla@seznam.cz
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Příloha č. 2 - Dotazníkové šetření – chov „pets“ v rodinách 

 

DOTAZNÍK O CHOVU DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ 

Návod: hodící se zaškrtněte a u chovaných živočichů popřípadě zakroužkujte či doplňte 

upřesňující údaj (vyplňujte jen to, co bezpečně víte) 

 

1.  Věková skupina                      do 15 let  16-25 let   26-45 let 

(toho, kdo vyplňuje dotazník)       46-60 let            61 a více let 

Počet dětí v rodině (napište číslo): ___________________ 

    v rodině je alespoň jedno dítě do 15 let                      v rodině není dítě do 15 let   

2. Bydliště :           byt v domě (i panelovém) bez zahrady                    dům se zahradou     

                                  Praha                         menší město                         vesnice  

3. Jaká zvířata doma chováte :                   nechováme doma žádná zvířata 

Vodní živočichové   

 akvarijní rybičky:        sladkovodní    mořské       - jaké druhy:__________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
      

 rak 
 krab sladkovodní 
 krab mořský 
 kreveta sladkovodní 

     kreveta mořská 
     brouk 
     ploštice 
     žába (např.drápatka) 

 vodní mlok (žebrovník) 
 vodní želva 
 

   

Jiný vodní živočich (jaký): _____________________________________________________________ 

Suchozemští živočichové 

BEZOBRATLÍ 

 hmyz:              - brouk         - pakobylka      - lupenitka (strašilka)       - šváb        - kudlanka  
 
Jiný druh hmyzu (jaký):________________________________________________________________ 
 

                             
 pavouk                             štír 
 stonožka         mnohonožka 
 měkkýš (plž) 
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Jiný suchozemský bezobratlý živočich (jaký):______________________________________________ 
 
OBRATLOVCI 
 

 obojživelník (žába, mlok):                     - jaký druh obojživelníka:_____________________________                     
 

 ještěr:          - ještěrka         - agama          - leguán          - chameleon          - gekon 
                                                                             

 suchozemská želva 
 

 had                  - jedovatý       - nejedovatý     - jaký druh hada:________________________  
 
Jiný suchozemský obojživelník či plaz (jaký):_______________________________________________                                         
 

 drobný pěvec (chůvička, zebřička, kanár aj.) 
 

 papoušek:            - andulka       - korela               - jiný druh ptáka:________________________  
 

 drobný savec:    - myš          - křeček         - morče          - osmák         - pískomil         - potkan                                                                                                    
 

 činčila 
 

 fretka 
 

 zakrslý králík 
 

 pes        - jaké plemeno: ____________________     kříženec     
 

 kočka       - jaké plemeno: ____________________     kříženec     
 

 miniprasátko 
 
Jiný výše neuvedený savec (jaký druh): __________________________________________________ 

 

4.  Kdo domácího mazlíčka koupil :             já sám             rodiče             babička či děda  

                                                                                    kamarád/ka                                jiný způsob získání 

 

5. Kdo se o domácího mazlíčka nejvíce stará          já sám                                           rodiče      

    členové rodiny takřka stejně                                     bratr nebo sestra                        někdo jiný  

 

6. Proč domácího mazlíčka chováte :               “živá hračka“                        blízký živý „přítel“  

    lepší poznání chování zvířete a jeho biologie          zisk - odchov a prodej potomstva        

    udržení kontaktu s přírodou                jiný důvod (jaký):________________________________  
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Příloha č. 3 – Příklad vydaného titulu nakladatelství Robimaus 

 

 

Příloha č. 4 - Příklad vydaného titulu nakladatelství Robimaus 
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Příloha č. 5 – Příklad titulu časopisu Akva tera fórum 

 

 

Příloha č. 6 – Příklad titulu časopisu Akvárium terárium 
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Příloha č. 7 – Příklad titulu časopisu Planeta zvířat 

 

 

Příloha č. 8 – Příklad titulu časopisu Ţiva 
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Příloha č. 9 – Zlatohlávek konţský (Pachnoda peregrina) 

 

 

Příloha č. 10 - Ţivorodka duhová (Poecilia reticulata) 

 

 

Příloha č. 11 - Drápatka vodní (Xenopus laevis) 
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Příloha č. 12 - Ţelva čtyřprstá (stepní) (Testudo horsfieldi) 

 

 

Příloha č. 13 – Křečík dţungarský (Phodopus sungorus) 

 

Příloha č. 14 - Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata ) 
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Příloha č. 15 – Hroznýš královský (Boa constrictor) 

 

 

Příloha č. 16 - Krajta královská (Python regius) 
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Příloha č. 17 – Krajta tmavá albín (Python m. bivitatus albino) 

 

 

 

Příloha č. 18 – Piraňa (Pygocentrus) 
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Příloha č. 19 – Logo Teraristické společnosti Praha 

 

Příloha č. 20 – Logo akvaristického spolku Akvárium zal. 1899 

 

 

Příloha č. 21 – Logo plzeňského spolku akvaristů - IRIS 

 

 

 

Příloha č. 22 – Logo České společnosti ornitologické 

 


