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1. Úvod

V  současném  světě  sledujeme  narůstající  potřebu  vést  mladší  generace 

k environmentální  vzdělanosti  a  k  upevňování  vztahu  k  přírodě.  Mnozí  spatřují 

v kontaktu s přírodou kompenzaci moderního způsobu života a možnost relaxace, další 

věří, že vnímání a respektování vztahů v přírodě povede i k zlepšení celkových vztahů 

ve společnosti. Školní chov je dle zkušeností i výzkumů z Česka a ze zahraničí velmi 

vhodnou cestou, jak vzbudit v dětech zájem a vnímavost. Jedná se rovněž o uplatnění 

mnoha  didaktických  zásad  ve  výuce  i  mimoškolních  aktivitách  –  zásad  názornosti, 

praktičnost,  možnosti  aktivního  uplatnění  každého  žáka,  působí  na  emoční  stránku 

osobnosti. Jedná se tedy o téma, které je velmi aktuální. Chov zvířat ve škole ovšem 

není snadnou záležitostí, má mnoho pro i proti, zastánce i odpůrce.

Moje  rigorózní  práce  se  proto  zabývá  chovatelstvím  ve  školách  z  více  pohledů. 

Chovatelství vždy bylo mým koníčkem a při praxi pedagoga, zvláště při výuce biologie, 

jsem se setkala s novými významy chovatelství. Z tohoto důvodu se školním chovům 

věnuji dlouhodobě.

Tato  práce  navazuje  na  moji  diplomovou  práci  „Studie  chovů  zvířat  na  základních 

školách  v  České  republice“.  V  té  jsem  v  dotazníkovém  šetření  oslovila  ředitele 

a pedagogy  základních  škol.  Z  výsledků  výzkumu  mimo  jiné  vyplynulo  několik 

zásadních  témat,  která  zajímají  pedagogy  základních  škol.  Obecně  si  mnoho 

respondentů  dotazníku  stěžovalo  na  nedostatek  metodické  podpory.  Vycházím proto 

z těchto  podnětů  a  pokusím  se  zpracovat  přehledným  způsobem  ty  aspekty,  které 

ředitelům a učitelům znesnadňují zakládání chovů.

Práce vychází  ze studia odborných materiálů,  ale  také ze zkušeností  mých i  dalších 

pedagogů.  Je  to  proto,  že  celá  práce  je  směřována  pro  využití  v  praxi.  Obsahuje 

nezbytný  teoretický  základ  z  několika  odvětví,  který  by učitelé  měli  znát.  Zároveň 

každá část obsahuje přesah do reality školy.  Zaměřuji se na problémy s legislativou, 

alergiemi, strachem ze zvířat a zoofobiemi, a dále na výběr vhodných druhů a metody 

usnadnění práce v přírodě.
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Samozřejmě finální rozhodnutí o založení chovu je na zvážení jednotlivých pedagogů 

a ředitelů škol, ale mou snahou a cílem této práce je vytvořit podporu pro učitele, kteří  

chtějí žákům umožnit reálný kontakt s částí živé přírody, která v našich životech stále 

více chybí a stává se více a více virtuální. 
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2. Historie chovu živočichů v zajetí

2.1 Pravěk – počátky chovu živočichů v zajetí

Člověk byl od samého počátku spojen s mnohými druhy živočichů. A to jako lovec 

i jako  kořist.  Pozorováním  chování  a  zvyků  zvířat  začal  pravěký  lovec  postupně 

získávat nad zvířaty převahu a té také využíval při lovu. Z ulovené zvěře spotřebovali 

pravěcí  lidé téměř  všechno.  Z kůží  si  zhotovovali  oděvy,  obuv i části  obydlí.  Maso 

sloužilo  jako  potrava  a  zpracovávali  dokonce  i kosti  a  parohy  –  vyráběli  z  nich 

primitivní nástroje i ozdobné předměty.

Dá se předpokládat, že lovci starší doby kamenné už žili v těsném sepětí s některými 

druhy zvířat, například se soby. Někteří vědci předpokládají, že lovci žili se stádem sobů 

po celý rok tak, jak je tomu ještě dnes v některých severských zemích.

Další druhy, s kterými se předpokládá rané soužití, jsou koně (Equus ferus caballus) 

a především  psi  (Canis  lupus  familiaris) (údajně  12000 – 9000 př. n. l.,  psi  byli 

pravděpodobně nezávisle domestikovaní ve více oblastech – jihozápadní  Asie,  Čína, 

Severní Amerika, koně v jižním Rusku, centrální Asii). Smečky psů se pravděpodobně 

používaly při lovu (např. při nahánění stád býložravců na srázy, jako např. na Stránské 

skále u Brna) a ochraně lidských tlup. Nálezy u Stránské skály vyvolaly u některých 

vědců otázky ochočení koní1, na kterých lidé stáda naháněli (Svoboda, Dvorský 1994). 

Ovšem doklady o psech mají  archeologové až z mezolitu  a o domestikaci  koní jsou 

důkazy z doby asi 4500 - 3400 let př. n. l.

Pro pravěké lidi bylo pravděpodobně nejsnadnější ulovit mláďata. Dá se předpokládat, 

že v dobách, kdy se lov dařil a bylo dost kořisti, přišel člověk na to, že je výhodné  

nezabíjet chycená zvířata hned, ale naopak, ponechat si je jako „živou konzervu“ na 

doby, kdy se lov z různých důvodů dařit nebude. 

„Roztomilost  mláďat  jistě  způsobila,  že  si  s  nimi pravěcí  lidé (a zvláště  jejich děti) 

časem i hráli. Postupem času se našli mezi našimi předky i takoví, kteří si v hojných 

1  Údajně na některých rytinách vypadají hlavy koní jako by byli v postroji (Svoboda, Dvorský 1994).
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letech nechali některá zkrotlá mláďata až do jejich dospělosti.“ (Dobroruka, Šír, 1984).

Od pouhého držení divokých zvířat tak pravěký člověk postoupil k jejich ochočování 

a až později se dá hovořit o vlastním chovu zdomácnělých zvířat.

Předpokládá se, že nejprve byla zvířata držena jako domácí mazlíčci a teprve poté se jen 

ty nejvhodnější druhy domestikovaly (Diamond, 2000). I dnes chováme mnoho druhů, 

které jsou pouze ochočené (například sloni) a množství druhů, které chováme jen jako 

mazlíčky, nápadně převyšuje počet druhů opravdu domestikovaných2. 

Způsob života pravěkých lidí se tak velmi změnil – začal chovat zvířata. Hlavní byly 

samozřejmě  hospodářské  účely,  ale  nezanedbatelný  byl  nadále  i  chov  pro  potěšení 

(možná  i myš  domácí)  a  chov  kultovních  zvířat  (zpočátku  byl  kultovním  zvířetem 

pravděpodobně i skot).  Toto byl  počátek domestikace  zvířat  a  spolu s  již  vzniklými 

kulturními rostlinami došlo k vytvoření potravního základu pro celou lidskou populaci 

(Dobroruka, Šír, 1984).

Kromě již zmíněných psů a koní se předpokládá v období pravěku domestikace kura 

(Gallus gallus f. domestica,  10000 př. n. l., jihovýchodní Asie), ovce (Ovis orientalis  

aries, 9000 – 8000 př. n. l., západní a střední Asie, z divokého muflona), kozy (Capra 

aegagrus  hircus,  8000 – 7000 př.  n.  l.,  západní  Asie,  z kozy bezoárové),  tura  (Bos 

primigenius taurus, 7000 – 6000 př. n. l., severní Afrika, jihozápadní Asie a Indie, z již 

vymřelých praturů), prasete (Sus scrofa domesticus,  6000 př. n. l ., Eurasie a severní 

Afrika, z divokého prasete), osla (Equus asinus f. asinus, 5000 př. n. l., severní Afrika, 

z divokého osla), husy, kachny (5000 př. n. l.), zebu (Bos primigenius indicus), holuba 

(5000 – 4500 př. n. l.) a možná dokonce i kapra (5000 – 3000 př. n. l), myši domácí 

(5000 – 3000 př. n. l),  kočky a včely (4000 – 2000 př. n. l.,  kočky – severní Afrika 

a jihozápadní Asie, včely Eurasie) (Červená et al., 2001, Diamond, 2000). Jak je vidět, 

2 Domestikovaná zvířata  prochází  během procesu  zdomácnění  mnohdy velmi  nápadnými  změnami, 

které je odliší od jejich divokých předků (např. změna tělesných rozměrů, zhoršení smyslů, zvýšení  

dojivosti).
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k domestikaci  mnoha  nejstarších  druhů došlo  na  území  tzv.  „Úrodného  půlměsíce“3 

(Diamond, 2000).

Ke  zdomácnění  docházelo  více  způsoby.  Někdy  se  mohlo  jednat  o  samovolnou 

domestikaci (autodomestikaci) – pes či holub se nejspíš připojili k člověku dobrovolně. 

U již zmiňovaných sobů se naopak člověk připojil  ke zvířeti  a to si  na něj  zvyklo. 

Většinu  druhů  si  ale  člověk  vybral  a  vědomě  domestikoval  (některé  bylo  potřeba 

i náročně krotit, například koně či osly).

Na konci  pravěku již  člověk využíval  velká  i  malá  zvířata.  Velká  jako zdroj  masa, 

mléka, kůže, vlny, hnojiva, i jako dopravní prostředek a pracovní sílu v zemědělství. 

Z menších zvířat našli uplatnění hlavně psi jako hlídači, lovci, mazlíčci i potrava. Dále 

byla domestikovaná kočka, původně nejspíš jako lovec hlodavců. Jako zdroj potravy 

někde  jistě  sloužili  i  hlodavci,  například  krysy  (Afrika)  či  morčata  (Jižní  Amerika, 

domestikování asi 3000 př. n. l.) (Diamond, 2000). Ptáky chovali lidé pro maso, vejce 

i peří, hmyz pro med či hedvábí.

2.2 Starověk – chov zvířat ve starých civilizacích

S vývojem lidské  společnosti  docházelo  i  ke  změnám v chovu zvířat.  Do zajetí  se 

dostávalo více druhů živočichů a také důvodů k chovu bylo více. Samozřejmě zůstal ten 

původní  –  zdroj  obživy,  a  také  se  ve  všech  starověkých  civilizacích  setkáváme 

s množstvím  kultovních  zvířat.  Velký  význam  měl  ve  starověku  chov  zvířat  pro 

usnadnění lovu, přepravu lidí a zboží nebo vedení válek. V každé civilizaci můžeme 

nalézt několik takových druhů.

Ve starověku byly již domestikovány všechny hospodářsky důležité druhy. Ovce, kozy, 

krávy, vepři a koně byli těmi nejzásadnějšími. 

Dalších  důležitých  velkých  savců  zdomácnělých  nejpozději  ve  starověku  je  hned 

několik. Mezi nimi již zmiňovaní osli a sobi (původně i v současnosti žije sob v severní 

3 Jeho území sahá od Nilu na západě, na severovýchod až na Kypr, přes Mezopotámskou nížinu a podél  

řek Eufratu a Tigridu k Perskému zálivu, až po úpatí Íránské vysočiny. 
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Eurasii,  i  když  nyní  ho  můžeme  najít  i  v  Severní  Americe).  V  jihovýchodní  Asii 

zdomácněli vodní buvoli (Bubalus bubalis bubalis), jejichž divoký předek zde žije stále, 

a tur bali (balijský skot, Bos javanicus f. domestica), jehož divoký předek byl příbuzný 

praturů,  banteng.  V  Indii  a  na  Barmě  zase  žije  gajal  (neboli  mithan,  Bos  gaurus  

frontalis),  jehož  předkem byl  rovněž  příbuzný praturů,  gaur.  Při  výčtu  významných 

velkých  býložravců  nesmím  zapomenout  na  jaky  (Bos  mutus  grunniensis),  jejichž 

předek je divoký jak z Himalájí  a Tibetské náhorní plošiny,  kde ostatně dodnes žijí 

i domestikovaní  jaci.  Nejpozději  ze  všech těchto  velkých savců byli  pravděpodobně 

domestikováni  velbloudi,  jejichž  předci  jsou  dnes  již  vymřelí.  Velbloud  dvouhrbý 

(Camelus  bactrianus)  pochází  i  žije  ve  střední  Asii,  velbloud  jednohrbý  (Camelus  

dromedarius)  pochází  ze severní  Afriky a  přilehlých arabských zemí,  kde je dodnes 

rozšířen nejvíce4. Posledním hospodářsky významným druhem jsou příbuzní velbloudů, 

lamy.  Zdomácnělé  druhy  lama  krotká  (Lama  guanicoe  f.  glama)  a  alpaka  (Lama 

guanicoe f. pacos) pocházejí z lamy guanako (Lama guanicoe) (Diamond, 2000).

Ze starověkého Egypta i Asýrie jsou známá některá psí plemena – dogy, chrti, pastevečtí 

psi (Andreska, Andresková, 1993).

V zájmových chovech byla častá zvířata velká či exotická. Například velké šelmy se 

staly symbolem moci panovníků nebo sloužily k nahnání strachu protivníkům.

Na panovnických dvorech se tak shromažďovalo velké množství druhů a vznikala zde 

první zařízení, která bychom dnes nazvali zvěřinci.

2.2.1 Chov zvířat ve starém Egyptě

Ve starověkém Egyptě byla chována zvířata převážně hospodářská. Stáda se pásla na 

okrajových  pozemcích,  nejčastěji  v  deltě  Nilu.  Nejvíce  se  cenilo  hovězí,  jedlo  se 

vepřové,  skopové,  kozí  i  antilopí  maso  (antilopí  maso  pocházelo  pravděpodobně 

z úlovků). Rovněž husy, kachny a jiní lovní ptáci se běžně chovali. Drůbež si mohli 

dovolit jen nejbohatší, kteří rovněž často chovali holuby v holubnících. Z bezobratlých 

chovali Egypťané včely, protože med byl hlavním sladidlem (Baines, Málek 1996).
4 Velbloud jednohrbý dnes žije i v Austrálii, ale sem byl dovezen.
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Asi  3000  př.  n.  l.  došlo  v  Egyptě  k  domestikaci  velbloudů  jednohrbých  (Camelus  

dromedarius),  jak  dokazují  nálezy sošek  a  kreseb.  Používali  se,  a  vlastně  i  dodnes 

používají, hlavně pro přepravu nákladů a k jízdě.

Zvěřince  si  ve  starém Egyptě  pořizovali  samozřejmě  nejbohatší  obyvatelé.  Největší 

chovy se nacházely na dvorech faraonů, ale zvěřince vlastnili i členové vyšších vrstev.

V Egyptě, ale i Mezopotámii, Asýrii a Babylónii byly v nádržích u chrámů chovány 

některé druhy posvátných ryb, které se jinak nesměly ani lovit. V Thébách můžeme najít 

příklad  stejného  zařízení  –  freska  znázorňující  nádrž  s  rybami  je  stará  asi  3400 let 

(Červená et  al.,  2001).  V chrámech byli  v jezírkách rovněž drženi  krokodýli,  taktéž 

považovaní za posvátná zvířata. V Africe byl nejspíš nejsilnějším zvířecím kultem kult 

kobry (kult jedovatých i nejedovatých hadů a želv nacházíme rovněž v Asii, nejznámější 

je dodnes v Indii).

Jiná zvířata byla chována z praktických důvodů, ne kultovních. Například reliéf, který 

znázorňuje geparda jako lovecké zvíře, pochází asi z roku 2650 př. n. l.5, tedy z doby 

vlády faraona Džosera (2630 – 3611 př. n. l.), zakladatele třetí dynastie.

Kromě gepardů byly v oblibě i jiné velké šelmy. Lvi byli odznakem vladařské moci, 

a proto  je  faraoni  chovali  již  v  3.  tisíciletí  př.  n.  l.  Například  faraon  Ramses  II. 

(1298 – 1232 př. n. l.) si své lvy bral i na válečné výpravy. 

Ve stejném období (3.  tisíciletí  př.  n.  l.)  se ze Sýrie dováželi  medvědi a ze Súdánu 

žirafy,  často jako dary panovníkům. Také antilopy byly častými chovanci,  například 

antilopy přímorožci byly považovány v Egyptě za posvátná zvířata.

V  chrámovém  komplexu  v  Karnaku  stojí  Chrám  slavností  Thutmose  III. 

(1479 – 1425 př. n. l.). Jedna z jeho místností je vyzdobena malbami exotických zvířat 

a rostlin, a je proto nazývána botanickou zahradou.

Královna  Hatšepsovet  (1473  –  1458  př.  n.  l.)  nechala  v  Thébách  rozšířit  chrám 

Dajr al Bahrí a vystavět „Zahradu Amonovu“, která je považována za zvěřinec. V tomto 

zvěřinci byla držena místní, ale i dovážená zvěř ze severovýchodní Afriky i odjinud, 

5 Nástěnné malby gepardů jsou známé již ze 7. tisíciletí př. n. l..
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například  sloni  z  Indie6.  Z  konkrétních  druhů  se  zde  chovali  například  levharti  či 

kočkodani. Zvířata žila ve výbězích či přímo v paláci královny (Dobroruka, Šír, 1984).

Posvátným zvířetem byl ve starém Egyptě rovněž ibis. Ibisové byli chováni ve velkém 

množství a poté byli podrobeni rychlé smrti a pohřbeni. Přesné pochopení těchto praktik 

nám zatím uniká 7 (Baines, Málek 1996).

2.2.2 Chov zvířat ve staré Číně

Z dob neolitu (zhruba před 12 000 lety), jsou důkazy o zdomácnění psa a prasete. Od 

neolitu se hlavně v severní Číně tradičně chová i  bourec morušový (Bombyx mori), 

jehož  kokony  jsou  zdrojem  vláken  hedvábí  (Fairbank,  1998).  Čína  je  spolu 

s Mezopotámií  (a možná  i  Indií)  domestikačním  centrem  kachny  divoké  (Anas 

platyrhynchos), která se zde chová pro maso i vejce (Červená et al., 2001).

Jedna  z  nejstarších  písemných  zpráv,  kterou  máme,  je  zpráva  o  odchytu  zvěře  ze 

16. století př. n. l. (dynastie Šang), která se nachází na bronzové váze. Jedná se o nápis, 

který říká, že tuto vázu daroval čínský císař svému ministrovi za jeho zásluhy při lovu 

zvířat pro císařský zvěřinec na severu8.

Císař Ven-Vang založil první známý zvěřinec kolem roku 1150 př. n. l. poblíž Pekingu. 

Byl nazýván „Zahrada moudrosti“, měl rozlohu více než 400 ha a chovali se zde savci, 

ptáci, želvy i ryby a pěstovaly vzácné rostliny (Dobroruka, Šír, 1984).

Císaři dynastie Čou (1100 – 256 př. n. l.) chovali tygry.

Až s  pádem Mandžuů (dynastie  Čching,  1644 –  1911)  skončil  tento  oborový chov 

zvířat. Díky tomu můžeme dnes vidět jelena milu (Elaphurus davidianus) . 

Jelen milu je často (a možná správněji) nazýván jako jelen pátera Davida nebo jelen 

Davidův,  a  to  podle  kněze,  přírodovědce  a  misionáře  v Číně  –  Jean-Pierre  Armand 

6 Používali se jako válečná zvířata.
7 V severní Sakkáře bylo celé město, které se staralo o rituální pohřby zvířat. Zaplatit pohřeb zvířete byl  

pro Egypťana dobrý skutek.
8 Čínští lovci pronikali až k Severnímu ledovému oceánu (Dobroruka, Šír, 1984).
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Davida  (27.  9.  1826 – 10.  11.  1900).  V  materiálech,  které  posílal  páter  David  do 

pařížského  muzea,  našli  odborníci  kromě  pozůstatků  jelena  milu  i  65  druhů  dosud 

neznámých ptáků, 63 druhů savců (včetně pandy velké), nebo i 55 druhů pěnišníků. 

Jelena milu objevil páter David v císařské oboře u Pekingu, kde pod přísným dozorem 

žilo asi 120 zvířat, která byla již v přírodě vyhynulá, a David je znal jen z uměleckých 

děl. Od tatarských stráží se páterovi podařilo získat kůže a kosti samce a samice těchto 

jelenů  a  později  již  Číňané  neměli  potřebu  tajit  existenci  sse-pu-hsiang9.  Několik 

jedinců pak čínský císař daroval do Francie a dalších zemí, což bylo štěstí pro záchranu 

druhu. V Číně byli poslední jedinci zabiti roku 1900, když do Pekingu vtrhli Boxeři 

a loupili a zabíjeli10 (Fairbank, 1998). 

Čína je rovněž považována za kolébku akvaristiky – čínští císaři měli v oblibě „zlaté 

rybky“  čili  karase  stříbřitého  východoasijského  (Carassius  auratus  auratus)  v  jeho 

červeně zbarvené formě.

2.2.3 Chov zvířat v Aztécké říši

Již před naším letopočtem chovali aztéčtí králové ve svých palácích množství divoké 

zvěře. Často se jednalo o ptáky, příkladem může být kvesal chocholatý (Pharomachrus  

mocinno),  posvátný  pták  Aztéků.  Kvesal  byl  vzácný  pták  a  jeho  ocasní  pera  byla 

předmětem  obchodu  a  ozdobou  vládců.  Známá  je  čelenka,  kterou  daroval 

Montezuma II.  Cortézovi  jako velmi  vzácný dar  (obsahovala až 500 per z  kvesala). 

Shodou okolností je dnes tento pták symbolem středoamerické Guatemaly a jeho peří 

láká pytláky dodnes.

Císař Montezuma II. (asi 1465 – 1520) byl velmi schopný vládce, válečník i obchodník. 

Na svých výpravách si shromažďoval velké sbírky cenných rostlin i živočichů, které 

pak pěstoval a choval v zahradách svého paláce.

Popis Montezumových zahrad pochází od Španělů, konkrétně od dobyvatelů vedených 

9 Původní  tatarský  název  pro  jelena  milu  (znamená  „čtyři  v  jednom“  -  jelen,  kůň,  tur  a  koza) 

(Volf, 2010).
10 Během Boxerského povstání (1898 – 1901).
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Cortézem. V jeho paláci v hlavním městě Tenochtitlánu „žily mnohé druhy zvířat, jako 

lamy,  bizoni,  jeleni,  tapíři,  mravenečníci,  rysi,  jaguáři,  medvědi  a  lachtani,  ale 

i aligátoři,  hadi,  leguáni,  ještěrky,  želvy,  různé  druhy  ryb  ve  zvláštních  bazénech 

a rozmanití ptáci. Ve velké voliéře bylo chováno takové množství dravých ptáků, že prý 

denně spotřebovali 500 krocanů ke svému nasycení. Jen o ptáky se staralo 300 lidí.“ 

(Dobroruka, Šír, 1984). 

2.2.4 Chov zvířat ve starém Řecku a Římě

V Řecku a později i v Římě se chovalo velké množství rozmanitých druhů.

Samozřejmě se chovaly ovce, kozy a krávy na pastvách. Řekové a Římané byli i velmi 

dobří chovatelé koní a jezdci. Koně měli využití nejen v armádě a pro přepravu zboží, 

ale v antickém světě hráli důležitou roli ve sportu. Nejprestižnější byly závody spřežení, 

ale i vítězům dalších jezdeckých závodů se stavěly pomníky. Zajímavé je, že pomníky 

se stavěly koním a chovatelům, ale nikdy jezdcům či vozatajům (Levi, 1995). Řecký 

spisovatel Xenofón v knihách O lovu a O jezdectví pojednává o chovu a výcviku psů 

a koní, Arriános se rovněž zabývá lovem se psy (Andreska, Andresková, 1993).

Vztahem ke svému koni byl známý například Alexandr Veliký (356 – 323 př. n. l.), 

o jehož Bucefalovi se traduje mnoho pověstí.

Pro  využití  v  armádě  se  chovaly  i  další  druhy  živočichů.  V  boji  s  nepřítelem  se 

používali například cvičení sloni nebo jedovatí hady. Bitevní věže na hřbetech slonů 

byly původně řeckým vynálezem, ale používali je i Římané (Levi, 1995). Známí jsou 

sloni také z armády Alexandra Velikého11.

Římané si drželi exotická zvířata na jejich vzájemné souboje (většinou spolu zápasily 

dva různé druhy zvířat) či na souboje lidí se zvířaty, pro takzvané gladiátorské zápasy, 

které  převážně  pořádali  římští  císaři.  Byla  to  v  této  době  oblíbená  zábava  císařů, 

společenské  smetánky  i  prostých  občanů  odehrávající  se  většinou  ve  speciálních 

arénách – amfiteátrech.12

11 V perské armádě, s kterou se Alexandr Veliký několikrát střetl, byli rovněž sloni (Levi, 1995).
12 Za pozůstatek těchto gladiátorských her dnes můžeme považovat býčí zápasy.
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V těchto vyspělých kulturách se také chovala zvěř pro potěšení, často ve speciálních 

zařízeních, například králíci ve výbězích se stromy a keři – leporáriích, plši v klecích – 

gliláriích, kachny v rybníčcích zakrytých sítí – nesotrofiích. Zajímavostí je existence 

umělých líhní ve starém Římě, kdy se kachní vejce zahrabávala do hnoje, pokládala se 

na  hliněné  pícky,  ve  kterých  se  udržovala  stálá  teplota,  nebo  se  vejce  podkládala 

slepicím.

Ptáci byli chováni v tzv. aviariích, máme zmínky o chovu alexandra malého (Psittacula 

krameri)  i  alexandra velkého (Psittacula eupatria).  Ze 3. století př. n. l.  z antického 

Řecka máme zmínky o chovu sov v klecích.

Příkladem římského chovatele (i když dnes bychom ho tak asi neoznačili) může být 

bohatý římský občan L. L. Lukullus, který ve svém sídle v Tusculu13 choval ve voliéře 

několik druhů pěvců. Voliéra byla umístěna přímo v jídelně,  aby se hosté mohli  při 

hostinách podívat na ty živé ptáky, které právě jedli (Veger, Kamínek, 1981).

Zájmový chov zvířat byl v antickém Řecku i Římě vždy symbolem vysokého postavení 

a ukázkou značného majetku, tedy byl záležitostí těch nejbohatších svobodných občanů 

a aristokracie. Největší zvěřince měli zřejmě římští císaři a bohatí Římané. V této době 

bylo držení divoké zvěře módou, dokonce byla v jednu dobu zavedena daň z držení lvů 

a levhartů. 

2.3  Chov  zvířat  v  Evropě  v  období  středověku  a  raného  

novověku

Po pádu římské říše (476 n. l.) přišel po mnoha stránkách úpadek ve společnosti a s tím 

i související  zánik  většiny  zvěřinců.  K  jejich  obnově  docházelo  pozvolna  až  ve 

středověku.  První  středověké  zvěřince  byly  zakládány  v  období  raného  středověku 

především v klášterech, opevněných hradech a městech, například ve Frankfurtu nad 

Mohanem nebo Luzernu (Dobroruka, Šír, 1984).

13 Tusculum  bylo  antické  město  v okolí  města  Frascati  ve  střední  Itálii,  hlavně  v 1. století př. n. l. 

letovisko bohatých obyvatel Říma.
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Teprve později vznikaly zvěřince i při šlechtických sídlech – menažérie. Zpočátku byli 

chováni hlavně medvědi a vysoká zvěř, ale i další.

Samozřejmostí již ve středověku byl chov psů (hlavně loveckých), koní (i ti  byli již 

velmi  sofistikovaně  šlechtěni),  lovné  zvěře  v  oborách  i  velkého  množství 

hospodářských zvířat. 

Ve  střední  a  severní  Evropě  dochází  pravděpodobně  teprve  na  začátku  středověku 

k rozšíření chovu kočky domácí, i když na jihu Evropy, v Asii i Africe je chov koček 

známý již od starověku.

Ze zvířat  užitkových stojí  za  zmínku hlavně skutečná domestikace králíka,  ke které 

došlo až počátkem středověku v klášterech Benediktinů na jihu Francie14. K rozšíření 

králíků  do  Belgie,  Británie  a  dalších  zemí  došlo  až  v  17.  -  18.  století 

(Červená et al., 2001). Ostatní hospodářská zvířata už ve středověku byla většinou zcela 

domestikována, i když například kachny nebyly v Evropě příliš rozšířené.

2.3.1 Chov zvířat ve středověku a raném novověku v Německu

Fridrich II. Štaufský (26. 12. 1194 – 13. 12. 1250), německý král a císař římský, byl  

intelektuál  s  velkou  zálibou  ve  zvířatech.  Vlastnil  exotický  zvěřinec,  ve  voliérách 

choval  pelikány,  jeřáby,  dokonce  i  kakadu  bílého,  kterého  dostal  jako  dar  od 

babylonského sultána (Veger, Kamínek, 1981). Jeho velkým koníčkem bylo sokolnictví. 

O sokolnictví,  ale i  o ornitologii  a etologii  obecně,  nakonec podle svých zkušeností 

sepsal  a  opatřil  kresbami  jednu  z  nejvýznamnějších  zoologických  knih  středověku, 

De arte venandi cum avibus (O umění lovit  s ptáky). Původní Fridrichovo dílo bylo 

rozděleno do šesti knih, ilustrace byly zřejmě dokončeny jen ve dvou ze šesti svazků. 

Originál díla k dispozici již není, byl císaři ukraden a dosud nebyl nalezen. Nejznámější 

kopie  Fridrichových  knih  je  pravděpodobně  opis  vytvořený  pro  syna  Fridricha  II., 

sicilského krále Manfréda (Matthew, 1996).

14 Králíci  při  chovu  na  klášterních  dvorech  ztráceli  plachost  a  přestali  se  rozmnožovat  přirozeně, 

v norách.
17



Název  „Thiergart“  -  dnes  Tiergarten  (zoologická  zahrada)  –  byl  poprvé  použit  již 

v roce 1451. Jednalo se o menažérii u královského hradu ve Stuttgartu. Zvířata zde žila 

v poměrně velkých ohradách a také v rozšířených hradních příkopech. Některé příkopy 

byly napuštěné vodou a v těch se chovali vodní ptáci (například volavky) i ryby. Ve 

zbytku příkopů žili medvědi a daňci, dokonce i pár zubrů. Mimo jiné zde byli chováni 

jeřábi, pštrosi a různí dravci. 

Dalším místem,  kde žilo  velké  množství  exotických druhů,  byly Drážďany.  Většina 

druhů byla chována v Jägerhofu (loveckém dvoře). Zvlášť významní chovanci byli lvi, 

kteří  se  zde byli  drženi  do roku 1554.  Do roku 1671 byli  lvi  chováni  odděleně  od 

ostatních zvířat  v několika různých zařízeních.  V roce 1558 byli  tito lvi  použiti  pro 

kratochvíli zámeckých hostů, pro zápasy (také velký lov). Stejně jako lvi zde bylo pro 

podobné účely využito mnohem více druhů, například tygři, zubři či opice. 

August  II.  Silný  (12.  5.  1670  –  1.  2.  1733),  polský  král  a  saský  kurfiřt,  vyslal 

v roce 1731 expedici do Afriky přímo za účelem odchytu exotických druhů. O dva roky 

později tedy výprava do Drážďan dovezla velkou sbírku afrických zvířat, mezi nimi byli 

lvi, opice, dikobrazi i pštrosi.

V roce 1725 nechal Friedrich Vilém I. (14. 8. 1688 – 31. 5. 1740) upravit berlínskou 

bažantnici (z roku 1671) na lovecký dvůr, kde byli drženi medvědi, zubři, losi, ale také 

lachtani a více druhů ptáků.

2.3.2 Chov zvířat ve středověku a raném novověku ve Francii

Již z roku 1387 je známo dílo  Livre de la chasse (Kniha o lovu), jejímž autorem je 

Gaston Fébus (1343 - 1391), jedenáctý hrabě z Foix. Hrabě zde pojednává o jeho velké 

vášni - lovu. Tuto knihu psal pro svého přítele Filipa, vévodu burgundského. V Knize 

o lovu můžeme nalézt vše o průběhu lovu, významné jsou pasáže o loveckých psech. 

Hrabě byl velkým znalcem a milovníkem loveckých psů (Matthew, 1996).

Na  počátku  15.  století  budoval  velký  zvěřinec  René  I.  z  Anjou 

(16. 1. 1409 – 10. 7. 1480)  na  svém  hradu  Angers  v  západní  Francii.  Zvěřinec  byl 
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dokončen  roku  1450  a nacházelo  se  v  něm velké  množství  druhů.  V ohradách  zde 

chovali antilopy a pštrosy, v pavilonech lvy i drobné savce.

Král Karel IX. (27. 6. 1550 – 30. 5. 1574) nechal v Paříži založit kolem roku 1570 

zvířecí výběhy v zahradách Louvru a v Jardin des Tuileries. Chovali se zde samozřejmě 

medvědi a lvi - symboly síly a moci, ale třeba i skot (Dobroruka, Šír, 1984).

Velký zvěřinec pochopitelně vlastnil i Ludvík XIV. (5. 9. 1638 – 1. 9. 1715), slavný 

„Král  slunce“.  V  zahradách  svého  zámku  Versailles  nechal  v  roce  1662  postavit 

zvěřinec  pouze  pro  potřebu  svou  a  svých  hostů.  Menažérie  měla  rozlohu  necelé 

4 hektary a vějířovité uspořádání, které umožňovalo skvělý výhled.

V roce 1794 byla na podnět Bernardina de Saint-Pierre otevřena menažérie v Jardin des 

Plantes  v  Paříži,  která  vznikla  vlastně  přesunutím  zvířat  ze  zrušené  menažérie  ve 

Versailles. Je považována za jednu z nejstarších zoologických zahrad na světě. Vždy ji 

vedli  odborníci  a  sloužila  veřejnosti.  Rozkládá  se  na  ploše  asi  5  hektarů.  Velké 

popularity dosáhla i později, například v roce 1827 zde byla představena první žirafa 

dovezená  do  Francie  (Davidson,  Ayre,  2008).  Nyní  je  tato  Ménagerie  památkově 

chráněná a specializuje se jen na chov některých zvířat15 (je zde problém s renovacemi 

a stavebními úpravami).

2.3.3  Chov  zvířat  ve  středověku  a  raném  novověku  v  dalších 

evropských zemích

Itálie

Velmi brzy vznikaly menažérie v Itálii. Uvádí se, že dokonce už ve 12. století. Tyto 

zvěřince se ovšem nemohly rovnat těm antickým. Stavěly se výběhy malé, úzké,  ve 

kterých se zvířatům nedařilo. Později se začaly stavět výběhy kruhové, které se udržely 

v trendu stavitelství zvěřinců velmi dlouho.

Díky velkému množství  obchodních stezek,  které  vedly přes  Itálii,  se  do této  země 
15 Zajímavostí může být chov koně Převalského v pařížské Ménagerii.
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dostalo mnoho druhů živočichů, například sloni, lvi, levharti či nosorožci.

Velmi módní byl v Itálii chov exotického ptactva. Šlechta si stavěla velké voliéry či celé 

ptačí  domy  a  nakupovala  ptáky  dovážené  z  výprav,  s  kterými  se  pak  pyšnila16 

(Veger, Kamínek, 1981).

Z Itálie se pravděpodobně rozšířila móda chovu exotických zvířat (hlavně těch velkých 

a silných) jako symbolů moci, do zbytku Evropy.

Nizozemsko

V Nizozemsku  vznikaly  zvěřince  taktéž  poměrně  brzy,  již  ze  14.  století  je  známý 

zvěřinec hraběte Haaga. Byli zde drženi medvědi, velbloudi, lvi, sokolové i další druhy 

zvířat.

Významným nizozemským dílem o chovatelství je Exoticorum libri decem (Deset knih 

o  exotech),  jehož  autorem  je  Carolus  Clusius.  Autor  zde  shrnul  své  zkušenosti 

z pozorování exotů hlavně na vídeňském dvoře a celé pojednání tvoří rady kapitánům 

lodí, jak s exoty zacházet při přepravě na lodi a jak je ošetřovat (Veger, Kamínek, 1981).

Velká Británie

První  zvěřince  v  Británii  se  stavěly  pravděpodobně  v  Londýně.  Nejznámější  je 

samozřejmě  ten  v  londýnském  Tower  of  London.  Nejspíše  byl  založen  už  Janem 

Bezzemkem (24. 12. 1166 - říjen 1216), který v Toweru často pobýval a choval zde lvy 

i jiná exotická zvířata. Tento nevelký zvěřinec byl přístupný i veřejnosti. Údajně se zde 

platilo menší vstupné, nebo psem. Psím masem se zde pak měli krmit místní chovanci. 

Například  opatrovatel  královského  leoparda  krále  Edwarda  II. 

(25. 4. 1284 – 21. 9. (?) 1327)  dostával  denně šest  pencí  na  krmení  leoparda  a  jednu 

penny jako plat  (Andrews et al,  2005).  V Toweru byli  chováni  dravci,  tygři,  hyeny, 

opice i další druhy (Dobroruka, Šír, 1984). Dodnes jsou zde chováni proslulí havrani.

Velice známý zvěřinec měla hrabata z Derby na svém sídle v Knowsley. Zajímavostí je, 

16 Často se nechávali malovat například s papoušky (Veger, Kamínek, 1981).
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že zde hrabě z Derby nechal v roce 1971 postavit Safari park, čímž pokračoval ve zdejší 

tradici chovu exotických zvířat .

V Británii  byla  roku 1828 na  popud Zoologické  společnosti17 rovněž  založena  třetí 

zoologická zahrada na světě. Byla to zahrada v londýnském Regent's Parku. Již po roce 

fungování chovala tato zoo přes sto druhů savců a ptáků.

Rakousko

V 16. století založil Maxmilián I. (22. 3. 1459 – 12. 1. 1519) zvěřinec v Ebersdorfu 

(jihovýchodně od Vídně).  Slavní byli  zdejší  sloni,  chovali  se zde také lvi,  medvědi, 

opice či papoušci. Z Ebersdorfu byla později zvířata přestěhována do novějšího zvěřince 

na zámku Neugebäude u Vídně, nedaleko zámku v Ebersdorfu. Zámek Neugebäude si 

nechal  postavit  Maxmilián  II.  (31.  7.  1527 –  12.  10.  1576),  velký  milovník  zvířat. 

Choval zde hlavně šelmy, ale i jeřáby, mandrily či zubry (Dobroruka, Šír, 1984).

Před rokem 1732 choval Evžen Savojský (18. 10. 1663 – 24. 4. 1736) množství zvěře 

v oboře v Belvederu u Vídně.  Začal  zde např.  s  oborním chovem muflonů,  které  si 

dovezl ze Sardinie (Andreska, Andresková, 1993).

Když se hovoří o menažériích v Rakousku, nejde nezmínit tu, kterou v roce 1752 založil 

císař František Štěpán Lotrinský (8. 12. 1708 – 18. 8. 1765), manžel Marie Terezie. 

Tedy menažérii v parku zámku Schönbrunn. Základ zdejší sbírky pocházel mimo jiné ze 

zvěřince  Neugebäude.  Ve středu zdejší  menažérie  stál  osmiboký pavilon,  ve  kterém 

údajně císařský pár rád sedával. Ostatní pavilony byly postaveny kruhovitě kolem něj, 

tak  aby  císař  měl  dobrý  výhled.  V péči  o  zdejší  sbírku  pokračoval  i  Josef  II.  Již 

v roce 1779 byla menažérie zpřístupněna veřejnosti. Schönbrunnská zoologická zahrada 

je  dnes  všeobecně  považována  za  nejstarší  zoologickou  zahradu  na  světě,  funguje 

nepřetržitě od svého založení. Původní barokní stavby můžeme dnes stále vidět, zůstaly 

zachovány i přes to, že zoo byla upravena a zmodernizována.

17 The Zoological Society of London (ZSL, Zoologická společnost ) byla založena roku 1826 Sirem 

Stamfordem Rafflesem. 
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Španělsko

Velkým přínosem Španělska evropskému chovatelství byly především výpravné cesty 

do nově objevené Ameriky. 

Kolumbus  s  sebou  přivezl  mnoho  druhů  již  ze  své  první  výpravy18.  A brzy  začaly 

španělské lodě vozit další druhy, které se staly předmětem obchodu a šířily se rychle 

celou Evropou (například krocani a kachny pižmové).

Například  lékař  Filipa  II.,  Francisco Hernandes,  strávil  na  králův  rozkaz  mnoho let 

v Mexiku, kde studoval zdejší faunu i flóru. Jeho poznatky vyšly až v roce 1651 v Římě 

(Veger, Kamínek, 1981).

2.4 Chov zvířat ve středověkém a raně novověkém Česku

V Česku se chovaly samozřejmě stejné druhy jako ve zbytku Evropy. 

Přesto by bylo vhodné zmínit alespoň dva druhy, jejichž chov má u nás velmi dobrou 

tradici.

Již od 11. století je z Kosmovy kroniky doložen chov sladkovodních ryb v rybnících,  

možná že v osadě Rybníček poblíž Prahy19 se nacházel rybník již v 10. století. Počet 

rybníků  rychle  narůstá  za  vlády Karla  IV.,  kdy se  začínají  stavět  i  větší  rybníky20. 

Největší rozmach prožilo rybníkářství mezi koncem 15. stoletím a 16. stoletím, kdy se 

zakládání  rybníků  věnoval  rod  Pernštejnů  i  Rožmberků.  Právě  v  této  době působili 

rybníkáři  jako  Štěpánek  Netolický,  Jan  Dubravia  či  Jakub  Krčín  z  Jelčan 

(Andreska, 1987). V 17. a 18. století dochází k úpadku rybníkářství, některé rybníky 

byly zaváženy a vysoušeny.

Od samotných počátků rybníkářství byl a dodnes je u nás hlavním chované zvíře kapr. 

Do  Čech  byla  již  dovezena  kulturní  forma  kapra.  K  jeho  zdomácnění  došlo 

18 Údajně největší nadšení budili v Kolumbově oslavném průvodu mluvící papoušci.
19 Dnes je to lokalita poblíž Karlova náměstí v Praze.
20 Například rybníky Dvořiště nebo Máchovo jezero.
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pravděpodobně na dvou odlišných místech – v Číně a v jihozápadní Evropě. K nám se 

kapři  dostali  z povodí  Dunaje a přes rybníky starých Římanů. K jeho rozšíření jistě 

přispěla  církev,  kapr  byl  od  samého počátku postní  jídlo.  Dnes  se  nám tato  tradice 

dochovala hlavně v podobě tradičního štědrovečerního jídla.

Dalším  druhem,  o  kterém  bych  se  zde  zmínila,  je  kůň.  V  16.  století  totiž  bylo 

vyšlechtěno  naše  nejstarší  koňské  plemeno,  starokladrubský  kůň.  Hřebčinec 

v Kladrubech nad Labem založil už císař Maxmilián II., ale za oficiálního zakladatele 

kladrubského hřebčína je považován až Rudolf II., který v roce 1579 z Kladrub učinil 

císařský dvorní hřebčín (webové stránky NH Kladruby nad Labem, 2012). Základem 

chovu byli španělští a italští hřebci a domácí klisny. Brzy po založení se ustálily dvě 

barvy  –  černá  a  bílá  (Kholová,  Hošek,  1996).  Toto  plemeno  se  svým  elegantním 

vzhledem a vznosnými chody brzy stalo tím, čím mělo být – reprezentačním koněm do 

císařských kočárů  a  pro duchovenstvo.  Tuto  funkci  ostatně plní  dodnes,  slouží  jako 

kočároví koně na švédském a dánském královském dvoře.

Zvěřince zakládali čeští panovníci velmi brzy. Již v roce 1280 máme zmínku o lvech, 

které si nechala dovézt Kunhuta, matka krále Václava II. (27. 9. 1271 – 21. 6. 1305).

Lvi byli chováni i za císaře Karla IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378) na Pražském hradě,  

spolu s dalšími šelmami a údajně i velkými hady (možná se jednalo o krajty). Dokonce 

byla zřízena speciální funkce – custos leonum („levmistr“).

I Václav IV. (26. 2. 1361 – 16. 8. 1419) měl zálibu v chovu divoké zvěře. Nechal pro 

lvy a jiné šelmy zřídit zvěřinec v královské zahradě (na místě dnešního Obecního domu) 

a  dbal  na  dobré  zacházení  s  nimi.  Rovněž  choval  zvěř  (jeleny,  prasata  a  zubry) 

v královské oboře (dnešní Stromovce) (Dobroruka, Šír, 1984).

Ferdinand I. (10. 3. 1503 – 25. 7. 1564) koupil vinice v blízkosti královských zahrad 

kvůli možnosti rozšířit zde zvěřinec.  První zmínky o zvěřinci (nazývaném Lví dvůr) 

pochází z roku 1563, kdy byl Bonifácem Wolmutem zhotoven návrh na jeho výstavbu. 

V té době již stál  provizorní dřevěný Lví dům na místě dnešního Stájového dvora21 

(Vlček et al., 2000). 

21 V roce 1572 byl na jeho místě postaven dům pro královského zahradníka.
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Maxmilián II. (31. 7. 1527 – 12. 10. 1576), již zmiňovaný milovník zvířat22, měl svůj 

zvěřinec i v Čechách, konkrétně na Pražském hradě. V dopisu vévodovi parmskému ho 

Maxmilián žádá o zaslání několika párů divokých koní i jiných zvířat pro jeho zvěřinec. 

Kromě šelem nechal císař dovézt i různé ptáky a plazy.

Největší  rozkvět  zvěřince  na  Pražském  hradě  nastal  jednoznačně  v  době  vlády 

Rudolfa II. (18. 7. 1552 – 20. 1. 1612). V této době byla Praha sídlem císaře a hlavním 

městem říše. Sjížděli se sem učenci, umělci, velvyslanci i různí šarlatáni z rozličných 

konců Evropy. Často tito lidé přiváželi císaři jako dary různé živočichy. Známý je dar 

moskevského velkoknížete Fjodora Ivanoviče, který císaři poslal vzácné druhy ve snaze 

získat jeho přízeň. Jednalo se o tři levharty a dva rarohy bílé. Údajně Rudolf II. vlastnil 

i orangutany a dokonce i dronte mauricijského. Kosti tohoto holubovitého a dnes již 

vymřelého ptáka se našly při úpravách Jeleního příkopu. Dnes se soudí, že zde dodo 

chován nebyl a kosti se sem dostaly jiným způsobem. V době Rudolfa II. byla rovněž 

vypuštěna vysoká zvěř v Jelením příkopu.

Dnešní Lví dvůr byl, nejspíš na návrh stavitele Aostalliho, postaven těsně před rokem 

1582 a byl přímo určen k chovu teplomilných zvířat. Dvůr tvořila dvoukřídlá patrová 

budova do tvaru L a čtvercový výběh. V jednom křídle bylo sedm vytápěných místností 

pro zvířata a ve druhém křídle se nacházel byt hlídače. Dvůr byl rozdělen na dvě části – 

jedna sloužila pro medvědy a druhá pro lvy. Výběhy na dvoře mohla šlechta snadno 

pozorovat z ochozu v prvním patře budovy. 

Průběžně zde  probíhaly různé  stavební  úpravy,  například  ještě  za  Rudolfa  II.  došlo 

k přestavbě  patra  na  byty,  v  roce  1666  k  úpravám  došlo  kvůli  příchodu  nových 

medvědů, v roce 1705 opět kvůli nově příchozím šelmám. 

Celkově  však  zvěřinec  už  nikdy  nedosahoval  velikosti  ani  kvality,  kterou  měl  za 

Rudolfa II.  Krátce po jeho smrti zde byli  ještě chováni tygři,  ale později zůstali jen 

medvědi či dravci.

V roce  1740 ovšem císařovna Marie  Terezie  rozhodla  o  tom,  že  Dvůr  bude nadále 

využíván jen jako byty a poslední zvířata byla odsud odvezena (Vlček et al.,  2000). 

22 Viz kapitola Rakousko.
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Nastává tak definitivní konec zvěřince na Pražském hradě.

2.5 Chov zvířat v 19. a 20. století

V tomto pozdním období došlo k domestikaci již jen několika druhů zvířat.

Jedná  se  o  druhy  některých  kožešinových  zvířat,  například  lišek  stříbrných,  norků 

amerických nebo činčil. Také zdomácněly některé druhy hmyzu (Diamond, 2000).

Dochází  k  velkému  rozmachu  chovatelství  a  tím  pádem  se  rozšiřuje  množství 

chovaných  druhů.  Tímto  novým  druhem  –  mazlíčkem  –  může  být  třeba  chůvička 

a andulka (kolem roku 1800), potkan jako zástupce mnoha druhů laboratorních zvířat 

(1850 – 1900), křeček zlatý (1930) nebo pštros (1960).
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3. Význam chovatelství dnes

V  první  řadě  je  třeba  rozlišit  chovatelství  hospodářských  zvířat  a  zájmový  chov 

domácích mazlíčků, kdy se většinou jedná o chov exotických druhů.

Každý z těchto druhů chovatelství má svoje charakteristiky a zvláštnosti.

Význam  hospodářských  zvířat  je  samozřejmě  v  poskytování  živočišných  produktů. 

Chov exotů může mít účelů několik. Původním a dnes stále rozšířeným důvodem je 

pouhé  potěšení  ze  společnosti  zvířete.  V dnešní  moderní  době,  která  s  sebou  nese 

i významné  ničení  přírodního  prostředí,  získává  na  významu  chov  druhů  vedoucí 

k záchraně  či  rozmnožení  mnoha  ohrožených  druhů.  Nejedná  se  jen  o  zoologické 

zahrady a  záchranné  stanice.  V mnoha  případech  významnou  roli  hrají  i  soukromí 

chovatelé  (příkladem  mohou  být  některé  druhy  papoušků  či  hroznýšovitých  hadů) 

(Kořínek, 2000).

Cílem  této  práce  ovšem  není  obsáhnout  celý  obor  chovatelství,  to  přenechám 

odborníkům  ze  zemědělských  fakult.  Nadále  se  budu  zabývat  pouze  chovatelstvím 

zájmovým, což je případ školních chovů – chovů pro radost i poučení.

3.1 Školní chovy

Rozdělení chovů na hospodářské a zájmové platí samozřejmě i zde.

Velkým kladem chovu drobných druhů – mazlíčků je jejich dostupnost (většina běžných 

druhů je k dostání v mnoha obchodech i  u četných chovatelů).  Ani chovná zařízení 

nejsou většinou finančně náročná,  voliéru či  akvárium lze pořídit  do 1.000 Kč,  což 

v provozu  školy  není  závratné  číslo.  Výběr  druhů  je  dnes  již  snadnou  záležitostí, 

rozmanitost druhů, které jsou běžně dostupné, je mimořádně velká a každý si vybere dle 

svého zájmu i požadavků. 

Exotičtí mazlíčci mají nepopiratelnou terapeutickou funkci, významný je přímý kontakt 

a dotyk. Blíže se tomuto tématu věnuje množství  literatury zabývající  se zooterapií. 

Exoti – mazlíčci jsou vhodní hlavně na první stupeň, v tomto věku dochází k největšímu 
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působení na psychický stav dětí i na jejich osobnostní složky (například volní vlastnosti, 

charakter a koneckonců i na dovednosti – žáci se učí manipulaci se zvířaty).

Abych citovala z mého rozhovoru s psycholožkou Mgr. Šafránkovou: „Určitě by mohl 

(chov) navodit  změny  v postojích  ke  zvířatům a  potažmo  k lidem v oblasti  vztahů, 

schopnosti  empatie.  Je také známo, že dítě má zvíře často při  problémech za svého 

důvěrníka. Na druhé straně se zvíře může stát hromosvodem jeho afektů – tady by měl 

zasáhnout vychovatel a dovést dítě k pochopení a cítění.“

Na druhou stranu může vést chov exotů paradoxně k odtržení od reality přírody. Neplatí 

zde například zákony potravních řetězců a žáci tak mnohdy získají klamnou představu 

o životě  v  přírodě.  Jsou  tak  ochuzeni  o  některé  prožitky  a  znalosti.  V  práci 

K. Jančaříkové můžeme nalézt i další možná negativa: žákům může chybět „venkovní 

přírodní  prostředí,  může  (chov) ještě  více  omezit  pohyb  dětí  venku,  chov  exotů 

podporuje  některé  ekologicky negativní  procesy (především migrace,  invaze,  ničení 

přírodních populací)“ (Jančaříková, 2009).

Výběr  zvířete  na  druhý  stupeň  už  je  složitější  a  velmi  záleží  na  konkrétní  třídě. 

V některých  kolektivech  je  dokonce  chov  jakéhokoliv  zvířete  naprosto  nevhodný. 

Naopak některé kolektivy dokáží ocenit  drobného hlodavce na mazlení.  Jinak je ale 

podle mého názoru vhodné volit na druhém stupni spíše druhy s didaktickým využitím. 

Ty lze chovat v odborné učebně či kabinetu a umožnit tak učiteli v případě nutnosti 

omezit kontakt žáků se zvířetem. Je to vhodné hlavně kvůli zvířatům, která potřebují 

klidnější prostředí, to bychom totiž jinak na druhém stupni hledali těžko.

Výběr druhů pedagogům usnadní velké množství chovatelské literatury, nebo zkušený 

chovatel či místní zařízení zabývající se chovy.

Na druhé straně stojí chov hospodářských zvířat. 

V  minulosti  byly  školní  zahrady  a  drobné  chovy  hospodářsky  významných  druhů 

běžnou součástí každé školy. Například B. Řehák výslovně doporučuje, kromě zařízení 

na  pozorování  a  laboratorní  práce,  ukázkový  chov  na  školní  zahradě.  Za  minimum 
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považuje králíkárnu, kurník se slepicemi a včelí úl s 3 – 4 včelstvy.  Zajímavé je, že 

Řehák už v roce 1965 upozorňoval na nedostatek včelařů (Řehák, 1965). Tento problém 

je  i  nyní  velmi  aktuální  (údajně  stále  chybí  k  roku 2011 v ČR čtvrtina  potřebných 

včelstev, což se samozřejmě projevuje i v zemědělství) a doufejme, že se situace díky 

podpoře Českého svazu včelařů zlepší. Český svaz včelařů rád poskytuje pomoc všem, 

kteří  by chtěli začít  s chovem včel.  Navíc včelstvo může zlepšit výnosy z plodin na 

školní zahradě. Králíci i  slepice mohou zase přinést cenné zkušenosti o hospodářské 

živočišné  výrobě,  o  množení,  důstojných  podmínkách  chovu  i  humánním  smrcení 

zvířat.

Jistě  není  možné  kvůli  nedostatku  prostoru  či  zájmu  učitelů  a  žáků  (například 

v městských školách) na každé školní zahradě chovat krávu, kozy či prase, ale osobně 

znám školy,  kde uvažují  například o ovcích,  které  by vypásaly nevyužitou zahradu. 

Avšak drobný chov lze uskutečnit na většině škol, pokud se záměrem souhlasí vedení 

školy.

Jak již bylo řečeno v úvodu, každý chov má svá pozitiva i negativa, přesto ale pozitiva 

převažují a i odborníci se shodují, že pokud jsou vhodné podmínky, chov v kterékoliv 

z podob je přínosem (Strejčková a kol, 2005; Jančaříková, 2009; článek v Planetě zvířat, 

2001; Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům aj.).

A  pokud  mohu  na  závěr  citovat  z  mého  rozhovoru  s  psycholožkou  a  učitelkou 

PhDr. J. A. Hájkovou: „Ač rozdílné (chovy mazlíčků a hospodářských zvířat), oboje má 

společné to, že ošetřovatel a chovatel je v blízkém kontaktu se zvířetem, má za něho 

zodpovědnost, má vůči němu povinnost a především mu chované zvíře dělá radost.“

3.2 Nezbytné hygienické a veterinární podmínky chovu

Několikrát v této práci byly a budou zmíněny vhodné podmínky chovu, které je nutné 

dodržet ve všech, tedy i ve školních chovech. Ve stručnosti si tedy vyjasněme, co je 

míněno tímto termínem.
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V první řadě se jedná o vzdušný světlý  prostor pro chovné zařízení,  který je dobře 

větratelný, ale bez průvanu. Průvan je škodlivý pro všechna zvířata, nejen ta exotická, 

a nezkušení chovatelé na to často zapomínají.

V místnosti musí být pro daný druh vhodná teplota (zvláštní pozornost je tomu potřeba 

věnovat v době prázdnin, kdy se například v zimě ve škole netopí a v létě se naopak 

nedostatečně větrá). Dále je pro většinu druhů nutné zajistit menší míru hluku, než je 

běžná o přestávkách na základní škole. Zvířata by trpěla nepřípustným stresem, pokud 

bychom je nechali volně přístupné například na chodbě běžné základní školy.

Nutný je kromě vhodné místnosti i  dostatečný a vhodně řešený prostor pro samotný 

chov  zvířete,  pro  jeho  život  a  pohyb.  Většinu  hlodavců  je  třeba  nevhodné  chovat 

v běžných akváriích kvůli  nedostatečnému větrání.  Lepší je v případě hlodavců volit 

klec vhodných rozměrů – například pro osmáky by největším rozměrem klece měla být 

výška, pro králíka naopak délka. Stejná pravidla platí i pro různé druhy akvarijních ryb 

i další živočichy.

Myslet se již před pořízením chovu musí také na manipulační prostor kolem zařízení, 

který umožní pravidelné čištění a dezinfekci zařízení. Nemálo místa je často potřeba na 

prostor pro uskladnění zásob krmiva a jiných potřeb (například sena a podestýlky).

Pokud máme všechny předchozí podmínky, nic nebrání koupi zvířete. Tomu musíme 

vždy  zajistit  přístup  k  čisté  vodě  a  vhodné  nezávadné  krmivo  (často  krmivo 

znehodnocuje plíseň). Je potřeba myslet i na zásoby na zimu (například pro strašilky 

zamrazíme větvičky).

Poslední podmínkou je dodržení veterinárních předpisů, zajištění veterinární péče, která 

bývá nutná, i když zvíře vlastně ani není nemocné (třeba králíky je nutné preventivně 

nechat očkovat, stejně tak například ovce). 

Nutné je rovněž dodržovat karanténu u nově příchozích zvířat (Černošek a kol., 1989).

29



4. Právní předpisy vztahující se ke školním chovům

Tato kapitola bude věnovaná důležitým právním normám, které se vztahují na školní 

chovy. Z nich budou vybrány pouze části vztahující se ke školním chovům, nejde tedy 

o celkový obsah norem. Výčet právních předpisů nebude zcela úplný a jistě bude časem 

docházet k četným změnám zde uvedených předpisů, přesto věřím, že zde jsou zmíněny 

všechny důležité. 

Většina  předpisů  se  vztahuje  obecně  k  chovům  zvířat,  tedy  přesněji  k  zájmovým 

chovům,  protože  to  je  i  případ  školního  chovu.  Ať už  je  důvodem chovu  výchova 

a vzdělávání, sport, nebo pouhý zájem, pro všechny platí stejná pravidla. 

Nejdůležitější  při  každém  chovu  je  poskytnout  zvířatům  ty  nejlepší  možné  životní 

podmínky  a  zabránit  „používání“  zvířat  jako  hračky  či  zdroje  zábavy.  Správnými 

podmínkami myslím co nejpřirozenější prostředí, ve kterém mohou zvířata uplatnit své 

přirozené potřeby. Jen tak zajistíme zvířatům pohodu, neboli welfare, a nám možnost 

pozorovat množství zajímavých životních projevů zvířat. 

Když si pedagog pořizuje do školy chov, musí si plně uvědomovat, že se tento chov 

stane vzorem pro všechny žáky, kteří ho budou navštěvovat. Proto dbáme na dodržování 

správného  chování,  zacházení  se  zvířaty,  vhodné  podmínky  a  stravu.  To  poslední, 

k čemu by školní  chov  měl  sloužit,  je  předávání  špatných návyků  při  zacházení  se 

zvířaty.  Dle  údajů  veterinární  správy  jsou  nejčastějšími  problémy  v  chovech: 

„… nevyhovující podmínky chovu, omezování výživy a napájení, nedostatečný prostor, 

působení stresových vlivů. Přestupků se dopouštějí nejvíce chovatelé psů, koní, králíků, 

drůbeže  a  zejména  netradičních  exotických  druhů  při  jejich  chovu  v  zájmových 

chovech. Problémy také vznikají tím, že zvířata nejsou dostatečně zabezpečena proti 

úniku.“  (Spurná,  Dousek,  2004).  Zvlášť  bych  chtěla  zmínit  nedostatečný  úklid 

a nedostatek prostoru, který bývá častým nešvarem českých chovů. Pedagog by se měl 

rovněž vyhnout antropomorfizaci a seznamovat žáky s biologickou realitou, neboť i to 

je nedílnou součástí chovatelství.
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Pro ochranu správných životních podmínek zvířat jsou stanoveny patřičné mechanismy. 

Úrovně ochrany mohou být  tři:  morální,  ekonomická a  právní.  Ochrana  na  morální 

úrovni spočívá ve víře, která by se měla zakládat na vědomostech a zkušenostech, že 

poskytuji zvířatům tak spokojený život, jak jen mohu. Ochrana zvířat na ekonomické 

úrovni  znamená  schopnost  zajistit  chov  finančně.  U  mnoha  zvířat  je  to  opravdu 

limitující faktor, nemalé jsou náklady na pořízení zvířete a chovatelského zařízení, ale 

i na  další  provoz  chovu  –  kvalitní  krmivo,  prohlídky  u  veterináře,  léčiva  a  další. 

Ochrana na právní úrovni je stanovena mezinárodními, evropskými i českými právními 

předpisy.  Nejedná  se  o  výčet  optimální  péče,  ale  o  nezbytné  minimum,  které  má 

zabránit strádání či trápení zvířat.

4.1 Občanský a trestní zákoník

Obecné  a  nejzávažnější  přestupky proti  správnému  zacházení  se  zvířaty,  které  jsou 

charakterizovány jako trestný čin, jsou určeny v občanském a trestním zákoníku. 

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosud považuje zvíře 

za  věc,  je  předmětem vlastnictví  či  kupní  smlouvy a  jiných  závazků.  Při  koupi  se 

postupuje  podle  občanského  zákoníku,  záruční  doba  u  prodeje  zvířat  je  šest  týdnů. 

Rovněž vlastník zvířete nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat jiné občany 

chovem  (tedy  hlukem,  pachy,  odpady,  nesmí  nechat  vnikat  zvíře  na  sousední 

pozemek aj.). 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. začne platit od roku 2014, nahradí ten z roku 

1964 a změní mimo jiné to, že zvíře nebude již považováno za věc: „Živé zvíře má 

zvláštní  význam a hodnotu  již  jako  smysly  nadaný  živý  tvor.  Živé  zvíře  není  věcí 

a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí  obdobně jen v rozsahu, ve kterém to 

neodporuje jeho povaze.“ V některých případech se tedy na zvíře stále pohlíží jako na 

věc, například zvíře lze koupit či prodat.

Změna se týká také nálezu opuštěného zvířete.  Domácí zvíře je opuštěné,  pokud ho 

vlastník zvířete vyhnal nebo se ho zbavil. Pokud se nalezne zvíře ze zájmového chovu, 

je nutné vše nahlásit obci. Pokud se vlastník nepřihlásí o zvíře do 2 měsíců, nálezce se 

může stát vlastníkem zvířete, pokud chce. Jinak se o nalezené zvíře stará obec, či obcí 
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pověřený  útulek.  Občanský  zákoník  také  ukládá  vlastníkovi  zvířete  (případně  spolu 

s osobou, které bylo zvíře svěřeno do péče) nahradit všechny škody, které zvíře způsobí. 

Pokud naopak někdo způsobí zranění našemu zvířeti, je povinen hradit náklady spojené 

s léčbou.

Nový  trestní  zákoník  č.  40/2009  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  platí  od 

1. ledna 2010 a přinesl také některé změny. Trestní zákoník hovoří o trestných činech 

proti životnímu prostředí. Za odejmutí chráněných zvířat z přírody, přechovávání a další 

manipulaci  s  chráněnými  druhy  hrozí  až  3  roky  odnětí  svobody,  při  tomtéž  činu 

z nedbalosti 1 rok. V těchto i následujících případech může dojít kromě odnětí svobody 

i  k  zákazu  činnosti  nebo  propadnutím  věci  nebo  jiné  majetkové  hodnoty.  Proto  si 

i pedagogové musí dávat pozor při práci v terénu. 

Nejdůležitější částí pro chovatele je § 302 o týrání zvířat. Stanovuje vyšší tresty než 

byly možné doposud. Pokud dojde k trvalému poškození či smrti zvířete, hrozí odnětí 

svobody až na 3 roky, pokud dojde k poškození více zvířat až na 5 let. 

§ 303 o zanedbání péče z nedbalosti stanoví, že pokud dojde k trvalým následkům či 

smrti  zvířete  kvůli  zanedbání  péče,  lze  tento trestný čin  potrestat  zákazem činnosti, 

propadnutím hodnoty či odnětím svobody na půl roku. Pokud někdo zanedbá péči o více 

zvířat,  může být trest  navýšen až na 1 rok. Přísnější  tresty jsou za opakované týrání 

zvířat. 

Trestným činem je i zatajení věci (nenahlášený nález zvířete, s hodnotou nad 5.000 Kč), 

pytláctví (neoprávněný lov ryb či zvěře) a šíření nakažlivé nemoci zvířat (například tím, 

že nenechám své zvíře preventivně očkovat či nenahlásím výskyt nakažlivé choroby 

v mém chovu).

4.2 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Zásadním dokumentem pro chovatele zvířat je zákon na ochranu zvířat proti týrání, tedy 

zákon  č.  246/1992 Sb.,  ve  znění  zákona  č.  162/1993  Sb.,  zákona  č.  193/1994  Sb., 

zákona  č.  243/1997  Sb.,  zákona  č.  30/1998  Sb.,  zákona  č.  77/2004  Sb.,  zákona 
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č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. 

a zákona č. 308/2011Sb. a dalších předpisů. Úpravy proběhly dosud třináctkrát. Úpravy 

z  roku  2004  odrážejí  úpravu  založenou  na  Evropské  dohodě  o  ochraně  zvířat 

v zájmovém chovu č. 19/2000 Sbírky mezinárodních smluv.

Účelem zákona podle § 1 a § 2 je „chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými 

pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením 

bez  důvodu,  pokud  byly  způsobeny,  byť  i  z  nedbalosti,  člověkem.  Tento  zákon 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství  a  upravuje v návaznosti  na 

přímo použitelné předpisy Evropských společenství,  požadavky a podmínky ochrany 

zvířat proti týrání, práva a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku ochrany 

zvířat  proti  týrání,  včetně  požadavků  na  jejich  kvalifikaci  a  odbornou  způsobilost, 

a soustavu,  působnost  a  pravomoce  orgánů  vykonávajících  státní  správu  na  úseku 

ochrany zvířat proti týrání.“

§ 3 definuje důležité pojmy. 

Zvířetem je každý živý obratlovec kromě člověka, přesněji jeho životaschopná forma, 

není  tedy  míněno  embryo  či  plod.  Zvířetem  tedy  podle  tohoto  zákona  nejsou 

bezobratlí23. Pojem zvíře se nesmí zaměňovat s dalšími podobnými. 

Běžný je  termín volně  žijící  živočich,  který  zahrnuje  bezobratlé  i  obratlovce.  Volně 

žijící  živočich je jedinec,  jehož populace se udržuje či  udržovala samovolně,  včetně 

druhů nezvěstných či vyhynulých (jedná se i o jedince držené v péči člověka). 

Rovněž se nesmí zaměnit pojem zvíře a zvěř, který definuje zákon č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti. Zvěří je obnovitelné přírodní bohatství, které představují populace druhů 

volně žijících živočichů uvedených v zákoně. 

Zákon na ochranu zvířat proti  týrání rozlišuje zvířata na zvířata v zájmovém chovu, 

zvířata  hospodářská,  zvířata  volně  žijící  a  zvířata  pokusná.  Školního  chovu se  týká 

kategorie „zvíře v zájmovém chovu“, protože hospodářský efekt není hlavním účelem 

chovu,  jsou  chována  v  prostorách  k  tomu  určených  nebo  v  domácnostech,  slouží 

k zájmové činnosti nebo jako společník člověka. Patří sem i zájmový chov zvířat pro 

23  Nicméně jiné zákony o ochraně přírody samozřejmě poskytují ochranu i bezobratlým živočichům. 
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vlastní potřebu a spotřebu, tedy chov slepic, ovcí, koz, králíků, koní atd. V této kapitole 

proto bude kladen důraz především na zvířata v zájmovém chovu.

Zvířetem v lidské péči může být zvíře ze zájmového chovu, hospodářské či pokusné 

zvíře či volně žijící zvíře chované v zajetí, tedy každé zvíře přímo odkázané na péči 

člověka.

Chovatelem je právnická či fyzická osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, 

trvale  nebo  dočasně,  přemisťuje  zvíře  nebo  obchoduje  se  zvířaty,  provozuje  jatky, 

útulky,  záchranné  stanice,  hotely  a  penziony  pro  zvířata  nebo  zoologické  zahrady, 

provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá svody zvířat. Chovatelem tedy 

není jen člověk, který vlastní zvíře, ale i osoba která má zvíře dočasně v péči nebo s ním 

manipuluje.

Nebezpečný  druh  zvířete  je  takový  druh,  který  vzhledem  ke  svým  biologickým 

vlastnostem má  zvláštní  nároky  na  zacházení,  umístění,  krmení,  napájení,  případně 

ošetřování,  je  běžně  způsobilý  ohrozit  zdraví  nebo  život  člověka.  Tyto  druhy  jsou 

uvedeny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství, nově se používá termín „druhy zvířat 

vyžadující zvláštní péči“. Tyto druhy jsou považované za nevhodné pro školní chovy. 

Tento  termín  nesmí  být  zaměněn  za  pojem nebezpečné  zvíře,  to  jest  zvíře  v určité 

situaci bezprostředně ohrožující člověka (např. útočící pes).

Toulavé zvíře je zvíře v lidské péči, které chovatel nechtěl opustit nebo se ho zbavit, 

zvíře pouze chovateli uteklo a zatoulalo se. Opuštěné zvíře původně bylo také v lidské 

péči,  ale z okolností  vyplývá,  že majitel  se ho chtěl nedovoleným způsobem zbavit,  

opustil ho či vyhnal. 

V tomto paragrafu je definován i  pojem utrpení  (podnět či  zákrok, kterého se zvíře 

nemůže samo zbavit, způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu, smrt), nepřiměřená 

bolest  (bolest  neodpovídá povaze zákroku),  usmrcení  a podpojmy utýrání  (přivození 

smrti  bolestivým  či  trýzeň  působícím  způsobem),  utracení,  porážku  aj.  Zmiňuje 

i kupírování u psů.
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§ 4 vyjmenovává činnosti považované za týrání:

- výkony neodpovídající  fyzickému stavu a biologickým schopnostem (nucení zvířat 

k těmto výkonům, neúměrné fyzické zatížení)

- výcvik spojený s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením

- bezúčelné  (omezení  z  jiných než  zdravotních  důvodů na časově omezené období) 

omezování výživy, napájení a pohybu (svoboda pohybu přiměřená pro daný druh, musí 

umožnit  zvířatům  všechny  přirozené  funkce  –  dýchání,  příjem  potravy  a  tekutin, 

odpočinek,  přirozený pohyb,  péče  o  tělo,  život  ve skupině,  velké  druhy nemají  být 

drženy jen ve stáji, společenská a stádová zvířata se mají chovat ve skupině)

- přežívání zvířete spojené s utrpením (neusmrcení slabého, nevyléčitelně nemocného, 

vyčerpaného nebo starého zvířete, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí 

nebo utrpením)

- nedovolená změna vzhledu nebo výkonu (úpravy vzhledu, doping)

- použití zvířat jako lákadel, štvaní zvířat proti sobě

- nedovolené zákroky upravující vzhled a chování (bez zdravotních důvodů kupírovat 

uši, ničit hlasivky, amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy)

-  používání  bolestivých  podnětů  (bití,  ale  i  fyzické  strádání  vedoucí  k  bolesti,  

např. zadržování močení a kálení, když psi nejsou venčeni po dobu 10 i 12 hodin, jak se 

stává ve městech, dochází i ke změnám na orgánech)

- nedovolené provádění krvavých zákroků a léčby (chovatel nesmí sám provádět krvavé 

zákroky,  injekční  aplikaci,  označování  zvířat,  podání  léků,  které  nejsou  ve  volném 

prodeji, bez souhlasu veterináře)

- nepřiměřené působení stresových vlivů (vlivy biologické, fyzikální i chemické povahy, 

včetně  těch,  které  člověk  ne  vždy  zaznamená,  jako  vysokofrekvenční  zvuky,  ale 

i použití  chlorových  a  formalínových  prostředků,  dráždivé  sloučeniny  vznikající 

rozkladem moči a trusu, rychlá změna životních podmínek)

- nevhodné podmínky a utrpení vzniklé přítomností  jiných zvířat,  jde o zabezpečení 

pohody (welfare), k čemuž je nezbytné:
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- prostor a vybavení má zabránit stresu, nudě, vzniku stereotypií (úkryty, zábava)

- zajištění funkcí pohybového aparátu při pohybu i odpočinku (bidélka, budky, 

prostor pro hrabání)

- vhodná teplota (slunění, vyhřívání, ochlazení, koupele, vlhkost vzduchu)

- vhodný nedráždivý a bezprašný podklad či podestýlka

- vhodné větrání

- vhodné osvětlení (doba i intenzita) a spektrum světla, vhodné vytápění (nesmí 

hrozit popálení, má vytvářet prostor s odlišnými teplotami)

- nádoby na krmivo a napájení musí být čisté, dostupné, obsah stále nezávadný, 

odpovídající ročnímu období

-  zařízení  a  vybavení  musí  být  z  nezávadných  materiálů,  snadno  přístupné  

a čistitelné

- musí být zabezpečeny vhodné prostory pro skladování krmiv a pomůcek

- zamezování stresu znamená i zamezit útěku zvířete, náhlým změnám prostoru, 

zamezit potyčkám způsobeným malým prostorem, špatnému sestavování skupin

- laické zásahy do průběhu porodu

- nedovolené způsoby přemisťování,  přepravy a pohánění  (upravují  i  další  předpisy, 

nepřepravují  se až na výjimky,  jako je cesta  k veterináři,  zvířata zraněná,  nemocná, 

před a 48 hodin po porodu, savci s  nezhojeným pupkem, mláďata savců bez matky, 

která dosud nebyla odstavena)

- nedovolené způsoby omezení pohybu (prostředky, které mohou způsobit zranění, tedy 

uvazování dráty, stahovacími smyčkami, vázání řetězem za rohy či krk, svazování zvířat 

s výjimkou sokolníků)

- usmrcení zvířete způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení

- překrmování a nedovolené způsoby krmení (násilné krmení, kromě případů záchrany 

života a zachování zdraví zvířete)

- opuštění nebo vyhnání zvířete (neplatí pro vypouštění zvířat ze záchranných stanic do 

původních přírodních podmínek)
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- nedovolená manipulace s rybami (odstraňování šupin, vsouvání prstů do žaber, násilné 

odebírání jiker a mlíčí, podrobněji udává zákon o rybářství)

- zakázané způsoby označování zvířat (vymrazováním či výžehem, kromě koní)

- nedodržování minimálních standardů chovu (hlavně u zvířat v zájmovém chovu, která 

jsou chována jako hospodářská)

- řezání paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně

- nedovolené použití  elektrického proudu (povolené jsou pouze elektrické ohradníky 

a výjimky podle zákona o rybářství)

-  tato  ustanovení  se  nevztahují  na  případy  ohrožení  života  zvířat  či  lidí,  nebo  při 

schváleném projektu pokusů

§ 4 hovoří o propagaci týrání. Nejzávažnější jsou případy vystavení nebo předvádění 

zvířat, na kterých byl proveden nepovolený zákrok (odstranění drápů, kupírování uší).

§  5  stanoví,  že  nikdo  nesmí  bez  důvodu  usmrtit  zvíře.  Důvod  musí  být  zákonem 

stanovený (rybářství, myslivost, regulování populace a deratizace). Především jsou ale 

důvody  v  zabránění  utrpení  –  vrozená  vada,  nevyléčitelná  nemoc.  Rovněž  udržení 

kvality populace, zabránění šíření nákaz a přemnožení jsou zákonné důvody. Regulovat 

populaci lze kastrací, usmrcením nadpočetných jedinců, omezením potravních zdrojů 

a možností rozmnožování (např. u holubů), podpora přirozených predátorů aj. Rovněž 

platí  zákaz vysazování nepůvodních druhů. Utrácení musí provádět způsobilá osoba, 

totéž platí pro bolestivé zákroky, kterým předchází znecitlivění zvířete. Stanoveny jsou 

zakázané způsoby usmrcení.

§ 6 udává, že nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Zákon 

odlišuje opuštěná a toulavá zvířata. Opuštěné zvíře je takové, které momentálně není 

pod kontrolou chovatele a z okolností vyplývá, že se ho chovatel chtěl zbavit, nebo jej 

vyhnal. Opuštěné zvíře si nálezce nemůže ponechat, musí jej předat obecnímu úřadu, 

obecnímu útulku, obecní policii, a obecní úřad má povinnost se o něj postarat po dobu 
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1 roku, pak se zvíře stane majetkem státu. Opuštěná zvířata si proto neponecháváme24, 

ani nenecháme žáky,  aby taková zvířata  umisťovali  ve škole,  vždy je nutná nejprve 

domluva s obecním úřadem. Ten nám následně může zvíře svěřit do péče. 

Oproti tomu toulavé zvíře není pod dohledem a mimo kontrolu chovatele, ale chovatel 

se zvířete nechtěl zbavit, zvíře mu pouze uteklo, protože ho nezabezpečil proti útěku, 

čímž  porušil  §13,  který  stanoví  povinnost  učinit  opatření  proti  úniku  zvířat  ze 

zájmových  chovů.  Chovat  zvíře  nezabezpečené  proti  úniku  znamená  chovat  zvíře 

v nevhodných podmínkách. Toulavé zvíře umožňuje zákon o myslivosti usmrtit, pokud 

se pohybuje volně po honitbě mimo dosah chovatele. 

§  8  upravuje  veřejná  vystoupení  a  svody zvířat,  řády ochrany zvířat.  Při  veřejných 

akcích, kterých se zvířata účastní, nesmí dojít k týrání, utrpení, poškození zdraví nebo 

usmrcení  zvířete.  Při  těchto  akcích  jsou  chovatelé  a  pořadatelé  povinni  umožnit 

pracovníkům orgánů ochrany přírody přístup do objektů, chovatelských zařízení, stájí, 

prostor,  kde  se  vystoupení  odehrávají,  poskytnout  jim  doklady,  předvést  zvíře  ke 

kontrole a poskytnout jim veškerou jinou pomoc25. Rovněž pořadatel musí vypracovat 

a nechat  schválit  řád  ochrany  zvířat  při  dané  akci  a  podle  něj  se  také  musí  řídit.  

Chovatelská sdružení a organizace nebo podnikatelé, kteří se zabývají chovem zvířat, 

mají vytvořit řád na ochranu zvířat při chovu. Tyto řády na ochranu zvířat při svodu, 

veřejném vystoupení či chovu schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat. Rovněž je 

potřebné vyjádření veterinární správy a obce. Pomocníci na akcích musí být poučeni 

a seznámeni s řády.

V § 8 se  dále  hovoří  o  podmínkách přepravy zvířat,  dostatečném prostoru,  nutnosti 

zajistit  případnou  první  pomoc  zraněným  zvířatům  a  definuje  kategorie  zvířat 

vyloučených z přepravy.

24 Pokud by zvíře mělo hodnotu vyšší než 5 000 Kč, mohli bychom se dopustit trestného činu zatajení 

věci, jelikož je zvíře v současnosti stále považováno za věc.
25 Kontrolní orgány nesmí vstupovat do obydlí chovatele bez jeho souhlasu.
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§ 13 chrání zvířata před neuváženým pořízením a nevhodnými osobami. Zvíře nesmí 

být prodáno nebo darováno osobě mladší 15 let bez souhlasu rodičů, osobám zbaveným 

způsobilosti  k  právním úkonům,  nebo  osobám s  omezenou  způsobilostí  k  právním 

úkonům bez souhlasu opatrovníka. Rovněž udává podmínky pro chov druhů vyžadující 

zvláštní péči. Chovatelem takového druhu může být „fyzická osoba starší 18 let nebo 

právnická  osoba;  je-li  chovatelem  takového  zvířete  právnická  osoba,  musí  stanovit 

osobu starší 18 let, jíž bude svěřena péče o zvíře. Nejde-li o chov zvířat v zoologických 

zahradách  a  záchranných  stanicích,  nebo  o  chov  loveckých  dravců  držených  podle 

zákona o myslivosti,  je  k  chovu zvířete  vyžadujícího zvláštní  péči  potřeba povolení 

krajské veterinární správy příslušné podle místa chovu zvířete.“ Povolení se vydává na 

tři roky a může být změněno, odejmuto nebo na písemnou žádost prodlouženo. „Krajská 

veterinární správa, která povolení vydala, je povinna alespoň jednou za rok provádět 

dozor nad dodržováním podmínek chovu. Záznamy o provedené kontrole uchová po 

dobu pěti let. Dojde-li ke změně podmínek, za nichž bylo povolení vydáno, je chovatel 

povinen do 30 dnů tuto změnu oznámit krajské veterinární správě. Chovatel, jemuž bylo 

vydáno povolení podle odstavce 5, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit změny 

v údajích  uvedených v žádosti  podle odstavce  6,  k  nimž dojde po vydání  povolení. 

Má- li dojít k rozšíření chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči z hlediska jejich počtu 

nebo druhů, je chovatel povinen podat novou žádost o povolení chovu.“ 

Vydání  tohoto  rozhodnutí  je  zpoplatněno  dle  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních 

poplatcích, a to částkou 1.000 Kč.

Zákon v § 14 výslovně zakazuje odchyt jedinců druhů původně volně žijících na území 

ČR pro farmový, zájmový chov a chov vedoucí k domestikaci. 

§  19  stanoví  orgány ochrany zvířat  a  jejich  úkoly.  S  těmito  institucemi  je  vhodné 

seznámit žáky, aby věděli, kam se mohou obrátit pro pomoc, a především, kam lze hlásit 

podezření  na  týrání  zvířat.  Tedy  seznámit  je  s  možností  oznámení  na  Krajskou 

veterinární správu, Policii  ČR, nebo na obec.  Konkrétní opatření činí obec na návrh 

veterinární  správy.  V případě  nutnosti  mohou  nařídit  odebrání  zvířat,  snížení  počtu 
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zvířat, pozastavení činnosti chovatele, případně i nařízení usmrcení trpících zvířat. Celý 

tento  mechanismus  je  v  praxi  lehce  problematický,  protože  obec  musí  zajistit  péči 

o zabavené zvíře a náklady na péči pak zpětně vymáhat na majiteli zvířete, který často 

není schopen je zaplatit.  V současnosti se toto ukazuje na případu týraných koní na 

Benešovsku. 

Při  poučení  žáků  je  vhodné  je  seznámit  i  s  postupem při  nálezu  zraněných  zvířat. 

Kontaktovat lze stanici pro handicapované živočichy, zoologickou zahradu, veterinární 

správu, odbory životního prostředí,  Český svaz ochránců přírody, Policii ČR, obecní 

policii, mysliveckého hospodáře. Mí žáci to vyřešili originálně, nemohli si vzpomenout, 

kam mají volat, takže zavolali informační službu 1188 a nechali se přepojit na nejbližší 

záchrannou stanici.  Tento zákon umožňuje postarat se o zraněné zvíře volně žijícího 

druhu, pokud jeho držení nebude směřovat k domestikaci, ale k vhodnému vypuštění 

zpět do přírody, s ohledem na stav zvířete a přírodní podmínky. Nálezce je povinen 

dodržet veterinární zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o myslivosti. Chov 

zvěře je možný jen se souhlasem správy myslivosti.

K potrestání postačuje zanedbání z nedbalosti, není nutné prokazovat úmyslné chování.

Zákon se zabývá i ochranou zdraví a života lidí při práci se zvířaty. Stanovuje povinnost 

zabezpečit zvířata proti úniku, aby nemohla nikoho ohrozit. Rovněž umožňuje usmrtit 

zvíře  v  případě,  že  bezprostředně  ohrožuje  život  člověka.  Tímto  tématem se  jinak 

zabývá i trestní zákon, zákon o přestupcích, nařízení vlády o organizaci práce a zákon 

o ochraně veřejného zdraví.

V případě porušení povinností  stanovených tímto zákonem, může být fyzická osoba 

potrestána za přestupek, právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, 

postižena za správní delikt. Lze uložit pokutu nebo zákaz činnosti.
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4.3 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 

s poslední změnou 18/2010 Sb., je taktéž zásadním právním předpisem. 

Podle § 1 účelem zákona je  „za  účasti  příslušných krajů,  obcí,  vlastníků a  správců 

pozemků  přispět  k  udržení  a  obnově  přírodní  rovnováhy  v  krajině,  k  ochraně 

rozmanitostí  forem  života,  přírodních  hodnot  a  krás,  k  šetrnému  hospodaření 

s přírodními  zdroji  a  vytvořit  v souladu s  právem Evropských společenství  v  České 

republice  soustavu  Natura  2000.  Přitom  je  nutno  zohlednit  hospodářské,  sociální 

a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.“

V  §  5  stojí:  „Všechny  druhy  rostlin  a  živočichů  jsou  chráněny  před  zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto 

druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, 

zániku  populace  druhů  nebo  zničení  ekosystému,  jehož  jsou  součástí.  Při  porušení 

těchto  podmínek  ochrany  je  orgán  ochrany  přírody  oprávněn  zakázat  nebo  omezit 

rušivou činnost. Ohrožené nebo vzácné druhy živočichů a rostlin jsou zvláště chráněny 

podle § 48 až § 50 tohoto zákona.“. Pak § 50 stanoví, že: „Zvláště chránění živočichové 

jsou  chráněni  ve  všech  svých  vývojových  stadiích.  Chráněna  jsou  jimi  užívaná 

přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, 

stanoví  Ministerstvo  životního  prostředí  obecně  závazným  právním  předpisem.  Je 

zakázáno  škodlivě  zasahovat  do  přirozeného  vývoje  zvláště  chráněných  živočichů, 

zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, 

ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též 

zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje 

nebo výměny.“.

Především  se  tedy  v  zákoně  jedná  o  uchování  rovnováhy  v  přírodě  (včetně  šíření 

nepůvodních  druhů,  obchodování  s  druhy,  vývozu  a dovozu  druhů),  ochranu  planě 

rostoucích  rostlin  a  volně  žijících  zvířat,  ochranu  dřevin  rostoucích  mimo les,  dále 

ochranu biotopů, půdního fondu, hovoří o rekultivacích a dalších pro chovatele méně 

podstatných ustanoveních. Určuje rovněž pravomoci orgánů ochrany přírody a krajiny.
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4.4 Vyhláška č. 342/2012 Sb.

Vyhláška č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 

zvířat  a  o  oprávnění  a  odborné  způsobilosti  k  výkonu  některých  odborných 

veterinárních  činností.  Je  účinná  od  1.  11.  2012.  Tato  vyhláška  zrušila  vyhlášku 

č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat, a její další změny.

Touto vyhláškou se stanoví veterinární požadavky: 

a)  na  prostředí,  v  němž  jsou  zvířata  chována,  na  jejich  ošetřování  a  ochranu  před 

nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a na jejich uvádění na trh, 

b) podmínky vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění 

zvířete a jejich obsahové náležitosti, 

c)  veterinární  požadavky  na  umístění  a  držení  zvířat  v  izolaci,  včetně  stanovení 

odborných veterinárních úkonů, které se provádějí v souvislosti s umístěním a držením 

zvířat v izolaci, 

d) způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků použitých k přepravě 

zvířat,  požadavky  na  prostory  určené  k  čištění  a  dezinfekci  těchto  dopravních 

prostředků, jakož i další požadavky na předcházení nákazám a jejich šíření při přepravě 

zvířat, 

e) uspořádání, materiální a personální vybavení shromažďovacího střediska, veterinární 

požadavky  na  zvířata  přijímaná  do  shromažďovacího  střediska,  náležitosti  žádosti 

o schválení  shromažďovacího  střediska  a  údaje  zaznamenávané  provozovatelem 

shromažďovacího střediska, 

f)  veterinární  požadavky,  kterým  musí  odpovídat  budovy,  popřípadě  jiná  zařízení, 

používané obchodníkem k držení nakoupených zvířat,  náležitosti  žádosti o schválení 

obchodníka,  způsob  ověřování  základních  znalostí  uvedených 

v § 9b odst. 1 písm. d) zákona, 

g) podrobnosti  pro zařazování stád,  hospodářství  a osob za ně odpovědných do sítě 

sledování, podrobnosti schvalování veterinárních lékařů pro hospodářství, 

h) organizace, obsah a podmínky odborných kurzů pro odchyt toulavých a opuštěných 

zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné 
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odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, jakož i organizaci a obsah závěrečné 

zkoušky, 

i) náležitosti žádosti o vydání povolení podle § 50 odst. 1 zákona a žádosti o vydání 

povolení podle § 51 odst. 1 zákona, 

j) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta, 

k)  studijní  předměty,  které  musí  být  zahrnuty  v  magisterském  studijním  programu 

v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, ze kterých musí být získány 

přiměřené znalosti a dovednosti, uvedené v § 59 odst. 1 zákona, diplomy, vysvědčení 

a jiné doklady o požadovaném vzdělání, uvedené v § 59 odst. 2 písm. a) zákona, formy, 

obsah a organizaci atestačního studia úředních veterinárních lékařů, způsob a organizaci 

ověřování znalostí a vydávání osvědčení, 

l)  náležitosti  žádosti  o  registraci  podle  §  64  odst.  1  zákona,  podrobnosti  výkonu 

odborných veterinárních úkonů soukromými veterinárními techniky, 

m) podrobnější postup při uplatňování náhrady podle § 67 zákona a náležitosti žádosti 

o její poskytnutí, 

n) obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl 

ulovené volně žijící zvěře, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání 

osvědčení a vedení seznamu proškolených osob, 

o) limity poklesu v příjmu potravy a  vody,  poklesu v produkci  vajec nebo zvýšené 

úmrtnosti drůbeže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají 

drůbež pro účely podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě, 

p)  obsah,  rozsah  a  organizaci  specializované  odborné  průpravy  se  zaměřením  na 

vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), způsob a organizaci ověřování 

získaných  znalostí,  vydávání  osvědčení  a  vedení  seznamu  osob,  které  tuto 

specializovanou odbornou průpravu absolvovaly, a 

q)  obsah,  rozsah  a  organizaci  specializované  odborné  průpravy  se  zaměřením  na 

označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona výžehem nebo injekční 

aplikací  elektronického  identifikátoru,  způsob  a  organizaci  ověřování  získaných 

znalostí, vydávání osvědčení a vedení.
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4.5 Další právní ustanovení

Vyhláška  č.  395/1992  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zabývá 

problematikou ekologické stability. Poslední změna byla č. 17/2011 Sb. a tato vyhláška 

vymezuje pojmy biocentrum, biokoridor a především udává seznam zvláště chráněných 

druhů rostlin a zvířat a jejich komplexní ochranu. Fotografovat či preparovat zvláště 

chráněné druhy lze pouze pokud nedochází k rušení jejich přirozeného vývoje, nebo dle 

výjimky § 56 zákona. Péči o zraněné jedince zvláště chráněných druhů zajišťují vždy 

stanice k tomu zřízené.

Dosud často využívaná a důležitá vyhláška č. 75/1996, kterou se stanovily nebezpečné 

druhy  zvířat,   byla  zrušena  předpisem  č.  312/2008 Sb.  a  nahrazena  vyhláškou 

č. 411/2008 Sb. s úpravou č. 205/2011 Sb. Termín nebezpečný druh zvířat je nahrazen 

vhodnějším termínem druhy zvířat vyžadující zvláštní péči. Vyhláška obsahuje seznam 

těchto druhů a vzor žádosti o povolení chovu těchto druhů. Obojí lze najít v přílohách. 

Tato vyhláška byla v mnohém předmětem diskuzí, především kvůli kvůli rizikům při 

povinném  označování,  který  obsahoval  §  3.  Úpravou  z  roku  2011  byl  proto  celý 

paragraf zrušen. 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  naposledy  změněn  308/2011  Sb. 

Tento  zákon  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské  unie,  stanoví  požadavky 

veterinární  péče  na  chov  a  zdraví  zvířat  a  na  živočišné  produkty,  upravuje  práva 

a povinnosti  fyzických a právnických osob,  soustavu,  působnost  a  pravomoc orgánů 

vykonávajících  státní  správu  v  oblasti  veterinární  péče,  jakož  i  některé  odborné 

veterinární činnosti a jejich výkon.

Veterinární  zákon  upravuje  veterinární  péči.  Veterinární  péče  podle  tohoto  zákona 

zahrnuje  „péči  o  zdraví  zvířat  a  jeho ochranu,  zejména předcházení  vzniku a  šíření 
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onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů (dále jen 

„nákaza“)  a  jiných  onemocnění  zvířat  a  jejich  zdolávání,  ochranu  zdraví  lidí  před 

nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, péči o zdravotní nezávadnost živočišných 

produktů  a  krmiv  a  ochranu  zdraví  lidí  před  jeho  poškozením  nebo  ohrožením 

živočišnými produkty,  ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat 

a nemocí  přenosných  ze  zvířat  na  člověka  a  před  dovozem  zdravotně  závadných 

živočišných  produktů  a  krmiv  ze  zahraničí,  ochranu  životního  prostředí  před 

nepříznivými  vlivy  souvisejícími  s  chovem  zvířat,  výrobou  a  zpracováváním 

živočišných  produktů,  jakož  i  ochranu  zvířat  a  jejich  produkce  před  riziky  ze 

znečištěného  životního  prostředí,  veterinární  asanaci,  dozor  nad  dodržováním 

povinností a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními 

právními předpisy a předpisy Evropské unie (státní veterinární dozor)“.

Chovatel26 musí chovat zvířata ve vhodných podmínkách, sledovat zdravotní stav zvířat, 

poskytnout  první  pomoc,  požádat  o  péči  veterinárního lékaře,  bránit  vzniku a  šíření 

nákaz a onemocnění, poskytnout součinnost při veterinárních úkonech, podávat zvířeti 

předepsané léky dle pokynů lékaře. 

Zákon  č.  154/2000  Sb.,  o  šlechtění,  plemenitbě  a  evidenci  hospodářských  zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),  ve znění  pozdějších 

předpisů,  s  poslední  změnou č.  32/2011 Sb.,  upravuje šlechtění  a  plemenitbu skotu, 

buvolů,  koní,  oslů,  prasat,  ovcí,  koz,  drůbeže,  plemenných  ryb  a  včel;  ochranu, 

uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat; označování turů, koní a oslů a jejich 

kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců a zvěře ve farmovém chovu, evidenci označovaných 

zvířat, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury, evidenci 

hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem. Hlavním účelem je stanovit 

podmínky  a pravidla  pro  šlechtění  hospodářských  zvířat,  pro  ochranu  genetických 

zdrojů zvířat, pro označování a evidenci zvířat chovaných v ČR tak, aby činnost byla 

nástrojem  pro  zvelebování  populací  těchto  zvířat  a  zachování  jejich  genetické 

rozmanitosti. 

26  Chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za  

úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.
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Zákon č.  449/2001 Sb.,  o myslivosti,  ve znění  pozdějších předpisů,  poslední  změna 

281/2009 Sb. Tento zákon upravuje chov a zachování druhů zvěře volně žijících na 

území České republiky,  výjimečné držení  zvěře v zajetí,  dovoz a  vývoz živé zvěře, 

dovoz  a  vypouštění  živočichů,  kteří  zatím nežijí  na  území  České  republiky,  tvorbu 

a využití  honiteb,  postavení  a  právní  poměry  honebního  společenstva,  ochranu 

myslivosti,  užívání  honebních  pozemků  a  zlepšování  životních  podmínek  zvěře, 

regulaci  stavů  zvěře,  provádění  lovu  zvěře,  včetně  lovu  zvěře  na  nehonebních 

pozemcích,  provádění  lovu  živočichů,  kteří  nejsou  zvěří,  náhradu  škody způsobené 

zvěří  a  při  provozování  myslivosti,  jakož i  náhradu škody způsobené na zvěři  a  na 

mysliveckých  zařízeních,  kontrolu  ulovené  zvěře,  výkon  státní  správy  myslivosti, 

dozoru a sankce za neplnění nebo porušení povinností, státní podporu udržení historické 

a kulturní úrovně a tradic české myslivosti. 

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, 

nařízení souvisí se zákoníkem práce. Pro účely tohoto nařízení se chovem zvířat rozumí 

pracovní činnost zaměřená na využívání zvířat, zejména pro jejich užitkové vlastnosti, 

plemenitbu nebo výcvik, sportovní, kulturní, vzdělávací, pokusné nebo vědecké účely, 

která zahrnuje vlastní chov a odchov, péči o výživu a krmení a péči o jejich životní 

podmínky a ochranu. 

Týká  se  tedy  i  školního  chovu.  Zaměstnavatel  musí  stanovit  pracovní  postupy 

a organizovat  práci,  aby  byla  věnována  zvýšená  pozornost  zvířatům  v  konkrétních 

situacích. Dohlíží i na dodržování denního režimu zvířat, dostatek lidí pověřených péčí 

o zvířata, na klidné zacházení, předcházení dráždění a týrání. V přílohách této práce 

jsou  pro  ukázku  uvedeny  další  požadavky  na  organizaci  práce  a  pracovní  postupy 

u konkrétních druhů, kompletní výčet se nachází v příloze nařízení vlády a zahrnuje 

další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při chovu koní, skotu, prasat, 

ovcí, koz, drůbeže, psů.

46



Zákon č.  162/2003 Sb.,  o podmínkách provozování  zoologických zahrad a  o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poslední změna 420/2011 Sb. Podle 

§ 1 upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologických zahrad, postup 

při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, 

základní  podmínky pro  poskytování  dotací  ze  státního  rozpočtu  a  jiných  veřejných 

zdrojů  provozovatelům  zoologických  zahrad  a  sankce  za  porušení  povinností 

stanovených tímto zákonem. 

Vyhláška č. 291/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poslední změna č. 51/2012 Sb., 

o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí 

o  sledování  (monitoringu)  přítomnosti  nepovolených  látek,  reziduí  a  látek 

kontaminujících,  pro něž by živočišné produkty mohly být  škodlivé pro zdraví  lidí, 

u zvířat  a  v  jejich  produktech.  Tato  vyhláška  zapracovává  příslušné  předpisy 

Evropských společenství a upravuje, které látky nesmí být podávány zvířatům všech 

druhů, hospodářským zvířatům, nebo živočichům vodního hospodářství, a které z těchto 

látek, za jakých podmínek a jakým způsobem lze výjimečně podávat některým zvířatům 

ke  stanovenému  léčebnému  nebo  zootechnickému  ošetření,  jak  se  zachází 

s hospodářskými zvířaty, jimž byly podány látky uvedené, způsob sledování přítomnosti 

nepovolených látek, jejich reziduí a látek kontaminujících, které by mohly být škodlivé 

pro  zdraví  lidí,  u  zvířat,  v  živočišných  produktech,  krmivech  a  napájecí  vodě, 

součinnost chovatelů a osob, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty, s orgány 

provádějícími sledování, opatření přijímaná na základě výsledků sledování. 

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných  ze  zvířat  na  člověka,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  poslední  změna 

161/2012  Sb.  Upravuje  obecná  opatření  ke  zdolání  a  zabránění  šíření  nákaz  zvířat, 

způsob  a  lhůty  ohlašování  nákaz,  postupy,  hlediska  pro  zpracovávání  a  obsah 

pohotovostních plánů pro případy výskytu některých nebezpečných nákaz,  pro které 

nákazy se vypracovávají programy ozdravování zvířat, veterinární podmínky a pravidla 

očkování  zvířat,  požadavky  na  národní  referenční  laboratoře,  opatření  ke  zdolání 
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a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz, hlediska, podle nichž se postupuje při 

uznávání stád, hospodářství, oblastí nebo státu za prosté nákaz. 

Zákon č.  99/2004 Sb.,  (zákon o rybářství)  o rybníkářství,  výkonu rybářského práva, 

rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, naposledy změněn předpisem č. 237/2012 Sb. Tento zákon 

upravuje chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich 

života a životního prostředí, rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu 

a rušení rybářských revírů, jejich ochranu a další.

Zákon č.  100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin  regulováním  obchodu  s  nimi  a  dalších  opatřeních  k  ochraně  těchto  druhů 

a o změně  některých  zákonů  (zákon  o  obchodování  s  ohroženými  druhy),  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  poslední  změna  byla  provedena  č.  467/2011  Sb.  Tento  zákon 

upravuje  ochranu  volně  žijících  živočichů  a  planě  rostoucích  rostlin,  které  jsou 

ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu 

s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin  a  právem Evropských společenství,  které  upravuje dovoz a  vývoz 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dovoz výrobků z kytovců a uvádění 

na trh, dovoz a uvádění na trh výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí,  dovoz 

kožešin  a  dalšího  zboží  vyrobeného  z  kožešin.  Dále  stanoví  podmínky pro  obchod 

s ohroženými  druhy  a  stanoví  některá  další  opatření  sloužící  k  zajištění  ochrany 

a evidence těchto druhů na území České republiky. 

Vyhláška  č.  136/2004 Sb.,  kterou  se  stanoví  podrobnosti  označování  zvířat  a  jejich 

evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění 

pozdějších  předpisů.  Poslední  změna má č.  202/2010 Sb.  Tato  vyhláška  zpracovává 

příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy EU, 

upravuje označování a evidenci turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, 

evidenci  drůbeže  a  neplemenných  ryb  uvedených  v  příloze  k  zákonu,  evidenci 
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hospodářství  se  zvířaty  uvedenými  ve  vyhlášce,  podrobnosti  o  kontrolách  plnění 

povinností  při  označování  a  evidenci  a  dále  upravuje  označování  a  evidenci  běžců, 

zvěře ve farmovém chovu, evidenci plemenných ryb a včel.

Vyhláška  č.  208/2004  Sb.,  o  minimálních  standardech  pro  ochranu  hospodářských 

zvířat, ve znění pozdějších předpisů, poslední změna 78/2012 Sb. Vyhláška stanoví chov 

hospodářských zvířat  s ohledem na druh a věkovou kategorii  nebo hmotnost  a další 

specifické  požadavky  na  jejich  ochranu  a  pohodu  podle  minimálních  standardů 

stanovených zákonem, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 

a v souladu s právem Evropských společenství. 

Udává  minimální  standardy zařízení  pro  hospodářská  zvířata,  obecné  požadavky na 

chov  hospodářských  zvířat.  Dále  upravuje  minimální  standardy  pro  ochranu  skotu, 

prasat, ovcí a koz, koní, kachen, hus a krůt, obecné zásady pro ochranu nosnic apod. 

Vyhláška  č.  346/2006  Sb.,  o  stanovení  bližších  podmínek  chovu  a  drezúry  zvířat, 

stanovuje podmínky drezírovaných zvířat i zakázané prostředky pro drezúru. Toto se 

týká veřejných vystoupení se zvířaty, především cirkusů.

Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat, hovoří o plemenitbě a škol se 

týká, pokud se chtějí zapojit do programu chovů čistokrevných zvířat.

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, stanoví velikost a prostor pro 

přepravu zvířat, dále stanoví obsah a rozsah odborného kurzu pro řidiče, kteří zajišťují 

přepravu zvířat. 

Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, stanoví 

náležitosti řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat, náležitosti řádů ochrany 

zvířat při chovu a podmínky chovu psů a koček. 
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Vyhláška č.  12/2010 Sb.,  o opatřeních pro předcházení  a  zdolávání  nákaz a  nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, upravuje obecná opatření ke zdolání a zabránění šíření 

nákaz  zvířat,  způsob  a  lhůty  ohlašování  nákaz,  postup,  hlediska  pro  zpracovávání 

a obsah pohotovostních plánů pro případy výskytu některých nebezpečných nákaz, pro 

které  nákazy  se  vypracovávají  programy  ozdravování  zvířat,  veterinární  podmínky 

a pravidla  očkování  zvířat,  požadavky na  národní  referenční  laboratoře,  opatření  ke 

zdolání  a  zabránění  šíření  některých  nebezpečných  nákaz,  hlediska,  podle  nichž  se 

postupuje při uznávání stád, hospodářství, oblastí nebo státu za prosté nákaz. 

Na zvířata v zájmovém chovu, chráněná, pokusná a hospodářská zvířata se vztahuje 

mnoho další předpisů. Například zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech (upraven naposledy 

předpisem č. 25/2012 Sb.), vyhláška č. 114/2010 Sb. o ochraně handicapovaných zvířat 

při chovu, vyhláška č. 86/2008 Sb. o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti 

léčiv,  vyhláška  č.  152/2006 Sb.  o  odchylném postupu při  ochraně  ptáků pro  odchyt 

a značení,  vyhláška č.  382/2004 Sb. o ochraně hospodářských zvířat  při  usmrcování, 

vyhláška  č.  207/2004 Sb.  o  ochraně,  chovu  a  využití  pokusných  zvířat,  se  změnou 

č. 39/2009 Sb.,  vyhláška  č.  268/2009 Sb.  o  technických  požadavcích  na  stavby 

(upravuje i stavby pro hospodářská zvířata).

Zaměstnavatel  musí  znát  i  další  předpisy  upravující  bezpečnost  práce  a  pracovní 

postupy,  které  je  povinen  zajistit  při  práci  s  chovy  zvířat,  např.  vyhláška 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Posuzovat životní pohodu zvířat  (welfare) lze i jinými metodami,  než jsou vyhlášky 

a zákony. Často se používají podmínky stanovené Britskou radou pro ochranu zvířat 

(FAWC), známé pod názvem „pět svobod“. Zahrnují podmínky odstranění hladu, žízně 

a podvýživy, odstranění nepohodlí, odstranění příčin vzniku bolesti a nemoci, možnost 
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projevů normálního chování a odstranění strachu, stresu, úzkosti. Tato kritéria používají 

i zaměstnanci veterinární správy (Dousek, Smolová, Ninčáková in Terapie a asistenční 

aktivity lidí za pomoci zvířat, 2008). 

Zásady pro zacházení se zvířaty stanovilo rovněž Generální shromáždění  International 

Association  of  Human-Animal  Interaction  Organizations  (IAHAIO).  Důležitá  je 

deklarace z Prahy z roku 1998 o zacházení se zvířaty při asistenčních činnostech a při 

terapiích. Zásadní je deklarace z Ria de Janeiro z roku 2001, která se týká přímo zvířat 

ve škole. Tuto deklaraci jsem zařadila do příloh, více informací a ostatní deklarace lze 

dohledat na webových stránkách organizace.

Je několik českých organizací, které se zabývají ochranou zvířat. O školním chovu se 

zajímavě hovoří na stránkách Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům 

(AOVZ).
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5. Možná zdravotní rizika chovu živočichů ve školách

Mnoho argumentů proč nechovat zvířata ve škole se točí kolem možných zdravotních 

rizik.  Je  nejspíš  charakteristickým rysem dnešní  doby,  že  se  rodiče  o  své  děti  více 

obávají a školy to reflektují zvýšeným dozorem nad dětmi. Především se školy snaží 

odstranit  ze svého okolí  vše,  co může ohrozit  zdraví dětí  a vyvolat negativní reakci 

rodičů.  Samozřejmě  je  to  snaha  správná,  ale  nesmí  vyústit  v  naprostou  sterilitu 

a odcizení školy od vnějšího prostředí.

V  této  kapitole  bych  ráda  zmínila  především  dva  velmi  často  zmiňované  fyzické 

a psychické problémy, a to alergie a zoofobie.

Samozřejmě zdravotní rizika při chovu mohou mít i charakter nákazy či úrazu. Případy 

nákaz nejsou běžné a lze jim předejít  dodržováním hygieny.  Nejčastěji  by se mohlo 

jednat o bakterie Salmonella a Escherichia coli. Postačí pečlivé mytí rukou, dezinfekce 

zařízení  a  jejich  okolí,  případně  testování  zvířat  a  preventivní  léčba  s  pomocí 

veterinárního lékaře. Některé země mají stanovena pravidla v rámci prevence chorob, 

příklady z USA lze nalézt v závěrečném seznamu cizojazyčné literatury.

V případě  úrazů může jít  o  zranění  způsobené zvířetem,  nebo o zranění  způsobené 

neopatrným zacházením s chovatelským zařízením. Oběma typům zranění  lze dobře 

předcházet. Prvnímu řádným poučením o zacházení se zvířaty. Podivuhodně mnoho dětí 

nemá v současnosti zkušenosti se zvířaty. To se projevuje například i v neobratnosti, 

neschopnosti  správně  uchopit  zvíře,  nebo  v  neschopnosti  správného  zachycení 

padajícího či utíkajícího zvířete, což často vede k drobným zraněním. Proto nezkušené 

žáky vždy pečlivě seznámíme se zvířaty a na každou manipulaci se zvířaty dohlížíme. 

Úrazům,  které  vznikají  při  úklidu  chovatelských  zařízení  či  krmení,  se  snažíme 

předcházet rovněž poučením a neustálým dozorem. Může se zdát,  že  děti  jsou dnes 

méně manuálně zručné,  proto pečlivě  zvažujeme,  které  činnosti  necháme vykonávat 

žáky a které raději udělá pedagog sám (například krájení potravy). Samozřejmě činnosti 

přizpůsobujeme  věku  žáků.  Velký  díl  pozornosti  věnujeme  technickému  vybavení, 
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protože  zde  hrozí  vážné  úrazy,  především  u  elektrických  spotřebičů.  Pravidelně 

kontrolujeme kabely, zda nejsou poškozené (třeba okousané) a jestli u akvárií máme vše 

bezpečně zapojené s tzv. odkapávací smyčkou. Minimalizujeme tak riziko úrazů.

Pro všechny případy určíme postup při ošetření úrazů. Seznámíme s ním žáky i rodiče 

a zakotvíme ho do řádu odborné učebny.

Alergie a fobie jsou však problémem závažnějším a hůře řešitelným. Platí to zvláště pro 

chov živočichů přímo v učebnách. Pokud ten chceme realizovat, je nutné se seznámit se 

zdravotním stavem všech  žáků,  kterých  se  školní  chov  týká.  Je  značně  náročné  se 

s těmito překážkami ve škole vypořádat.

Charakteristice těchto dvou onemocnění se proto věnuji v následujících odstavcích.

5.1 Alergie

Alergie  jsou  jednoznačně  hlavním  argumentem  proti  chovům  na  školách.  Zjištění 

z výzkumu mé diplomové práce odpovídá i zjištění K. Jančaříkové, která alergie rovněž 

zjistila jako vážné negativum (Jančaříková, 2009). Alergie považovány za civilizační 

chorobu  a  jsou  skutečně  vážným  zdravotním  problémem  i  v  české  populaci.  Při 

pořizování chovu musíme myslet nejen na děti, ale i na dospělé – zaměstnance školy. 

Proto by se měl učitel zajímající se o chov předem důkladně seznámit s riziky, projevy, 

ale  i  s  léčbou,  kterou  nemocní  alergií  podstupují.  Hlavně  abychom  jejich  stav 

nezhoršovali, ale naopak mohli odhalit včas příznaky a zabránit například astmatickému 

záchvatu.

Mezi  roky  1996 – 2006  vzrostl  výskyt  alergií  u  dětí  téměř  dvojnásobně 

(Kratěnová, Puklová,  2008)  a  i  nadále  narůstá  a  do  budoucna  se  stále  předpokládá 

nárůst tohoto onemocnění. R. Kubínová uvádí výskyt alergických reakcí u dětí 17 % 

v roce 1996, 25 % v roce 2001 a 32 % v roce 2006. Více se vyskytují u chlapců, toto je 

znatelné zejména u astmatu a pollinózy (Kubínová, 2007). V současnosti se odhadované 

počty lidí trpících nějakou formou alergie pohybují okolo 20 % dospělé populace, tedy 

až  pětina  populace  je  závislá  na  péči  alergologa,  což  činí  z  alergie  i  významný 
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společenský  a finanční  problém.  Nejspíše  se  na  celkových  číslech  podílí  i  lepší 

diagnostika. Někteří lékaři dávají nárůst alergií do souvislosti s narůstajícím počtem dětí 

vyrůstajících v téměř sterilním prostředí (tedy je jim omezován kontakt s rostlinami, 

živočichy,  nečistotami  přírodního  původu),  mnozí  toto  dokonce  uvádějí  jako  jednu 

z možných příčin alergií.  Děti  trpí  často infekcemi,  které  narušují  sliznice,  taktéž je 

předmětem  diskuzí   nadužívání  léků.  V  současnosti  se  také  hodně  uvažuje 

o nezanedbatelném  vlivu  množství  chemických  látek  v  okolí,  kosmetice  i  potravě. 

Souvislost  výskytu  astmatu  a znečištění  ovzduší  už  je  jasně  viditelná  například  na 

nárůstu  výskytu  onemocnění  na  severní  Moravě.  Vliv  má  i  genetická  predispozice 

a způsob života od útlého dětství27.

Někteří žáci trpí skutečně vážnými projevy alergie, a proto nejlepší variantou je chov 

zřídit  ve zvláštní  místnosti,  což  by zamezilo  volnému přístupu alergických žáků ke 

zvířatům. 

Problém alergií  je  řešen  v mojí  práci  na  více místech.  Často se  toto téma objevuje 

v kapitole o vybraných druzích živočichů pro školní chov.

Nyní tedy podrobněji k příčinám, projevům i léčbě alergií.

5.1.1 Příčiny alergií

Alergická reakce je odpověď imunitního systému, která je namířená proti látkám pro 

tělo neškodných. Samotná alergická reakce ovšem může způsobit poškození organismu, 

dokonce ve vážných případech může způsobit i smrt.

Alergie je nemoc popsaná již ve starověku a od této doby lidé hledali příčiny tohoto 

onemocnění.  Zmínky  nacházíme  na  egyptských  papyrech,  u  Homéra,  Hippokrates 

dokonce  již  používal  pojmy  „ekzém“  a  „astma“,  Galénos  zavedl  některé  omyly 

o příčinách  a  léčbě,  které  vydržely  až  do  středověku28.  Pojem  „alergie“  zavedl  až 

v r. 1911 pediatr Clemens von Pirquet, když pozoroval reakce na imunizaci proti záškrtu 

27 Dokázaný je  vliv  kouření  rodičů  na  postižení  dýchacích cest  (Petrů a  kol.,  1994).  Předpokládá  se 

pozitivní  vliv  kojení  a  naopak  negativní  vliv  časného  podávání  kravského  mléka,  vajec,  exotických 

surovin a také aditiv v potravinách.
28 Například že astma způsobují husté hleny z mozku.
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(Petrů a kol., 1994). Velký pokrok v odhalování příčin byl učiněn ve 20. století, kdy se 

rozvíjí  alergologie  a  imunologie.  Velmi  významný  je  například  objev  alergických 

protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE), který učinili manželé Ishizakovi v roce 

1966. 

Termín alergie lze použít ve více smyslech. Různí lidé si termín vykládají různě, což lze 

ilustrovat na následujícím příkladu. MUDr. M. O. Bruker považuje termín alergie za 

chybný, protože za alergii (tedy jinou reakci těla, než je běžná) by šlo označit každou 

nemoc. Diskutuje, proč alergií neoznačujeme revmatismus či některé reakce srdce či 

nervového  systému.  Alergii  považuje  za  termín  pojmenovávající  příznaky,  ne  však 

příčinu.  Odpověď  lze  nalézt  v  následujícím  schématu,  který  je  v  medicíně  běžně 

používán, proto považuji za užitečné ho zde uvést. Podle schématu R. R. A. Coombse 

a P. G. H. Gella (v Alergie, 2002) se dělí alergické reakce těla na několik typů:

a)  Reakce  I.  typu,  neboli  časná  přecitlivělost.  Sem  patří  nejběžnější  alergická 

onemocnění, tedy ta, o kterých nejběžněji hovoříme jako o „alergii“. Jsou jimi senná 

rýma, celoroční rýma, astma a ekzémy. 

b)  Reakce  II.  typu.  Ty  jsou  způsobeny  protilátkami  proti  antigenům  tkání  či  na 

buněčných  membránách.  Mezi  tato  onemocnění  patří  mnoho  chorob  autoimunitních 

i hemolytické reakce při transfuzi nevhodné krve.

c) Reakce III. typu jsou způsobené imunokomplexy (vazba protilátky a antigenu), které 

se usazují v tkáních. Řadíme sem například některá autoimunitní onemocnění, sérovou 

nemoc.

d)  Reakce  IV.  typu,  neboli  pozdní  přecitlivělost,  je  způsobena  kontaktem  alergenu 

a T- lymfocytů, bez účasti protilátek. Typická onemocnění jsou kontaktní dermatitida, 

přecitlivělost na léky a problémy při transplantaci orgánů.

Pro  naše  potřeby  postačuje  hovořit  o  alergické  reakci  I.  typu,  jelikož  ta  se  přímo 

vztahuje k našemu tématu. 

Alergie vzniká po senzibilizaci, tedy po prvním setkání organismu s alergenem, kdy se 

vytvoří protilátky (například IgE). Teprve při následujících setkáních lymfocyty alergen 
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rozeznávají  a  spouští  alergickou  reakci.  Pokud reaguje  alergen  s  molekulou IgE na 

povrchu mastocytů (nebo bazofilů),  dojde k uvolnění mediátorů z granul mastocytů. 

Příznaky alergické reakce jsou pak způsobené mediátory uvolňovanými z  mastocytů 

(žírných  buněk).  Nejznámějším  mediátorem  je  jistě  histamin,  který  způsobuje 

např. svědění  a  kýchání,  ale  na  alergické  reakci  se  podílí  mnoho  chemických  látek 

a jejich sloučenin. Tyto sloučeniny způsobují dilataci drobných cév a jejich zvýšenou 

propustnost  (patrné  při  alergické  rýmě  či  kopřivce),  spasmus  hladkého  svalstva 

(způsobující  reakci  průdušek  při  astmatu)  a  zvýšenou  sekreci  (zvláště  se  projevuje 

u alergické rýmy, zánětu spojivek i astmatu).

Alergie a její projevy se mohou objevit už u kojenců, ale i kdykoliv později v průběhu 

života.

Příčinou alergie, tedy alergenem, se může stát téměř cokoliv. Přesněji řečeno samotnou 

reakci spouští bílkoviny, které se nejčastěji rozpouští na vlhkých sliznicích. Alergeny se 

do  organismu  dostávají  především  vdechnutím  –  pyly,  prach  či  plísně;  kontaktem 

s pokožkou – rostliny, kosmetika, kovy; přijaté ústy – potraviny a léky; injekčně – léky 

a hmyzí jedy.

Pedagoga, který má zájem o chov zvířat, budou zajímat nejvíce alergeny vdechované. 

Jedná se o pyly, prach a spory plísní v seně a jiném krmivu, roztoči v prachu i srsti, či 

chemikálie z čistících prostředků. A pak samotné zvířecí alergeny.

Zvířecí alergeny

Zvířecí alergeny vyvolávají nejčastěji respirační obtíže – astma, rýmu, dále podráždění 

očí a méně často i kopřivku. V současnosti je pozorován nejen obecný nárůst počtu 

alergií, ale i nárůst alergií na zvířata. Často je tento fakt dáván do souvislosti s tím, že 

zvířata  jsou  chována  více  uvnitř,  dokonce  v  místnostech,  kde  děti  spí 

(Bidat, Loigerot, 2005). 

Zvířecími  alergeny jsou  především šupinky kůže,  pak  teprve  peří  a  srst.  Dále  jsou 

alergeny obsaženy ve výměšcích, ve slinách, v krvi nebo v moči či trusu. Není proto 

pravda, že bezsrsté kočky či morčata jsou vhodné pro alergiky. Množství alergenů se liší 

spíše u jednotlivých zvířat, proto například jedna kočka může produkovat více alergenů 
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než jiná, ale není to závislé na druhu či typu srsti. Alergeny se stále pohybují, proto je 

nutné místnost dobře větrat a velmi často uklízet.

Oproti  všem  předpokladům  alergii  opravdu  může  způsobit  téměř  každý  živočich. 

U ptáků a savců jsou zdroje evidentní. Jsou známé i alergie na šupiny kůže plazů, ale 

pokud jsou zavřeni v teráriu a alergik je nenosí ani neuklízí, nepředstavují problém.

Problémem mohou  ale  být  nedostatečně  udržovaná  terária,  akvária  a  klece.  Zde  se 

množí plísně i roztoči. Je možné, že alergii způsobí i živočišné krmivo našich zvířat, 

častou se může jednat o myši nebo komáří larvy.

5.1.2 Nejčastější projevy alergie

Senná a celoroční rýma

Senná, přesněji sezónní, rýma je nejspíš nejčastějším projevem alergií. Jedná se o zánět 

sliznice horních cest dýchacích, který způsobí alergen, nejčastěji pyl. Vyskytuje se tedy 

v  pylové  sezóně  od  jara  do  podzimu  (záleží  na  rostlině).  Projevuje  se  zpočátku 

svěděním v nose, nosohltanu, krku i ústech, následuje kýchání. Dalšími příznaky jsou 

vodnatý výtok z nosu a opuchlé a překrvené sliznice. To způsobuje ucpání nosu i bolesti 

hlavy. Zvláště v pylové sezoně nenutíme žáky navštěvovat kabinet se zvířaty, tedy ještě 

jiné prostředí bohaté na alergeny.

Celoroční rýma se projevuje stejnými příznaky, pouze není vázána na určité období. 

Způsobují ji často spory plísní a roztoči.

Rýmu doprovází zpravidla pocit svědění očí, či „písku v oku“ a výtok z očí. Mnutím 

oka dochází ke zhoršování projevů a ty často přechází i  v alergický zánět spojivek. 

Stejně tak alergický zánět spojivek mohou způsobit chemikálie nebo kosmetika.

Dalším doprovodným jevem může být zanesení Eustachovy trubice s pocitem zalehlého 

ucha i zánětu středního ucha.
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Astma

Astma může být dost těžkým onemocněním a často se kombinuje s alergií či ekzémy. 

V dnešní době je astma dobře zvládnutelné léky a typické atopické astma bronchiale 

u mnoha dětí vymizí během dospívání29. Výskyt astmatu v populaci stále stoupá, což 

souvisí  nejspíš  s  působením  chemikálií  a  znečištění.  Existuje  i  astma  způsobené 

infekcemi či profesionálními alergeny (tedy astma nealergického původu), s těmi ovšem 

přímo naše téma nesouvisí. Proto se zaměřím spíše na první typ astmatu.

Astma je třeba pečlivě diagnostikovat a sledovat. Hlavní metodou je funkční vyšetření 

plic  –  spirometrie.  Dechové křivky pak jeví  odlišnosti  oproti  normálním výsledkům 

zdravé populace30.

Mezi příčiny řadíme genetické předpoklady, život v prostředí bohatém na alergeny nebo 

nevhodný  jídelníček  malých  dětí.  Choroba  může  vzniknout  na  základě  alergie,  ale 

samotný záchvat vyvolá i pohyb, infekce, změna počasí, znečištění ovzduší či stres. 

Astma  charakterizuje  záchvatovité  zúžení  dýchacích  cest.  Při  záchvatu  dochází  ke 

spasmu hladké svaloviny, otoku sliznice a zvýšené sekreci hlenu. To vede i k výraznému 

zúžení až zablokování průdušek. Pacient je postižen i mimo období záchvatu, protože 

pro astma je typický přetrvávající zánět výstelky průdušek, který pokud není správně 

léčen, způsobuje další zhoršení stavu a změny na tkáních. 

Příznaky mohou mít  různou podobu i  intenzitu.  Nejtypičtější  je  dušnost,  typický je 

ztížený  výdech.  Často  se  dušnost  projeví  při  pohybu,  typicky  s  pocitem  úzkosti 

a těžkosti na hrudníku. Dušnost bývá doprovázená slyšitelným sípáním či pískotem, ale 

není to pravidlem. Typickým projevem astmatiků je rovněž dlouhotrvající kašel.

Důležité je, aby učitel byl s diagnózou astmatu obeznámen a znal postup při zacházení 

s astmatikem během záchvatů. Zásadní je v prvé řadě zachovávat klid a mírnit úzkost 

žáka.  Ta  totiž  průběh  ještě  zhoršuje.  Dále  žáka  nikdy  nepokládáme,  nejlépe  se 

astmatikům většinou dýchá vsedě a v předklonu. Okamžitě žákovi podáme jeho léky. 

29 Udává se, že astma vymizí v 50 % případů, spíše u lehčích typů astmatu (Bidat, Loigerot, 2005).
30 Typická je například snížená rychlost výdechu či zvýšení objemu vzduchu v plicích i po maximálním 

výdechu (Petrů a kol., 1994).
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Při  zhoršování  záchvatu  (zmatenost,  promodrávání,  dlouhé trvání)  je  nezbytné volat 

záchrannou službu, vždy voláme rodičům žáka.

Kožní alergie

Velmi rozšířeným projevem kožní alergie je ekzém, neboli atopická dermatitida. Je to 

nepříjemné svědící onemocnění. Působí u školních a pubertálních dětí i jisté psychické 

problémy,  protože  ekzém  vypadá  jako  rudé  skvrny  se  šupinami  kůže,  v  těžších 

případech kůže i praská, krvácí a mokvá. Vyskytuje se už u kojenců, kdy se ložiska 

nachází  na  obličeji  i  končetinách a  možná je  souvislost  s  umělou stravou.  Pozdější 

výskyt ekzému (mezi 2. a 4. rokem) se od kojeneckého liší. Výskyt u dětí je nejběžnější  

a nejtypičtější. Ložiska jsou především v ohybech kloubů, na prstech. Děti mohou být 

díky nepříjemným pocitům nervózní, nesoustředěné, mohou mít i problémy se spánkem. 

Oba  tyto  typy  ekzému  často  v  dospělosti  vymizí.  Ekzém  v  dospělosti  se  podobá 

dětskému, často jsou období se zvýšeným výskytem a období klidu.

Příčina ekzémů není úplně objasněna,  obecně je ale prokázaný vliv stravy (umělých 

přísad, kořeněných jídel atd.) a také vliv psychiky. Vždy se zvýšeným stresem přichází 

i zhoršení  ekzémů,  totéž  platí  pro  infekce.  Dále  ekzematici  mají  omezit  chemikálie 

v kosmetice, pracích a úklidových prostředcích a volit bavlněné oblečení. Kůži je třeba 

chránit před chladem a promazávat. Na léčbu už existuje mnoho přípravků, volit je musí 

ale lékař. V současnosti už například neplatí, že jedinou možností léčby jsou kortikoidy. 

Ve škole dohlížíme na to, aby se žáci vyhýbali alergenům.

Kontaktní  dermatitida  je  reakce  na  kontakt  s  nějakou  látkou,  například  kovem, 

chemikálií,  rostlinou.  Snadnou  léčbou  je  zamezit  kontaktu  s  alergenem  například 

rukavicemi či oděvem. Jedná se o IV. typ alergie.

Často se projeví alergie na kůži i kopřivkou, především hned po kontaktu s alergenem.

Anafylaktický šok

Tento  život  ohrožující  stav  alergického  původu  vyžaduje  okamžitou  reakci 

a kontaktování lékaře. Lidé, kteří už šok někdy prodělali, nebo u nich lékař zjistil riziko 
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šoku, mají mít vždy u sebe léky. Podávají se antihistaminika a bronchodilatátory, často 

i kortikoidy a adrenalin. Laická pomoc je značně omezená. Uvolníme oděv postiženého, 

uložíme  ho  rovně,  zajistíme  přívod  čerstvého  vzduchu.  V  bezvědomí  umístíme 

postiženého do stabilizované polohy, při zástavě dechu či srdeční činnosti poskytujeme 

do příjezdu záchranné služby první pomoc.

Příznaky mohou být i nenápadné, ale nikdy je nesmí učitel podcenit. Jedná se o hučení 

v uších, mžitky před očima, svědění, kopřivku, pocení, bledost či zarudnutí, otok rtů, 

vodnatou rýmu, kašel, kýchání, sípání (způsobené stahem průdušek či otokem hrtanu), 

nevolnosti či zvracení. Vždy dochází k poklesu tlaku a zrychlení pulsu. Postižený upadá 

do bezvědomí, může dojít k zástavě srdce a dýchání.

Anafylaktický šok je  způsoben především reakcí  na potraviny,  léky,  latex a  bodnutí 

hmyzem. Ostatní alergeny způsobí anafylaktický šok vzácně (Bidat, Loigerot, 2005).

Tyto projevy alergických onemocnění by učitel měl bezpečně znát, zvláště pokud se 

chystá na takto „rizikovou“ aktivitu, jako je chov zvířat ve škole.

5.1.3 Léčba alergie

Existuje mnoho názorů na správnou léčbu alergií.

Často dochází k vymizení příznaků samovolně, hlavně v období puberty. Léčba je ale 

stále obtížná. Alergie v současnosti nelze většinou úplně vyléčit31, stav je však možné 

podstatně vylepšit několika metodami. Vždy je třeba začít úpravou prostředí a životního 

stylu.  Po  nezbytné  důkladné  diagnostice  je  především nutné  minimalizovat  kontakt 

s alergenem. Někdy bývá nutná i úprava denního režimu, jídelníčku (například kvůli 

zkříženým  alergiím)  či  změna  kosmetiky.  Užitečná  je  v  těžších  případech  alergií 

i rehabilitace (pobyty v lázních, jeskyních, u moře).

Velmi dobře už ale medicína umí potlačit příznaky. 

Antihistaminika  potlačují  příznaky  jako  je  kýchání  a  svědění.  V  současnosti  jsou 

31 Alespoň  dle  možností  současné  medicíny.  Existuje  mnoho  výzkumů,  řešení  nabízí  i  alternativní 

medicína. 
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moderní léčiva nesedativní a lze je užívat celoročně. Na potlačení dalších příznaků lze 

velmi dobře využít kortikosteroidy, problémem je ale množství vedlejších účinků. Nelze 

je proto užívat dlouhodobě či na velké plochy. Je proto vhodné je používat ve vážných 

případech a vždy pod dozorem lékaře.  Na potlačení příznaků existuje i  řada dalších 

léků. Otokům sliznic uleví léky snižující  překrvení,  existuje i celá řada specifických 

léků na další alergické komplikace32.

Hyposenzibilizace (též se používají názvy desenzibilizace či specifická imunoterapie) je 

metoda,  která  pomáhá  snižovat  například  uvolňování  histaminu  a  syntézu  IgE.  Tím 

zmírňuje  průběh  onemocnění.  Jedná  se  o  podávání  vakcín,  které  obsahují  alergeny 

v zředěné  formě,  ale  se  stoupající  koncentrací  tak,  aby  došlo  k  postupné  úpravě 

mechanismů imunity. Spolu s odstraněním alergenu je toto dle WHO jedinou uznávanou 

metodou  léčby  alergie.  Nejčastěji  se  hyposenzibilizace  používá  u  alergií  na  pyly, 

roztoče,  plísně i  některá zvířata.  Léčba probíhá  buď krátkodobě,  formou injekcí  při 

hospitalizaci,  nebo je  vakcína  podávána  dlouhodobě ve  formě injekcí  či  kapek  pod 

jazyk.  Taková léčba trvá tři  až pět let.  Z vlastní  zkušenosti  bych řekla,  že podobný 

proces může probíhat i  přirozeně.  Moje příznaky alergie se objeví vždy po pořízení 

nového zvířete a časem téměř vymizí.

U  astmatu  je  velmi  užitečné  učit  nemocné  relaxační  techniky,  které  umožní  často 

zvládnout  prvotní  příznaky  dušností.  Respirační  onemocnění  zlepšují  i  rehabilitační 

a dechová cvičení.

Existují samozřejmě i naprosto odlišné přístupy k léčbě alergií. Na následujících řádcích 

uvádím několik postupů léčby MUDr. M.O. Brukera. Ten považuje alergickou reakci za 

poruchu metabolismu bílkovin, která je způsobena špatnou výživou. K poruchám dle 

Brukera vede především konzumace živočišných bílkovin. Podle této teorie lze sennou 

rýmu odstranit do tří let důsledným doživotním vyřazením všech živočišných bílkovin 

(tedy mléka a mléčných výrobků, masa, ryb i vajec) a upřednostněním čerstvé a syrové 

potravy.  Tuto  léčbu  lze  podpořit  homeopatiky  či  léčbu  desenzibilizací  (ta  staví  na 

podobném principu jako hyposenzibilizace, antigeny se optimálně mají získávat z krve 

či moči pacienta). Ale sám autor u desenzibilizaci říká, že teoreticky je to skvělý druh 

léčby, ale v praxi nefunguje. Kožní vyrážky časté u kojenců jsou dávány do souvislosti 

32 Například bronchodilatátory, léky podporující odkašlávání.

61



s podáváním kravského mléka. Astma (i když má opět problém s definicí pojmu) autor 

vysvětluje  jako  kombinaci  alergické  složky  s  mnohem  významnějším  psychickým 

stavem.  Napětí,  domácí  klima  a  špatné  dýchání  jsou  zde  považovány  za  příčiny 

onemocnění  spolu  s  živočišnými bílkovinami,  sladkostmi  a  antibiotiky.  Léčba proto 

probíhá vysazením léků a tréninkem dýchaní k překonání astmatického záchvatu.

Jak je patrné z předchozích řádků, názory na léčbu alergie se mohou podstatně lišit. 

Stále je zde prostor pro lékařský výzkum i pro poznávání mnoha faktorů, které ovlivňují 

vznik, průběh i léčbu alergických onemocnění.

5.2 Fobie

Původ slova fobie můžeme hledat v řečtině a odvozuje se od boha jménem Phobos. 

Phobos a jeho bratr Deimos doprovázeli boha války Area a šířili děs a hrůzu.

Dnes slovo fobie používáme pro označení chorobného strachu z určité věci,  situace, 

osoby. Strach je přehnaný (neodpovídá skutečné hrozbě), trvalý a neopodstatněný, což 

si postižený plně uvědomuje33, ale není schopen ho sám překonat. Je třeba odlišit strach 

a  úzkost.  Fobii  mohou  doprovázet  oba  pocity.  Strach  se  vztahuje  ke  konkrétnímu 

objektu či situaci. O úzkosti mluvíme tehdy, když člověk nedokáže říci, čeho se bojí, 

tedy není předmětná (Říčan, 2008). Strach i úzkost jsou přirozené pocity, které mají 

signální a ochrannou funkci. Chorobný strach či úzkost se liší hlavně intenzitou pocitu, 

ale i dalšími kritérii.

Především i když se jedná o problém spíše psychický, má významný vliv na chování 

a ovlivňuje i fyzický stav člověka. Z pohledu psychiatrie se jedná o poruchu emočních 

reakcí  (Dobiáš  a  kol.,  1974).  Emoce  jsou  totiž  nedílnou  součástí  lidské  psychiky 

a propojují psychické i fyzické děje organismu, fobie proto mají psychické a fyzické 

projevy.

33 Postižený si toto uvědomuje  v situacích kdy je předmět obav dost vzdálený, může dokonce na svůj 

strach dočasně zapomenou, dokud opět nedojde k setkání s problémovou situací.
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Pokud obavy neomezují život pacienta, tzn. vykonává všechny běžné aktivity a pouze je 

zvýšeně opatrný, nesahá např. na pavouky, vyhýbá se jim, ale přesto chodí do přírody, 

uklízí doma, netrpí fobií, ale pouze přirozeným strachem. Toto je velmi pravděpodobně 

případ  většiny  strachů  ze  zvířat,  kterými  trpí  děti  ve  škole.  Strach  z  neznámých, 

zvláštních,  či  velkých  zvířat  je  přirozený,  více  obav  vzbuzují  zvířata  po  staletí 

ohrožující  člověka  (hadi,  pavouci,  hmyz).  Proto  se  o  fobii  hovoří  až  při  velmi 

intenzivních příznacích, omezení života a trvání delším než půl roku. 

V současné klasifikaci nemocí (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize – MKN10) 

dle  WHO,  patří  zoofobie  mezi  úzkostné  poruchy.  Přesněji  se  řadí  mezi  Fobické 

úzkostné poruchy (F40), skupinu Specifické (izolované) fobie (F40.2). U specifických 

fobií  se  většinou  nevyskytují  jiné  psychopatologické  příznaky.  Většina  postižených 

nevyhledává  pomoc  odborníků,  fobie  jejich  život  neomezují,  dokáží  se  předmětu 

strachu  dlouhodobě  vyhýbat.  Přesto  je  specifická  fobie  veřejností  relativně  málo 

stigmatizována, postižení se za ni většinou „stydí“ mnohem méně než za deprese, nebo 

sociální fobii.

Jedná se o nejčastější úzkostnou poruchu a vyskytuje se více u žen, mírné fobie někdy 

za život postihnou kolem 16 % žen a 11 % mužů. Tyto fobie vznikají často v dětství, 

průměrný věk vzniku fobie ze zvířat je 4,4 roku (tedy patří mezi časně vznikající fobie), 

u situačních fobií je to až 22,7 let (Praško a kol., 2008). Mnoho fobií z dětství vymizí, 

oslabí  se,  jen  některé  se  stupňují  či  vzniknou  až  v  dospělosti.  Vyskytují  se  také 

v rodinách:  „Dvě  třetiny  až  tři  čtvrtiny  pacientů  se  specifickou  fobií  mají  nejméně 

jednoho  příbuzného  prvního  stupně  s  fobií  stejného  typu.“  (Vymětal  a  kol.,  2000). 

Pokud  jde  o  strach  podmíněný  vývojovou  fází  a  není  součástí  jiného  onemocnění, 

diagnostikuje se Fobická úzkostná porucha v dětství (F93.1). Typická je zvláště pro děti 

předškolního věku, většinou mizí do 6. roku věku. Zdá se, že i výskyt fobií podléhá 

jakýmsi  módním vlnám (Dobiáš,  1982  ).  Příkladem může  být  v  současnosti  strach 

z rakoviny nebo strach ze žraloků po uvedení filmu Čelisti.

Fobií je popsáno několik set a jejich názvy se vždy vztahují k předmětu strachu. Učitel 

se tedy v případě zvířecího kabinetu setká se zoofobiemi. Už v úvodu je nezbytné říci, 

že většina žáků netrpí skutečnou fobií, tedy chorobným strachem. Proto musí být určena 

kritéria pro označení fobie. 
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5.2.1 Příznaky a příčiny fobií

Následující  skupiny znaků  jsou  typické  pro  fobie  a  jsou  přítomny,  abychom mohli 

hovořit o fobii. 

Především jsou to psychické příznaky.  Nejčastěji  negativní myšlenky a katastrofické 

scénáře,  zúžení  vnímání  a  soustředění  pozornosti  na  ohrožení.  Postižení  chorobným 

strachem se mohou hůř soustředit, mají pocit neklidu, napětí a ohrožení své osoby, bojí 

se o svůj život, a také že situaci nezvládnou, ztratí sebekontrolu, omdlí, neovládnou se 

před veřejností,  mají strach o své fyzické i  duševní zdraví.  Pocity typické pro fobie 

mohou být pocity slabé vůle a následně zlost, že se nedovede ovládnout. Rovněž pocity 

nejistoty, méněcennosti či snahy o upoutání pozornosti se mohou objevit, stejně jako 

další  znaky  typické  pro  neurózy.  Tyto  znaky  mohou  rovněž  ovlivnit  výkon,  strach 

většinou  vede  ke  snížení  výkonnosti,  zvláště  snižuje  efektivitu  náročnějších 

kognitivních procesů (Drvota, 1971). Objevit se může i nespavost.

Typické je i chování. Nejčastější je vyhýbavé chování – útěk, odkládání či vyhýbání 

se – ty udržují fobickou reakci, protože se postižený nikdy nemůže přesvědčit o tom, že 

se mu nic nestane, hovoří se proto o udržovacích faktorech. 
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Zabezpečovací  chování  má  zajistit  bezpečí  v  dané  situaci.  Může  jím  být  odvádění 

pozornosti, braní léků, vytváření rituálů, vyžadování doprovodu. Toto chování poskytuje 

jen krátkodobou úlevu. Častým chováním je i potřeba ujišťování od druhých, stěžování 

si,  žádosti o pomoc, ale i obviňování druhých za jejich problémy a další neurotické 

projevy  jako  klepání  tužkou,  nohou,  kousání  nehtů  apod.  Úleva  následující  po 

vyhýbavém a zabezpečovacím chování je „odměnou“, která toto chování posiluje.

Strach a úzkost se projeví také v mimice. Může dojít k hypomimii, vyvalení očí nebo 

otevření úst.

Fobie mají i pozorovatelné somatické reakce34. Jedná se o tachykardii, hyperventilaci, 

třes,  ztížené  dýchání,  bolest  na  hrudi,  žaludku  či  hlavy,  závratě,  nauseu,  nadměrné 

pocení, červenání, sucho v ústech, pocity horka či zimy, studené ruce, průjem, časté 

močení, mravenčení, křeče či necitlivost částí těla až neschopnost pohybu.

34 Fyzické obtíže jsou velmi podobné u většiny neurotických poruch (Kratochvíl, 1981).
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Ilustrace 1: Udržovací faktory fobií, převzato z Praško a kol., 2008, str. 53



Tyto příznaky spolu úzce souvisí, jak je patrné z následujících schémat.
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Ilustrace 3: Bludný kruh fobie, převzato z Praško a kol., 2008, str. 49

Ilustrace 2: Působení systémů fobické reakce, převzato z Praško a kol., 2008, str.46 



Většina postižených fobií pociťuje silný stres už při pomyšlení na zvíře, záchvat může 

způsobit i spatření objektu strachu na obrázku či v televizi. Pouhé očekávání situace či 

projevů  doprovázejících  záchvaty strachu  může  vyvolat  značnou  anticipační  úzkost, 

jakýsi  strach  ze  strachu.  Pro  fobie  je  rovněž  typické  přeceňování  pravděpodobnosti 

vzniku ohrožení (nebezpečí číhá všude), míry ohrožení (hadí kousnutí zabíjí), chování 

předmětu strachu (hadi vyskočí odkudkoliv a hned zaútočí na každého kolemjdoucího) 

i důsledků  situace  (nikdo  nepomůže,  zbláznění  se,  strach  z  infarktu...).  Strach 

z nepříjemných příznaků  ještě  zesílí  fobickou reakci.  Zesílení  fobie  má  za  následek 

mimo jiné nadměrná péče i odmítavé chování okolí, proto je vhodné zapojení rodiny do 

léčby a hlavně řádné seznámení s fobií. Jinak hrozí narušení vztahu pacienta se zbytkem 

rodiny a okolím (Vágnerová, 2003).

Diagnostická  kritéria  MKN-10  pro  F40.2  Specifické  fobie  a  diagnostická  kritéria 

DSM- IV35 pro Specifické fobie jsou uvedena v příloze.  V DSM-IV nahradil  pojem 

Specifická fobie pojem z DSM-III Prostá fobie (Smolík, 2002).

Příčin  fobie  může  být  mnoho.  Pravděpodobnost  vzniku  fobie  je  větší,  pokud  je 

osobnostním  rysem  člověka  úzkostnost,  tedy  pohotovost  k  úzkostnému  chování 

a jednání.  Ta  může  být  dána  do  určité  míry  geneticky,  ale  i  zážitky a  zkušenostmi 

v raných obdobích života člověka.

V  psychologii  existují  tři  modely,  které  zdůvodňují  zvýšenou  pohotovost  reagovat 

nadměrnou  úzkostí  či  strachem.  Prvním  modelem  je  konfliktní  model,  zabývá  se 

vnitřními konflikty a nadměrná úzkostnost podle něj vzniká, když selhávají psychické 

obranné mechanismy a člověk sám není schopen problémy řešit. Model slabé struktury 

hovoří o určité „křehkosti“ organismu, kterou může způsobit traumatický zážitek nebo 

nedostatečné vývojové podmínky v dětství, a která může způsobit výraznou reakci i na 

malé  ohrožení,  protože  organismus  nemá  funkční  psychické  obranné  mechanismy. 

Etologický model  vidí  souvislosti  vzniku strachu či  úzkosti  ve vztahu mezi  matkou 

35 DSM je zkratka  pro Diagnostický a  statistický manuál  mentálních  poruch.  Je to  příručka  vydaná 

Americkou psychiatrickou společností, která obsahuje diagnostická kritéria. V současnosti platí revize 

z roku 2000, DSM-IV. Je používána nejen v USA, v něčem se odlišuje od MKN-10.
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a dítětem v raném dětství, přesněji v absenci pevné vazby k matce či jiné osobě.

Jiné  etologické  přístupy  hovoří  o  traumatickém  učení  (jediný  silný  podnět  vede 

k vyhýbavému  chování).  Psycholog  M.  Seligman  v  70.  letech  vystoupil  s  teorií 

o vrozené připravenosti lidského organismu k obavám z určitých objektů, zejména těch 

ohrožujících lidstvo po tisíciletí. Vysvětluje se takto, že mnoho lidí se bojí žraloků, ale  

ne třeba aut či zbraní (Plháková, 2003). 

Častou příčinou je silný nepříjemný zážitek.  Může být ale i  symbolickým projevem 

vnitřního  konfliktu  (Kratochvíl,  1981).  Mnoho  psychologických  škol  přistupuje 

k fobiím různě, tedy jinak si vykládá příčiny a následně volí i odlišnou terapii. 

Experimentální psychologie pracuje s mnoha daty například v oblasti neurofyziologie. 

Objeveny již byly neuronální okruhy úzkosti a strachu. Jejich důležitými součástmi jsou 

mozková  kůra  (prefrontální  kortex  i  asociační  oblasti),  thalamus,  amygdala,  locus 

coeruleus a hippocampus, ale i hypothalamus a bazální ganglia. 
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Ilustrace 4: Zpracování strachových podnětů nervovou soustavou, převzato z Vymětal  

a kol., 2000, str. 24



Úzkostné  reakce  pak  zprostředkovává  sympatikus  a  parasympatikus.  U  úzkostné 

poruchy  se  podkorové  okruhy  vymknou  kontrole  prefrontálního  kortexu.  Pomocí 

zobrazovacích  metod  pak  lze  zaznamenat  zvýšenou  činnost  podkorových  částí 

a sníženou činnost prefrontální kůry (Vymětal a kol., 2000). Biologický přístup, který 

zkoumá biologické pozadí strachu a úzkosti řeší nejen anatomii, ale i fyziologii nervové 

soustavy: „U některých úzkostných poruch se ukázalo, že autonomní nervový systém 

vykazuje nadměrnou vegetativní reaktivitu se zvýšeným tonem sympatiku, pomaleji se 

adaptuje opakovaným stimulům a výrazně odpovídá i na průměrně silné stimuly. Hlavní 

neurotransmiterové  systémy  významněji  spojované  s  projevy  úzkosti  jsou 

noradrenergní,  serotonergní  a  GABA-ergní.  Neuroanatomické  pozadí  úzkosti 

představuje locus ceruleus (centrum noradrenergních neuronů) a raphe nuclei (centrum 

serotinergních neuronů) ve vazbě na limbický systém a mozkovou kůru. Úzkost může 

způsobit  zvýšení  hladiny serotoninu  a  zvýšení  dopaminergní  aktivity.  Hyperaktivitu 

CNS způsobuje snížení GABA (kyseliny gama-aminomáselné). Při úzkosti je rovněž 

hyperaktivní centrum v temporální kůře.“ (Vymětal a kol., 2000).

Dle  experimentální  psychologie  je  strach  naučený  klasickým36 i  operantním 

(instrumentálním)37 podmiňováním.  Třetí  způsob  představuje  učení  nápodobou,  tedy 

situace, kdy dochází k přejímání chování od nějakého vzoru. Čtvrtým způsobem, jak lze 

získat  úzkost  či  strach,  je  získáním a  kognitivním zpracováním určitých  informací. 

Vzniklý  strach  je  následně udržován a  posilován vyhýbáním se  situaci  či  předmětu 

strachu (nemůže dojít ke korektivní zkušenosti) a negativními představami.

Velmi se tak podobá behaviorálním teoriím. Ty strach a úzkost považují za komplexní 

odpověď organismu, kterou vyvolávají vnitřní i vnější podněty a většinou jsou užitečné, 

jen  někdy jsou vystupňované.  Původní  příčina  výhradně v  procesech učení  už  nyní 

neplatí,  byly  přidány  mnohé  další  faktory.  Došlo  tak  k  odlišení  více  typů  strachu: 

vrozené, připravené a naučené. Vrozené jsou přítomny u většiny lidí v určitém věku, 

vyskytují se hned při prvním setkání. Jedná se například o strach dětí z cizích lidí, strach 

z výšek. Připravené strachy (hovoří o nich teorie připravenosti) se často týkají obecně 

obávaných předmětů a k získání fobie stačí i jedna mírně nepříjemná zkušenost. Možná 
36 Dochází ke spojení reflexu a podmíněného či nepodmíněného podnětu.
37 Jedná se o typ učení, kdy se pravděpodobnost výskytu chování mění na základě následků (odměny 

a trestu). Úspěšné jednání je instrumentem k dosažení uspokojení.
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je souvislost s jakousi historickou minulostí lidstva. Jedná se například o strach z hadů, 

pavouků,  vody.  Naučené  strachy  jsou  ty  skutečně  naučené  procesy  podmiňování, 

postačují i verbální podněty (historky, instrukce). Často ale podnět musí být opakovaný 

nebo  silnější,  aby se  vytvořila  fobie.  Samozřejmě  roli  hraje  mnoho  dalších  faktorů 

(sociální podpůrná síť, osobnostní charakteristiky, předchozí zkušenosti atd.). Strachu se 

rovněž  můžeme  naučit  pozorováním  strachu  ostatních  (imitací  vzorů,  identifikace 

s obětí), ale stačí i slyšet či číst určitou informaci (informační přenos). Pokud se reakce 

strachu přestane upevňovat, může reakce vyhasnout. K vyhasnutí strachu je nutné, že 

pacient  se  nevyhýbá  předmětu  strachu,  neutíká,  nedělá  žádné  ochranné  rituály,  ale 

opakovaně  se  přímo setkává  se  situací  či  s  objektem strachu.  Dojde  tak  k  přetnutí 

bludného kruhu fobie.

Hlubinná a humanistická psychologie hledá příčiny úzkosti a strachu ve vztahu k sobě 

i k druhým lidem. Pro vznik, či spíše rozvoj, strachu je typické nepříznivé či konfliktní 

sebepojetí.  Mnoho  strachů  je  vyvoláno  reálnými  situacemi  a  traumatickými 

zkušenostmi.  Pro  vytvoření  emoční  stability  u  dětí,  je  nezbytně  nutné  přijetí  dítěte 

rodiči, povzbuzující prostředí a pozitivní atmosféra. Negativní vliv mohou mít osobnosti 

rodičů, vztahy mezi nimi, výchovný styl.

70

Ilustrace 5: Bludný kruh příklad, převzato z Praško a kol., 2008, str. 67



Dynamická  psychoterapie,  která  se  v  mnohém  shoduje  s  psychoanalýzou,  staví  na 

dynamice38 psychických  sil.  Symptomy  jsou  považovány  za  reakci  psychiky,  která 

oznamuje návrat nějakého vytěsněného konfliktu. Tímto symptomem může být úzkost, 

deprese, nebo neurotické příznaky (fobie, kompulze). Vliv na vznik těchto příznaků má 

mnoho  faktorů.  Mimo  jiné  tím  může  být  konflikt  ve  vztazích,  zklamání  nároků. 

Terapeut  pracuje  s  pocity  slasti  a  nelibosti  a  jejich  interpretacemi  (Vybíral,  2010). 

Psychoanalýza podle Freuda spojuje vznik fobií s oidipovskou fází, tedy situace, kdy 

dítě je zamilováno do rodiče opačného pohlaví,  a z konfliktů, které vyplývají z této 

situace. Strach z odvety a kastrace vede k úzkosti. Známý je Freudův příklad Malého 

Hanse, který se bál koní. Kůň zde představoval otce hrozícího kastrací. Freud obecně 

pokládal za příčinu fobie přenesení afektů na jiné (neškodné) situace, které symbolizují 

původní obavu, která ovšem není ve vědomí.

Moderní  teorie  kombinují  přístupy  etologické,  biologické  a  teorii  učení.  Evoluční 

pohled hovoří o důležitosti vrozených predispozic strachu z určitých objektů a situací. 

V minulosti  byly důležité  pro zvýšení bezpečí,  ale v současnosti  už většinou účelné 

nejsou. Na vzniku fobie se podílí i genetická složka, odhadem z 30-40 %, zbývajících 

60-70 % je naučeno. Geneticky je ovšem daná predispozice k úzkosti.  Výskyt stejné 

fobie u příbuzných je dán spíše naučením, „odkoukáním“ od rodičů.

5.2.2 Konkrétní fobie

Nejčastěji  se  bude  pedagog  zakládající  školní  chov  setkávat  pravděpodobně  se 

zoofobiemi.  Zoofobie (zoon –  řecky živočich)  je chorobný strach ze zvířat,  z  jejich 

pozornosti či přítomnosti, většinou k vyvolání záchvatu strachu postačuje i obrázek či 

video objektu strachu. Zoofobie se může vyskytovat v mnoha podobách. V následujícím 

abecedním seznamu je několik nejčastějších zoofobií.

Agrizoofobie – strach z divokých, volně žijících zvířat, z latinského agri od ager (pole 

či volná krajina)

38 Dynamika znamená jakési napětí či konflikt v psychice, střet síly s např. psychickou obranou. A řešení  

konfliktu vede ke vzniku symptomu.
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Ailurofobie (také gatofobie, felinofobie) – strach z koček, z řeckého ailuros či  gatos 

(kocour) či gata (kočka), latinsky felis (kočka)

Akarofobie – strach z roztočů, někdy rozšířená i na strach z roztočů a drobného hmyzu, 

z latinského acari (roztoči)

Alektorofobie  –  strach  z  drůbeže,  může  se  vztahovat  i  na  vejce,  z  řeckého  alektor 

(kohout)

Apifobie – strach ze včel, z latinského apis (včela)

Arachnofobie – strach z pavouků, z řeckého arachne (pavouk) 

Batrachofobie (také ranidafobie) – strach z žab, někdy také z obojživelníků, z řeckého 

batrachos (žába), latinského rana (žába)

Bufonofobie – strach z ropuch, z latinského bufo (ropucha)

Ekvinofobie (také equinofobie, hipofobie) – strach z koní, z latinského equus či řeckého 

hippos (kůň)

Entomofobie – strach z hmyzu,  z řeckého  entomon (hmyz),  entomos (mající  zářezy, 

článkované tělo)

Helmintofobie (také skolekifobie) – strach z červů, z řeckého  helmint a  skoleki (hlíst, 

červ) 

Herpetofobie – strach z plazů, z řeckého herpeton (plaz)

Chiroptofobie (také vespertiliofobie) – strach z netopýrů, z chiroptera (řád letouni) nebo 

latinského vespertilio (netopýr)

Ichtyofobie – strach z ryb, z řeckého ichtys (ryba)

Isopterofobie  –  strach  z  termitů  či  hmyzu  žijícího  ve  dřevě,  z  latinského  isoptera 

(všekazi)

Kynofobie – strach ze psů, z řeckého kyon (pes)

Lupinofobie – strach z vlků, z latinského lupus (vlk)

Lutrafobie – strach z vyder, z latinského lutra (vydra, savec žijící ve vodě)
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Musofobie – strach z myší, vztahuje se někdy i na krysy a potkany, z latinského  mus 

(myš)

Myrmekofobie  –  strach  z  mravenců,  může  se  vztahovat  obecně  na  malý  hmyz, 

z řeckého myrmeki (mravenec)

Ofidiofobie – strach z hadů, z řeckého ofios (had)

Ornitofobie – strach z ptáků, z řeckého ornis (pták)

Ostrakonofobie  –  strach  z  korýšů,  z  řeckého  ostrakon  (střep  či  tabulka  s  nápisem, 

zoologicky nejspíše míněna pevná hmota tvořící krunýř)

Peristerofobie – strach z holubů, z řeckého peristeri (holub)

Pteronofobie – strach z peří, z polechtání peřím, z řeckého pteron (křídlo)

Taurofobie – strach z býků, z řeckého tauros (býk)

Vermifobie – strach z červů a střevních parazitů, z latinského vermes (červi)

Některé další  názvy fobií  se  nepoužívají  příliš  často a  jejich etymologie není  jasná, 

například  zemmifobie  –  strach  z  velikých  hlodavců.  Šlo  by  jistě  dohledat  i  další 

zoofobie. Chorobný strach lze totiž popsat v podstatě z jakéhokoliv zvířete, předmětu, 

situace.  Někdy  se  do  zoofobií  zařazuje  i  naprosto  okrajová  lykantrofobie  –  strach 

z vlkodlaků či přeměny ve vlkodlaka.

Proto se při chovu zvířat ve škole můžeme setkat i s jinými fobiemi. Některé se týkají  

možného  úrazu  či  nemoci,  například  amychofobie  –  strach  z  drápů,  škrábanců 

a poškrábání,  bacilofobie – strach z bacilů a mikrobů či nákazy, bakteriofobie – strach 

z bakterií  či  nákazy,  knidofobie  –  strach  z  bodnutí  hmyzem  nebo  trnem, 

lysofobie – strach  ze  vztekliny,  parazitofobie  –  strach  z  parazitů,  patofobie  –  strach 

z nemoci, traumatofobie – strach z úrazu, toxikofobie – strach z jedů či z otravy.

Další  fobie  se  mohou  týkat  podmínek  chovu,  jako  amatofobie  –  strach  z  prachu, 

dorafobie – strach z kožešiny či zvířecí kůže či mysofobie – strach ze špíny, nákazy, 

znečištění.
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5.2.3 Možnosti léčby

Léčba fobií patří vždy do kompetence psychologa či psychoterapeuta. Proto by se učitel 

nikdy neměl pokoušet o léčbu či nápravu názorů žáků. Lze pouze nenásilnou formou 

umožnit žákům kontakt (zpočátku spíše oční) s předmětem strachu, pokud toto vychází 

z žákova přání.

Někdy léčba  není  nutná,  fobie  nepřekáží  v  životě,  protože  člověku  se  daří  objektu 

strachu vyhýbat. Pokud to ale není možné, jsou fobie problémem řešitelným. Odborníci 

mohou pro  léčbu  volit  buď léky nebo psychoterapii,  která  má  mnoho  podob podle 

příslušné psychologické teorie.

Zde jsou obecné cíle terapie fobických poruch:

Obecně  psychoterapie  vychází  nejčastěji  ze  dvou  orientací  –  psychodynamické 

a kognitivně  behaviorální.  Biologický  přístup  hledá  příčiny  v  biologických  dějích 

organismu. Tedy například v genetických predispozicích, anatomii nervové soustavy, ale 

i  ve fyziologii  nervové soustavy, především vliv neurotransmiterů,  jak bylo popsáno 

v předchozí kapitole.

Všechny terapie se zaměřují na práci s emocemi, protože jak již bylo řečeno, fobie jsou 

právě součástí problémů s emocemi. Mnoho výsledků současné vědy se proto aktuálně 

aplikuje na již fungující metody. Takto byly zkoumány i úzkostné reakce (kam se řadí 

i fobie),  některé  jsou  zveřejněné  v  díle  z  roku  2007  autorů  Ohmana  a  Rucka 
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Ilustrace 6: Léčebné cíle terapií, převzato z Raboch a kol., 2006



(Vybíral, Roubal,  2010).  Ukazuje  se  například,  že  neuronové  okruhy aktivované  při 

pocitu  strachu  jsou  nezměnitelné  kognitivními  procesy.  Lidé,  kteří  mají  problém 

s úzkostmi také silněji vnímají podprahové podněty vzbuzující úzkost. Existuje dokonce 

i  genetická  příčina,  že  podmiňování  vztahující  se  k  úzkosti  jsou  silnější  než 

podmiňování  vztahující  se  k  jiným  podnětům.  Ohman  a  Ruck  také  upozorňují  na 

závislost vyhasínání reakce strachu a prostředí. Pokud se člověk chce strachu zbavit, je 

nutná  situace  velmi  podobná  té,  v  které  reakce  vznikla.  Další  komplikací  bránící 

odbourání  strachu je  nesnadnost  soustředit  se  na  cokoliv  jiného,  pokud je  přítomen 

objekt strachu.

Quirk (2007) říká, že pro vyhasnutí reakcí strachu je vytvoření „bezpečných myšlenek“. 

Rovněž  v  takovéto  stresové  situaci,  jakou  je  setkání  s  objektem  strachu,  dochází 

k poklesu  schopnosti  prefrontálního  kortexu  kontrolovat  strach  a  zvyšuje  se  činnost 

amygdaly. Změny v amygdale způsobené touto reakcí mohou být neměnné. Ve stejném 

roce i Grawe upozornil na neměnnou citlivost amygdaly na úzkost a nutnost zapojení 

prefrontálního kortexu při tlumení úzkosti. „Tato relativně jednoduchá zjištění ukazují, 

že úzkostné poruchy jsou velmi těžce měnitelné a že v nich významnou roli sehrávají 

vrozené  úzkostné  tendence  anebo  dlouhotrvající  stresory,  které  mohou  zapříčinit 

nezvratné  změny.  Výzkumy také  ukazují,  že  vyhasínání  musí  být  procesem aktivní 

inhibice, která však může být ohrožena už malými změnami v prostředí, pokud se tyto 

změny podobají podnětům původně úzkost vzbuzujícím. Z uvedeného vyplývá, že práce 

s  úzkostnými  podněty  musí  být  komplexní  a  měla  by  respektovat  fakt,  že  existují 

faktory, které přispívají k návratu úzkostných problémů.“ (Vybíral, Roubal, 2010).

Proto  by  se  každá  teorie  měla  zaměřit  na  vytváření  bezpečných  vzpomínek 

(např. během expozice) a aktivní inhibici.

Behaviorální teorie jsou obecně soubor přístupů a metod, které obsahují  konfrontaci 

s předmětem strachu,  zamezení  vyhýbání  či  úniku  ze  situace  a  osvojení  správného 

chování. 

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) vychází z kombinace kognitivní39 a behaviorální 
39 Kognitivní psychologie má původ v antické škole stoiků, současná kognitivní terapie vychází z děl 

A. T. Becka a kol. Podle této teorie si člověk na základě zkušeností vytvoří tzv. kognitivní schémata 
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psychoterapie.  Příčinou  psychických  potíží  jsou  dle  KBT  chybně  naučené  vzorce 

chování a myšlení40, ve zpracování i v reakcích. Cílem je tedy naučit nemocného novým 

způsobům, jak může svůj problém řešit. Tato terapie je strukturovaná, časově vymezená, 

pracuje vědeckým způsobem a  vždy se zaměřuje  na konkrétní  problém a konkrétní 

změnu v životě pacienta.  Měla by být relativně krátká a  vést  k úplné samostatnosti 

pacienta.  Účinnost  této metody zvláště  u úzkostných a  depresivních poruch již  byla 

dokázána, je dokonce pokládána za stejně nebo více účinnou než farmakoterapie a za 

relativně nejúčinnější z psychoterapií (Vybíral, Roubal, 2010). Zlepšení nastává rychle, 

80-90 % pacientů se zbaví fobie během 5-10 sezení (Praško a kol., 2008). Hlavní důraz 

se klade na motivaci a vztah s terapeutem a terapie se zaměřuje na vnitřní psychické 

procesy, emoce a kognitivní schémata. 

Kromě  dvou  následujících  nejpoužívanějších  metod  existují  i  další,  které  budou 

popsány pouze stručněji.

První a nejrozšířenější  z terapií  je technika odstupňované expozice, neboli vystavení 

předmětu strachu. Původ této terapie je v behaviorální terapii41, používal ji již Wolpe při 

odstraňování  experimentálně  napodmiňovaného  strachu  (Vybíral,  Roubal,  2010). 

Předpokládá se, že postiženému jeho fobie vadí a chce se jí zbavit. Sám ovšem není 

schopen  svůj  extrémně  silný  strach  překonat,  záměrně  se  vystavit  kritické  situaci 

a překonat ji. 

Nejprve pacient sepíše situace, kdy pociťuje strach a seřadí je podle intenzity. Spolu 

s terapeutem pak vyberou mez, kterou je pacient ochoten zkusit vydržet, po důkladném 

seznámení s průběhem, který je znázorněn na následujícím grafu.

v pohledu na sebe i okolní svět, které pak ovlivňuje výběr informací, jejich zpracování i  chování.  

Příčina problému spočívá ve vytvoření dysfunkčních schémat, která jsou aktivována nějakou kritickou 

událostí, která je v rozporu s hodnotovým systémem. člověka.
40 Vnímání  je  selektivní  (vnímají  určité  detaily,  interpretují  spíše  negativně),  vytváří  katastrofické 

scénáře.
41 Kořeny behaviorální terapie můžeme vysledovat až do starověku k Aristotelovi. Významné byly ale 

především výzkumy vědců 20. století, kterými byli např. I. P. Pavlov, E. L. Thorndike, B. F. Skinner  

a J. B. Watson i A. Bandura. Behaviorální psychologie zkoumá procesy učení a poznatky využívá 

v behaviorální terapii.
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Pacient je vystaven dohodnuté situaci, jeho strach se stupňuje. Právě v této situaci nesmí 

dojít k úniku ze situace, strach by se tím ještě vystupňoval. Pokud ale situaci vydrží, 

strach bude pomalu slábnout, nedosáhne zdaleka takové intenzity, jakou očekával, ani se 

nestane nic jiného, co očekával (omdlí, umře, zblázní se). Příště už si možná troufne 

(opět za cenu obrovského strachu) na další situaci na jeho seznamu. V celé terapii je 

nejdůležitější zamezit vyhýbavému chování (například i odvádění myšlenek při terapii, 

talismanům v kapse, uklidňujícím lékům či různým rituálům) a opakovat terapii až do 

dosažení požadovaných výsledků.

Expozice může mít několik podob, lze rozlišit expozici vedenou terapeutem a expozici 

řízenou  pacientem.  Expozice  řízená  pacientem  nevyžaduje  přímou  účast  terapeuta, 

pacient sám postupuje podle připraveného plánu. Dále můžeme odlišovat různé druhy 

expozice podle způsobu provedení: expozice v představě, expozice in vivo (v reálné 

situaci),  expozice  virtuální  realitě  (simulace  reality  pomocí  počítače),  odstupňovaná 

expozice  (nejprve  se  začíná  se  situacemi  vyvolávající  mírnější  obavy),  individuální 

expozice, expozice ve skupině.

Nejradikálnější verzí expozice je tzv. zaplavení. Terapeut rovnou uvede svého pacienta 

do situace,  které  se obává nejvíce.  Opět  tomu musí  předcházet  důkladné seznámení 
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Ilustrace 7: Křivka strachu při expozici, převzato z Říčan, 2008, str. 113



s celým průběhem a ujištění o naprostém bezpečí. I tak pacient prožije extrémní strach. 

Po konci procedury zjistí, že se mu nic nestalo a při dalších opakováních procedury se 

bojí  méně  a  méně  (Říčan,  2008).  Na  rozdíl  od  následující  metody  je  u  expozice 

výsledkem zmírnění strachu, nevyžaduje se úplné vymizení.

Velmi obdobný postup lze také provádět v relaxovaném stavu42. Tuto metodu nazýváme 

systematická desenzibilizace, je původnější než předchozí metoda, popisuje ji J. Wolpe, 

1958. V prvním kroku se pacient učí správně relaxovat. Následně sestaví seznam situací 

stejně  jako v předchozím případě.  Situace  si  ale  pouze  představuje.  Když se objeví 

strach, terapeut prohlubuje relaxaci. Procedury se opakují, dokud pacient při představě 

pociťuje strach (Kratochvíl, 1981). Tato metoda se v současnosti používá hlavně k léčbě 

dětí.

Tyto  dvě  metody  jsou  nejčastější  způsoby  léčby  fobií.  Někdy  může  navazovat  na 

systematickou desenzibilizaci metoda expozice. Jako v následujícím případě.

42 Vychází  z  teorie,  že  svalové  uvolnění  při  hluboké  relaxaci  je  protiklad  stavu  strachu 

(Kratochvíl, 1981).
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Ilustrace 8: Expozice v představě, příklad, převzato z Praško a kol., 2008, str. 68



Léčba bývá ambulantní. Pouze mimořádně silné fobie vyžadují hospitalizaci. Někdy je 

obecně u neuróz účinná skupinová terapie. Při terapii lze použít i „pomocníka“, tedy 

pacientovi  známou osobu, která pomáhá a povzbuzuje,  případně se expozici  vystaví 

první. Pacient tak vidí, že situace je bezpečná. Pomocník také může vést část terapie 

(nebo celou) místo terapeuta. Podrobnější informace o léčbě s pomocníkem, ale i léčbě 

bez terapeuta lze najít v knize „Specifické fobie“ Jána Praška, která je přímo určena pro 

postižené fobií, rodinné příslušníky, pomocníky. Obsahuje mnoho příkladů, dotazníků 

a cvičení, které mohou provádět i neodborníci.

S  expozicí  se  kombinují  i  další  metody.  Nejčastěji  aplikovaná  relaxace  (zmírňuje 

především vegetativní  projevy strachu),  aplikovaná  tenze  (používá  se,  když  pacient 

reaguje poklesem krevního tlaku a omdlíváním, což je typické hlavně u strachu z krve, 

zranění či injekcí), hraní rolí (zvláště vhodné u sociálních fobií) či modelování (pacient 

pozoruje v obávané situaci model a jeho modelové chování, vlastně „odkoukává“, jak se 

postupně model vyrovnává se strachem, poté může pacient sám toto chování aplikovat). 

Mezi metody KBT patří i sebeinstruktáž. Jedná se o souvislost „vnitřního monologu“ 

s prožíváním a  jednáním.  Pacient  si  nacvičuje  povzbudivé  výroky při  sezeních,  při 

představě situace, které se obává, při reálné situaci. Výroky si opakuje nahlas, později 
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Ilustrace 9: Expozice in vivo, příklad, převzato z Praško a kol., 2008, str 69



šeptem a nakonec pouze v duchu. V dané situaci si  pak pacient tyto výroky vybaví 

a opakuje. Sebeinstruktáž se kombinuje s jinými metodami, například s expozicí.

Racionálně emotivní terapie se soustřeďují na implicitní iracionální přesvědčení a jejich 

roli  v  emočních  poruchách.  Předpokládá,  že  představy  a  přesvědčení,  které  nejsou 

realistické, mají podíl na vzniku fobií i úzkostí. Tyto konkrétní iracionální představy se 

pak učí pacient poznat, zhodnotit a zaujmout k nim racionálnější přístup. 

Všechny metody jsou vhodné hlavně pokud se pacient  příliš  obává přímé  expozice 

s předmětem či situací fobie.

Rogersovská  psychoterapie43,  která  patří  mezi  humanistické  směry  psychologie 

a psychoterapie, staví na vrozeném sklonu organismu k tzv. aktualizaci, tedy k rozvoji 

možností a k lepší kvalitě života. Léčba vyžaduje bezvýhradné a kladné přijetí pacienta 

terapeutem a maximální empatii, je nedirektivní a akceptující. Tím vytvoří prostor pro 

rozvoj pacienta, odbourání vnitřních konfliktů. Důležitý je vztah pacienta s terapeutem, 

dialog  (případně  rozhovor  ve  skupině),  doplňuje  se  někdy i  dalšími  nedirektivními 

metodami – např. zaostřování (Focusing), výklad snů nebo volná terapie hrou u dětí. 

Strach a úzkost jsou podle Rogerse částečně vrozené a částečně naučené a právě o tu se 

zajímají terapeuti. Zvýšenou úzkostnost vysvětlují zablokováním aktualizační tendence, 

tedy tím, že něco zamezuje organismu v jeho přirozené tendenci k vývoji a zlepšování 

se. Problém nastává, když sebepojetí (celek tvořený z vnímání sebe sama a i sebe sama 

ve vztahu k okolí) není ve shodě se zkušenostmi nebo potřebami člověka44. Pro správný 

vývoj dítěte je nezbytné jeho bezvýhradné přijetí rodinou vstřícnost a empatie. Jen tak 

se správně formuje sebepojetí  a důvěra dítěte.  Při  léčbě dětí  se pak hlavně zlepšuje 

jejich sebepojetí a nalézají a překonávají se rozpory v sebepojetí. Působení lze vidět na 

následujícím schématu:

43 Autorem Rogersovského přístupu je Carl R. Rogers (1902-1987).
44 Toto je nazýváno inkongruence, naopak kladný stav kongruence.
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Rogersovská terapie není vhodná pro všechny případy úzkostí a strachů, je indikována 

v případech,  kdy  nadměrný  strach  a  úzkost  souvisejí  s  nejistotou  a  nedostatečnou 

podporou,  nedostatečným sebevědomím a nepřiměřenými nároky,  které  na  sebe děti 

kladou nebo které na ně klade okolí. Rogersovská psychoterapie se častou kombinuje 

s relaxačními metodami, behaviorální terapií, psychofarmaky i jinými metodami.

Psychoanalytická psychoterapie se úzkostí velmi zabývá již od svého vzniku, u kterého 

stál Sigmund Freud. Freud pokládal za příčinu úzkostí konflikt mezi touhou po slasti 

a společenskými požadavky na chování, později považoval za problém konflikt libida 

a ego  instinktů  (sebezáchovných).  Nicméně  psychoanalýzu  a  pohled  na  úzkost 

formovalo mnoho dalších teorií45. Psychoanalytická teorie má mnoho směrů, mnohokrát 

se v minulosti  měnily.  Terapie se nezaměřuje na příznaky a obecně lze různé druhy 

45 Například Kleinová hovořila o konfliktu libida a pudu smrti, Rankova teorie zase o úzkosti při porodu 

jako o pravzoru úzkostí.
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Ilustrace  10: Působení rogersovské psychoterapie u dětí, převzato z Vymětal a kol.,  

2000, str. 167



úzkostí  obtížně  rozdělit.  Cílem  psychoanalytické  psychoterapie  je  omezit  situace 

vzbuzující  úzkost  a zvýšit  schopnost  člověka tolerovat úzkost.  V první řadě se tedy 

posiluje psychické struktury, čímž se omezí počet situací, kdy se člověk cítí ohrožen. 

Zvýšení  schopnosti  tolerovat  úzkost  (nelibé  prožitky)  znamená  naučit  pacienta 

nevyhýbat  se  problémovým  situacím,  ale  modifikovat  je.  Psychoanalýza  rozlišuje 

mnoho  druhů  úzkosti,  důležité  v  léčbě  úzkostí  je  „porozumění  povaze  emočního 

prožitku vznikajícího v terapeutické dyádě“ (Vymětal a kol., 2000).

Logoterapie je další  alternativou psychoterapie či  doplňkem jiné léčby.  Užívá se při 

léčbě fobických i úzkostných chování a neuróz, psychofyziologických poruch i poruch 

výkonu  i  dalších.  Logoterapie  používá  pro  tyto  případy  hlavně  metody  dereflexe, 

paradoxní intence a postojovou změnu. 

Paradoxní  intence  je  vhodná  u  fobií,  které  mají  konkrétní  příčinu,  jsou  intenzivní, 

pacient si uvědomuje svou fobii a chce se jí bavit. Naopak je nevhodná u somatických 

onemocnění,  také u psychóz a  depresí.  Pomáhá rozetnout  bludný kruh neurotického 

rozvoje úzkosti  či  strachu:  podnět  vyvolá úzkostnou reakci,  reakce (příznak)  vyvolá 

fobii (úzkostné očekávání) a úzkostné očekávání zesiluje a zpevňuje úzkostnou reakci, 

která posiluje fobii.  K tomu je nutný odstup,  který pacientovi pomáhá získat humor 

a nadsázka. Vytvoří si paradoxní přání, co nejvíc se snaží přát si, aby k obávané situaci 

došlo.  Například  se  snaží  omdlít,  ukázat  terapeutovi,  jak  ta  situace  dopadne 

katastrofálně, když se obává, že při obávaném podnětu omdlí.

Dereflexe je indikovaná když se pacient příliš zaměřuje na nerealistické či nevhodné 

cíle, příliš se věnuje například svému utrpení. Je důležité nesoustředit se na negativní 

situace a příznaky (totéž platí i pro metodu postojové změny). Konkrétně tedy odpoutat 

přehnanou pozornost od symptomů či nezdaru orientací na jiný, pozitivní a důležitý cíl.

Postojová  změna  se  užívá  při  negativních  postojích  k  problému,  jako  je  popírání 

problému, únik, rezignace. Cílem je, aby pacient získal „aktivní a konstruktivní postoj 

i k  negativním  skutečnostem  v  životě.“  (Vymětal  a  kol.,  2000).  K  tomuto  dospívá 

terapeut s pacientem nalezením negativního postoje, vytvářením odstupu od problému 

(snaha podívat se na něj objektivně, zvenku) a vytváření podmínek pro změnu postoje. 

82



Terapeut  používá  přesvědčování  (racionální  argumentaci),  sugesci  (autoritativní 

ujištění) či naivní dotazování (paradoxní, sokratovský postup).

Léčba založená na mentalizaci  vychází  z psychoanalytického přístupu,  ale  začleňuje 

i nové poznatky z neurobiologie, teorie mysli, výzkumu citové vazby a dalších oborů. 

Mentalizace, nebo schopnost reflexe, je „schopnost vykládat činy (vlastní i druhých) 

jako smysluplné, rozumět jim na základě „záměrných duševních stavů“. Jinak řečeno, 

souvisí se schopností vytvářet reprezentace pro pocity.“ (Vybíral, Roubal, 2010). Léčba 

klade  důraz  na  samotný  proces  léčby,  méně  na  interpretaci  obsahu.  Řeší  neurózy 

a pracuje na změnách osobnostní struktury u pacientů bez poruch osobnosti, řeší tedy 

i úzkostné a fobické poruchy. Posiluje schopnost snášet neúnosné pocity. Mentalizace se 

ale  velmi  dobře  uplatňuje  spíše  u  pacientů  s  poruchou  osobnosti 

(Vybíral, Roubal, 2010).

Systemická rodinná terapie staví na zlepšení spolupráce v rodině, což poskytne šanci na 

zlepšení pacienta v kontextu vztahů kolem něj. Pojetí terapie se v průběhu času značně 

měnilo, v současnosti je ovlivněna sociální konstrukcí a narativními přístupy. Často se 

používá například externalizační metafora, která má oddělit pacienta od problému (co 

jsem „já“ a co je mé „problematické já“).

Léčení hypnózou využívá změněného stavu vědomí. Hypnóza je prostředek v terapii, 

který využívají  mnohé psychoterapeutické přístupy.  Hypnóza tedy sama o sobě není 

samostatný  směr,  nemá  žádnou  jednotící  základní  teorii,  ale  často  je  zmiňována 

samostatně kvůli jejímu významu v terapiích. 

Ve stavu hypnózy může terapeut použitím různých metod ovlivnit řadu neurotických 

projevů,  mimo  jiné  i  strach  a  úzkost.  Účinky  ale  záleží  na  vnímavosti  člověka 

k hypnóze,  ta totiž může být u každého jiná.  Hypnóza se například většinou nedaří, 

pokud pacient  nechce být  zhypnotizován.  Chování  i  vnímaní  pacienta  v hypnóze se 

může lišit,  rovněž hloubka hypnózy se liší  u  jednotlivých pacientů  i  u  jednotlivých 

metod, které terapeut může v hypnotickém stavu pacienta použít. Návrh léčby hypnózou 
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může  navíc  vyvolávat  různé  reakce.  Pro  mnohé  je  hypnóza  přijatelnější,  má 

„zajímavou“ pověst mezi lidmi, působí mnohdy alternativně a vyhovuje tak lidem, kteří 

se obávají stigmatu blázna docházejícího k psychiatrovi či psychoterapeutovi. Někteří 

se naopak obávají ztráty kontroly při hypnóze (že na sebe prozradí i to, co nechtějí; bojí 

se ovlivnění,  které  odporuje jejich zájmům, zneužití),  ale není  k tomu žádný reálný 

důvod, pokud tuto terapii provádí odborník lékař či psycholog a před léčbou hypnózou 

dojde  k  vybudování  pevného  vztahu  důvěry  mezi  pacientem  a  terapeutem46.  Jiní 

v hypnóze vidí snadný způsob léčby „bez námahy“, nicméně ani hypnóza se neobejde 

bez předchozího a následujícího úsilí  a aktivity léčeného. Pro tyto pacienty je léčba 

hypnózou spíše nevhodná (Kratochvíl, 1981) a lepší variantou je autogenní trénink, při 

kterém aktivita leží hlavně na léčeném. Sám vědomě relaxuje a při autosugesci opakuje 

formulace  vedoucí  k  odblokování  problému.  Tato  metoda  vyžaduje  ale  trpělivost, 

mnoho systematického nácviku a opakování,  není  proto taktéž vhodná pro každého. 

Obecně  je  hypnóza  vhodná  pro  odbourání  konkrétního  chování,  bez  řešení  příčin 

(např. odvykání  kouření),  práci  s  traumaty  a  při  nutnosti  rychlého  zásahu  či  krátké 

terapie (nedostupnost dlouhodobé péče).

Hypnóza  bývá  využívána  dvěma  způsoby.  V  akutní  péči  nebo  pro  dlouhodobou 

systematickou terapii. Akutní péče umožní řešit problém velmi rychle a bez léků (strach 

ze  zkoušky,  z  lékařského  zákroku),  vyžaduje  ale  větší  opatrnost  terapeuta,  aby 

např. neotevřel  další  trauma.  Krátkodobý  zásah  dostačuje  při  nutnosti  přerušení 

bludného kruhu, které udržuje dlouhodobě pocit  úzkosti.  K těmto účelům lze použít 

metodu prázdné hypnózy, tedy uvedení pacienta do stavu hypnózy, průběh hypnózy je 

bez  jakéhokoliv  zásahu  a  následuje  uvedení  pacienta  do  bdělého  stavu.  Dochází 

k relaxaci  a  uvolnění,  někdy  je  vhodná  kombinace  prázdné  hypnózy  s  autogenním 

tréninkem.  Druhou  vhodnou  metodou  pro  akutní  péči  je  hypnotická  sugesce.  Tedy 

předkládání  výroků,  které  by v hypnóze měly být  pacientem přijaty47.  Ke zvládnutí 

jednorázového problému někdy stačí  jedno až  dvě  sezení,  pro  trvalejší  výsledky se 

hypnóza opakuje v deseti i více sezeních. 

46 Existuje i možnost, jak obejít odpor pacienta například využitím tranzu, používat by se měla jen ve 

výjimečných  situacích,  kdy je  nezbytný okamžitý zásah,  jindy by se  jednalo  o  neetické  chování  

terapeuta.
47 Pro lepší přijetí by sugesce měly být nepřímé, ne holé příkazy.
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Při systematické dlouhodobější  terapii  se používá více postupů. Samozřejmě se také 

používá  sugesce,  a  to  k  vymizení  symptomu,  nebo  ke  změně  postojů,  které 

k symptomům vedou. Při odstraňování symptomů je nutné zvážit, zda když se odstraní 

symptom  a  ne  příčina,  neobjeví  se  jiný  symptom.  Při  odstraňování  symptomů  lze 

v hypnóze  přímo  sugescí  sdělit  postupné  mizení  příznaků,  nebo  naučit  v  hypnóze 

pacienta, aby sám aktivně příznaky zvládal, např. dýcháním. Při změně postojů sugescí 

jde o to, aby se změnily postoje vedoucí ke vzniku a udržování příznaků, vytvořily se 

nové,  které  pomohou  získat  pacientům  kontrolu  nad  situací.  Tento  postup  rovněž 

využívá restrukturace kognitivních paradigmat. 

Hypnotická abreakce se používá, když je úzkost či strach způsobena traumatem, které 

vyvolalo emoční blok. Abreakce umožňuje znovuprožití a zpracování silného zážitku, 

často se využívá regrese, neboli do návratu před traumatickou událost, někteří terapeuti 

využívají i regrese do minulých životů. Zážitky z „minulého života“ považují současní 

psychologové za  imaginaci,  která  pomocí  symbolického  příběhu umožní  zpracování 

traumatických zážitků.

Často se při terapii hypnózou používají metafory48, nejčastěji v podobě příběhů, které 

představují analogii k příběhu či situaci pacienta a obsahuje jakési modelové řešení či 

chování. Rozdíl mezi pacientem a příběhem je však jasná, takže pacient nedostává jasný 

pokyn (sugesce),  ale využití  záleží na pacientovi.  Výhodou, tak jako u následujících 

metod, je hlubší hypnóza. Pacient pak má k dispozici řešení problému, ani neví odkud, 

klesá proto riziko odporu.

Hlubokou hypnózu, vhodnou osobnost pacienta a také pečlivou práci terapeuta vyžadují 

zásahy  do  vzpomínek.  Změna  vzpomínek  má  odhalit  příčinu  traumatu  či  fobie 

a následně  pacient  sám řekne,  co  by se  tehdy mělo  stát,  aby problém nenastal.  Na 

základě  toho pak  terapeut  vzpomínku „předělává“,  lze  také  pozměnit  emoční  náboj 

vzpomínky. Tento proces je velmi složitý,  avšak proces implementace vzpomínek je 

ještě  náročnější.  Jedná  se  o  vytvoření  úplně  nové  vzpomínky.  Je  zde  velké  riziko 

nezačlenění do pacientovy osobnosti.

48 Ty se nevyužívají jen v terapii hypnózou, ale i při rozhovorech terapeuta s pacientem.
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Zcela  okrajovým způsobem práce  je  hypnoanalýza,  která,  tak  jako  barbiturátové  či 

ritalinové interview, má způsobit, že člověk sdělí terapeutovi i co by normálně zamlčel 

a co by mohlo vést k neúspěchu léčby.

Hypnóza  se  podle  většiny názorů  nemá využívat  u  pacientů  s  psychózami.  Rovněž 

diskutabilní  je  potřeba  využití  hypnózy u malých dětí.  Komplikací  je  odlišné pojetí 

fantazie a reality, náročnější je i celý proces hypnózy, porozumění dětí procesu léčby 

hypnózou, nezbytná bývá spolupráce a přítomnost rodičů. Proto by vždy mělo použití 

hypnózy u dětí předcházet pečlivé zvážení a diagnostika pacienta.

Psychosomatické přístupy v psychoterapii pracují s propojením těla a psychických jevů 

a skutečnosti, že strach a úzkost mají svou psychickou i somatickou složku. Základem 

je  pečlivé  pozorování  reakcí  těla,  vnímání,  myšlení,  představ,  zaměření  na  vědomí 

člověka. Následně se pozornost zaměřuje na změny v těchto oblastech při pociťování 

strachu a úzkosti. Z pozorovaných změn pak vychází terapeutické postupy. Hlavní pro 

psychosomatické přístupy je následující postup: přesunutí pozornosti, zklidnění mysli 

i těla a porozumění situaci. Často využívanými metodami jsou metody psychohygieny, 

autogenní  trénink,  focusing49,  meditace  (například  Frýbova  meditace  dobrotivosti), 

relaxace, jóga.

Expresivní postupy jsou v současnosti rovněž oblíbené při léčbě neurotických poruch. 

Umožňují  pacientovi uvolnit  emoce přes určité  umělecké prostředky.  Využívají  nižší 

sebekontroly při tvorbě, možnost projevení a odžití emocí „společensky přijatelným“ 

způsobem.  Velké  možnosti  poskytuje  symbolika  tvorby  a  možnost  projekce  a  také 

možnost  různých  interpretací  a  následné  rozhovory  o  nich.  Samotná  tvorba  může 

pacientům přinést mnoho pozitiv, radost, zážitek z úspěchu, uvolnění. Mezi expresivní 

postupy řadíme  arteterapii,  muzikoterapii  (může  zahrnovat  i  hlasovou terapii,  léčbu 

pohybem, tancem), psychodrama a dramaterapii, terapii hrou a psychogymnastiku50. Již 

zmíněná terapie  hrou je  vhodná pro  děti  od  3  do  12 let,  hra  je  pro  děti  přirozený 

49 Mentální cvičení, které vychází ze zaměřování se na tělesná ohniska a jejich význam.
50 Jedná se často o skupinovou metodu, kdy spolu členové komunikují hlavně mimikou, gesty a jinými 

neverbálními projevy.
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a bezpečný  způsob  projevu.  Hra  slouží  jako  model  skutečné  situace,  takže  zvláště 

u mladších  dětí  je  pouhá  podpora  spontánní  hry  a  dopomoc  s  vyjadřováním emocí 

důležitá pro diagnózu.

V  některých  situacích  lze  fobie  léčit  individualizovanou  psychoterapií  –  tedy 

eklektickým způsobem práce terapeuta. Nepoužívají se tedy vždy ty nejběžnější metody, 

terapie se „šije na míru“.

Samozřejmě výčet terapií není konečný, existují i další možnosti terapie. Jako příklad 

další  terapie,  která  aplikuje  i  prvky  východního  myšlení  (zde  konkrétně 

zen- buddhismu), je tzv. Meritova terapie. Terapeut poskytuje podporu, pomáhá přijímat 

pacientovi sama sebe,  nesoustředit  se na příznaky,  nepozorovat se a užívat si  běžný 

život. V současnosti je metoda populární v Číně, ne už tak v Evropě.

Poslední možností je užívání léků potlačujících úzkost, neboli farmakoterapie. Používají 

se především skupiny antidepresiv a anxiolytik, ostatní léky spíše doplňkově. Často se 

tato  psychofarmaka  kombinují  s  psychoterapií,  léky  dokáží  zkrátit  délku  léčby 

a vyhnout se případné hospitalizaci. Léky by se však měly užívat jen v případě těžších 

fobií (velmi těžkých příznaků) a spíše krátkodobě (maximálně 8-16 týdnů), například 

pokud  situace  pacienta  neumožňuje  bez  léků  začít  s  terapií.  Indikovaná  bývá 

farmakoterapie  při  depresivních  poruchách  i  u  středně  těžkých  úzkostných  poruch, 

nasazení  farmak  záleží  také  na  názoru  pacienta  i  terapeuta.  Někteří  odborníci  léky 

nepoužívají,  aby nesloužily jako „berlička“ pro psychiku pacienta. Mají totiž mnoho 

nevýhod. Především neodstraňují příčinu, ale jen projevy. Úspěšná terapie vždy musí 

vést  nejprve k postupnému vyřazení  léků.  Na tyto léky totiž  může relativně snadno 

vzniknout  závislost,  konkrétně  je  toto  riziko  značné  u  anxiolytik  ze  skupiny 

benzodiazepinů.  Rovněž  při  náhlém  vysazení  anxiolytik  často  vznikají  odvykací 

příznaky,  je  proto  léčbu  nutné  ukončovat  postupným  snižováním  dávek  léků. 

Antidepresiva  mají  v  současné  moderní  podobě  menší  toxicitu,  jsou  vhodná  i  pro 
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dlouhodobé podávání, nevzniká u nich dle lékařů závislost ani tolerance na účinky léků. 

Začínají ale působit po delší době (dny až 2-3 týdny).

Obě skupiny léků mají množství vedlejších účinků. Pro specifické fobie nebývá použití 

psychofarmak  nutné,  běžně  postačuje  terapie,  v  nezbytných  případech  doplněná 

antidepresivy.  Léčba  u  dětí  má  svá  specifika.  Velmi  se  upřednostňuje  pouze 

psychoterapie,  ve vážných případech a při  spolupráci  rodiny jsou podávána vybraná 

antidepresiva.  Podávání  anxiolytik  se  nedoporučuje  (především  kvůli  útlumu 

a návykovosti), podávání je možné jen krátkodobě při problémech mimořádné intenzity.

Léčba léky samotná vede ke zlepšení ve 30-50 % (Praško a kol., 2008).

Ani po úspěšné terapii však nelze předpokládat, že se potíže po zbytek života nemohou 

objevit. Je proto terapeuty doporučováno se neustále setkávat se situací, které se člověk 

obával, „otužovat se“. Relaps může nastat zvláště po traumatickém zážitku, v období 

zvýšeného stresu či kumulace nepříznivých životních událostí.
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6. Vybrané druhy živočichů vhodné pro školní kabinet

V této kapitole bych se ráda zmínila o několika druzích živočichů, které považuji za 

vhodné pro školní chov. Vycházím zde ze zkušeností svých i svých kolegů, ale také 

z výsledků  dotazníku,  který  je  součástí  mé  diplomové  práce,  kde  se  respondenti 

z mnoha škol vyjadřovali k vhodnosti jednotlivých druhů.

Nevěnuji  se  zde  oblasti  zoorehabilitace,  ale  chovu  zaměřenému  na  vzdělání.  Pro 

zájemce  o  zoorehabilitaci,  působení  zvířat  na  psychiku  a  fyzickou  stránku  člověka 

a chov zvířat v mateřských školách mohu doporučit Český portál ekopsychologie, práce 

PhDr.  Kateřiny  Jančaříkové,  Ph. D.  a  Bc.  Jany Bravencové.  Oblast  teorie  školního 

chovu,  způsoby realizace  kontaktu  žáků  a  zvířat,  výhod  a  nevýhod zvířat  ve  škole 

a další lze nalézt v mé diplomové práci.

Samozřejmě je při výběru nutno vycházet z konkrétních podmínek školy. Zvláště pak 

z předpokládaného umístění zvířat a ze zkušeností učitele.

Pokud se živočichové budou nacházet v učebně, je nutné, aby zde chovaní živočichové 

nebyly  příčinou  mnoha  možných  alergií.  Nejběžnějšími  alergeny jsou  pyly,  roztoči, 

prach,  plísně  a  následují  zvířecí  a  potravinové  alergeny  (Kazmarová  a  kol.,  2006). 

V našich  chovech  tedy  dodržujeme  důsledně  hygienu  (více  v  samostatné  kapitole), 

omezujeme používání prašného sena a podestýlek, nezkrmujeme kvetoucí rostliny.

Do  učebny kvůli  alergiím vybíráme raději  bezobratlé,  ryby,  obojživelníky  či  plazy. 

I když  jsou  známy případy alergií  na  plazy a  v  nedostatečně  udržovaných  teráriích 

a akváriích mohou vznikat plísně a žít roztoči, tyto skupiny živočichů je možné označit 

jako bezproblémové.

V případě,  že  v  učebně  chceme  chovat  i  ptáky či  drobné  savce,  je  lépe  si  zajistit  

vyjádření rodičů žáků, kteří do učebny pravidelně chodí. Toto lze ovšem realizovat na 

prvním stupni, kdy je v učebně stálá skupina dětí, ale jen velmi těžko je to proveditelné 

na druhém stupni, kde je většinou systém přecházení žáků po odborných učebnách. Jak 

už bylo řečeno na více místech, ideálním řešením je speciální vyčleněná místnost, či 

kabinet  přírodopisu,  odkud  přinášíme  zvíře  vždy  na  omezenou  dobu,  např.  jako 
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didaktickou ukázku do výuky. I tak si jistě v dnešní době pedagog neodpustí dotaz na 

těžší  alergiky  ve  třídě  a  upozornění  žákům,  aby  se  alergici  a  astmatici  k  savcům 

a ptákům raději nepřibližovali.

Druhým  limitujícím  faktorem,  který  ovlivní  výběr  zvířecího  chovance,  je  alespoň 

minimální zkušenost s chovatelstvím. Pokud má pedagog zkušenosti s chovem určité 

skupiny živočichů, může si pořídit i druh náročnější. Ale pokud začínáme s chovem 

živočicha,  s  kterým  nemáme  žádnou  zkušenost,  je  třeba  volit  druhy  vhodné  pro 

začátečníky.  Samozřejmostí  je  i  nastudování  odborné  literatury  a  konzultace  se 

zkušeným chovatelem.  Určitý  návod  nám mohou  poskytnou  například  i  doporučení 

Ústřední komise pro ochranu zvířat. Především lze vycházet z doporučení Podmínky 

chovu plazů v zajetí (Hes a kol., 2003) a Podmínky chovu savců volně žijících druhů 

v zajetí (Holečková, Dousek, 2006). Velmi dobře využitelné nejen pro školní chov je 

doporučení Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi (Aladzasová-Přibylová, 2010) ve 

kterém nalezneme mnoho užitečných údajů, lze ho nechat i žákům volně přístupný ve 

třídě,  mnozí  ocení  radu,  např.  jak zacházet  s  nalezeným ptačím mládětem. Všechna 

doporučení  jsou  v  aktuálním znění  ke  stažení  na  webových  stránkách  Ministerstva 

zemědělství.

Všechny okolnosti je třeba zvažovat pečlivě, protože pedagog, který si pořídí do školy 

zvířata, ponese zodpovědnost nejen za ně, ale i za děti, které přijdou se zvířaty do styku.

Když zhodnotíme naše možnosti a dojdeme k seznamu několika druhů, o kterých máme 

dostatečné  znalosti,  je  nutné  vše  prodiskutovat  s  několika  skupinami  lidí.  První  je 

vedení  školy,  které  pravděpodobně  nejvíce  zajímá  zdůvodnění  výběru,  znalost 

legislativy,  zabezpečení  chovu  a  také  finanční  stránka  (pořizovací  cenu  i  následné 

náklady bychom si rovněž měli vyčíslit dopředu, alespoň odhadem). Vedení školy si 

může vyžádat nástin vhodných druhů a odhad maximální ceny chovatelských zařízení, 

jaký jsem vytvářela  já pro potřeby ZŠ. Tento seznam je  uveden v příloze.  V tomto 

seznamu  a  také  v  této  kapitole  vycházím  ze  svých  zkušeností,  proto  se  mohou 

v některých  případech  rozcházet  s  názory  a  zkušenostmi  ostatních,  kteří  se  tímto 

tématem zabývají. 

Dále je vhodné s naším záměrem seznámit pedagogické a nepedagogické zaměstnance 

školy, především ty, kteří dochází do kabinetu či učebny. Kolegyně z kabinetu, školník 
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či uklízečka naklonění našim záměrům jsou neocenitelnou pomocí například v době 

případné nemoci či kratších prázdnin.

Poslední  skupinou,  kterou  osobně  považuji  za  nezbytnou  součást  rozhodování 

o založení chovu, jsou žáci. Jakákoliv spoluúčast bývá vhodná, protože dle mého názoru 

pak snadněji se zvířaty navazují vztah, pokud se podílí na výběru zvířete či zařízení. 

Existuje  mnoho  způsobů  jak  tak  učinit.  Hlasováním  či  diskuzí  lze  vybírat  druhy 

z učitelem  předloženého  seznamu.  Vybrané  druhy  je  možné  předem  představit  na 

nástěnce,  s  dětmi  vytvořit  informační  cedule  či  uspořádat  sbírku  na  vybavení. 

Spolupráce  se  žáky se  zdá  být  velmi  užitečná,  lze  takto  získat  vybavení,  literaturu 

i ochotné  pomocníky  (často  se  hlásí  skupinka  přátel  na  péči  o  konkrétní  druh,  ke 

kterému si samostatně seženou i většinu vybavení).

Ze zkušeností se ovšem neosvědčuje přijímání zvířat, která se časem shromažďují ve 

škole živelně a zcela mimo původní koncept. Místo pestré skladby druhů se nám pak 

stane, že většinu místa nám zaberou zakrslí králíci, laboratorní potkani a myši. Tedy 

pokud  nepotřebujeme  například  myši  jako  potravu  pro  jiné  chovance,  s  čímž  ale 

musíme žáky předem obeznámit. Většina žáků totiž nebude, alespoň z počátku, přijímat 

krmení živou potravou příliš kladně. Proto je důležité si předem sestavit vlastní plán na 

chovatelské zařízení, zvolit si druhy, které vyhovují našem cílům, a trvat na dodržování 

tohoto našeho plánu, se kterým seznámíme žáky i vedení školy.

V následujícím  výčtu  druhů  jsem se  zaměřila  pouze  na  ty,  které  jsou  vhodné  pro 

začínající chovatele a péči o ně mohou časem přebírat sami žáci. Některé druhy jsou 

zařazeny hlavně kvůli didaktickému využití ve výuce, nikoliv kvůli přímému kontaktu 

zvířat se žáky. Mnoho druhů má ale pochopitelně i terapeutický vliv – žáci je mohou 

hladit, nosit, sami o ně pečovat. Vybíráme proto druhy dle našich potřeb. Samozřejmě 

jsem nezařadila nebezpečné druhy (nověji druhy zvířat vyžadující zvláštní péči), které 

zmiňuje vyhláška  č. 411/2008 Sb., s nejnovější úpravou č. 205/2011 Sb., a také druhy 

uvedené na seznamech CITES. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) obsahuje několik kategorií 

podle stupně ohrožení organismu. Dle úmluvy jsou druhy uvedené v přílohách I – III, 

pro potřeby EU do kategorií A – D. Druhy chráněné CITES podle mého názoru nejsou 

vhodné do škol, vyžadují odbornou péči a nejlepší možné podmínky.
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Druhy jsou řazeny dle tříd v případě obratlovců, zbytek druhů je zařazen do kapitoly 

bezobratlí.  Ceny uvedené u zařízení jsou aktuální k roku 2012, jedná se o průměrné 

ceny zvířat, nových zařízení a jejich součástí. Reálná cena bývá nižší, mnoho věcí se 

vždy sežene použitých či z darů sponzorů.

6.1 Obratlovci

6.1.1 Savci

Savci patří mezi žáky jednoznačně mezi nejoblíbenější skupinu živočichů. Jsou hojně 

chováni  v  domácnostech  již  po  dlouhá  staletí.  V  mém  výběru  ovšem  nebudou  ti 

nejběžněji chovaní savci, tedy psi a kočky. Ani velcí savci ze skupiny hospodářských 

zvířat  (ovce,  kozy,  krávy,  koně,  prasata)  nejsou  na  seznamu  doporučených  druhů 

vzhledem k  prostorovým nárokům,  i  když  já  osobně  bych  byla  pro  chov  nějakého 

hospodářského zvířete, pokud by to podmínky školy dovolovaly. Následující druhy jsou 

tedy nenáročné a vhodné pro chov při pokojové teplotě v učebnách a kabinetech.

Křečík džungarský (Phodopus sungorus) 

Tyto křečíky osobně považuji za celkem vhodné chovance pro školní chov. Na rozdíl od 

křečka  zlatého  (Piersová,  1995)  mohou  být  křečíci  aktivní  i  ve  dne  a  také  méně 

zapáchají,  samozřejmě při  dodržení pravidelného čištění.  Ani  jejich povaha není  tak 

samotářská, proto se křečíci dají snadněji ochočit a můžeme je dokonce chovat v menší 

skupince, pokud se budou zvířata znát od mládí a ve skupině bude pouze jeden samec 

(Lissenberg, 2004).

Chovatelská  literatura  popisuje  i  zajímavý  „studený  odchov“  křečíka  džungarského. 

Pokud budeme křečíky chovat venku či v nevytápěné místnosti, budeme mít možnost 

pozorovat výměnu srsti z tmavší letní na světlou (téměř bílou) zimní srst. Křečíkům ale 
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v  tomto  případě  musíme  zajistit  vhodný  úkryt  před  chladným  počasím 

(Smrčková, Smrček, 1990). 

Vhodnou  alternativou  je  ještě  křečík  roborovského  (Phodopus  roborowskii)  

(Gassner, 1999),  za  nevhodného  naopak  považuji  křečka  zlatého  (Mesocricetus 

auratus).  U křečků i  křečíků  můžeme např.  pozorovat  hromadění  zásob,  lícní  torby, 

stavbu hnízda a rozmnožování.

Nezbytné vybavení pro chov křečíků:

Klec  s  malými  mezerami  mezi  mřížemi,  plastový  box  či  terárium  o  rozměrech 

50x40x30 cm i větší, protože jsou křečíci velmi aktivní. Pro skupinu samozřejmě větší.

Miska na potravu, napáječka, kolotoč. Domeček či hračky lze snadno vyrobit.

Náklady odhadem 590 – 740 Kč

Myš laboratorní (Mus musculus)

Laboratorní  myši  můžeme  zakoupit  v  bílé  barvě  (vhodná  jako  příklad  albinismu, 

Mus musculus var. alba), nebo v mnoha barevných mutacích. Lze zakoupit i bezsrsté 

myši, které jsou ovšem mnohem náchylnější a nelze je proto jednoznačně doporučit.

Laboratorní  myši  se  využívají  často  ve  výuce,  např.  při  laboratorních  pracích 

zaměřených  na  srst  savců  či  základní  etologická  pozorování.  Jsou  velmi  snadno 

dostupné, cena zvířat i zařízení je řadí mezi ty nejlevnější chovance ze skupiny savců. 

Jsou nenároční na stravu i na vybavení chovné nádrže.

Pokud chováme jen jednu myš, lze ji celkem snadno přivyknout na přítomnost žáků 

i manipulaci.  Myši  lze  chovat  i  v  párech  a  větších  skupinách,  do  skupiny  pak 

pořizujeme pouze jednoho samce a více samic. Skupinu či pár pořizujeme jen tehdy, 

když víme, co s nadbytečnými jedinci, protože rozmnožovací schopnost myší je značná 

(Bielfeld,  2002).  Diskutabilní  je  otázka,  zda  myšími  holátky  či  dospělými  jedinci 

odchovanými ve škole budeme krmit některé naše další chovance. Osobně to považuji 

za spíše nevhodné, většina žáků to nebude přijímat dobře.
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Nevýhodou laboratorních myší, zvláště samců, je typický myší zápach, který je znatelný 

i při velmi častém čištění klece. Navíc myši puštěné na volno zanechávají stopy trusu 

a moči všude, kde se pohybují.

Nezbytné vybavení pro chov myši laboratorní:

Klec pro myši musí mít velmi malé mezery mezi mřížkami, vhodnější je plastový box 

pro hlodavce o rozměrech přibližně 50x40x30 cm. Pro skupiny pochopitelně větší.

Dále miska na potravu a napáječka. Domeček či hračky lze vyrobit z krabic, ruliček, 

přírodních materiálů.

Náklady odhadem 560 – 620 Kč

Možnou a velmi zajímavou alternativou k chovu myši laboratorní je chov myšky drobné 

(Micromys minutus). Myšku neodchytáváme v přírodě, ale zakoupíme chovný pár nebo 

skupinu s jedním samcem raději od chovatele. Pokud jim poskytneme vysoké členité 

terárium a materiál na stavbu hnízda, budeme moci pozorovat obratné šplhání myšek 

i splétání hnízda ze stébel.

Chovat  lze  samozřejmě  i  jiné  menší  hlodavce,  jako  je  myš  bodlinatá  nebo  myš 

zebrovaná (Motyčka, 1997).

Pískomil (rod Meriones)

Velmi aktivní drobní hlodavci jsou dnes běžně dostupní. Chováme je v párech nebo 

skupinách. Pozorovat můžeme hloubení nor, stavbu hnízda i péči o mláďata, které se 

účastní i samec. Rovněž je vhodné pískomilům poskytnout písek na čištění srsti. 

Nezbytné vybavení pro chov pískomilů:

Akvárium, které je vhodnější (zabrání vypadávání podestýlky), nebo klec o přibližných 

rozměrech 80x40x30 cm.

Dále miska na krmení, napáječka. Domeček či hračky lze vyrobit svépomocí.

Náklady odhadem 1.330 – 1.430 Kč
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Osmák degu (Octodon degus) 

Oproti předchozím druhům je osmák nepatrně větší, ale je stejně zábavný a aktivní jako 

druhy předchozí. Dožívá se také vyššího věku, což osobně považuji za velkou výhodu. 

Osmáci  jsou  aktivní  ve  dne  a  téměř  nezapáchají.  Jsou  velmi  společenští,  proto  je 

nezbytné  je  chovat  ve  skupině  s  jedním samcem,  abychom mohli  pozorovat  jejich 

projevy chování. Díky poměrně vysoké inteligenci se po počáteční aklimatizaci snadno 

ochočí,  ale  rovněž  jim musíme  poskytnout  mnoho  podnětů  a  zaměstnání  –  úkryty, 

prolézačky, větve na šplhání, kolotoč na běhání. Rovněž dáváme osmákům k dispozici 

písečnou lázeň. Musíme ovšem počítat s tím, že hlodavé zuby osmáků hlodají veškeré 

vybavení, ale i samotnou klec. Často pak bývá nezbytné dno klece oplechovat. Musíme 

respektovat  i  potravní  zvláštnosti  osmáků  –  nepodáváme  jim  sladkou  potravu 

(Skoupá, 2000), což musíme zdůraznit i žákům.

Nezbytné vybavení pro chov osmáků:

Terárium či klec o minimálních rozměrech 100x60x60 cm.

A také  dvě  až  tři  misky (pro  více  osmáků),  napáječka,  miska  s  pískem.  Domečky, 

hračky a dekorace lze vyrobit, počítáme s jejich častější výměnou.

Náklady přibližně 2.080 – 2.120 Kč

Morče domácí (Cavia aperea f. porcellus)

Morčata jsou jedním z nejběžněji chovaných savců. Jsou totiž zvířetem vhodným pro 

začínající chovatele, jsou nenáročná na vybavení i stravu a snadno se ochočí. Proto jsou 

vhodným druhem i do našeho školního kabinetu. Samozřejmě můžeme pozorovat jejich 

chování a rozmnožování, ale pokud pořídíme do školy morče, musíme počítat s tím, že 

naše  morčata  budou  spíše  na  chování  a  mazlení.  Poskytneme  tedy  morčatům  klec 

s úkrytem umístěnou mimo průvan, vhodnou potravu, která musí obsahovat dostatek 

vitaminu  C  (Mettler,  1997).  Dohlédneme  také  na  to,  aby  morčata  nebyla  neustále 

v obležení a v rukou dětí. Nejlepší je pořídit dvě až tři samice, buď ze stejného vrhu 

nebo  skupinu  vytváříme  z  velmi  mladých  samic  (Piersová,  1996).  Samce  si  raději 

vypůjčíme  či  chováme  v oddělené  kleci,  protože  jinak  nelze  zabránit  neustálému 
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množení  morčat.  Pořídit  bychom  měli  morčata  přeléčená  proti  vnitřním  a  vnějším 

parazitům.

Nezbytné vybavení pro chov morčat:

Klec o přibližných rozměrech nejméně 100x40x30 cm, 2 misky, napáječka, jesličky na 

seno.

Domeček a hračky vyrobíme sami.

Náklady přibližně 1.430 Kč

Vhodnou náhradou za morče je i zakrslý králík (Oryctolagus cuniculus f. domestica), 

který se rovněž snadno ochočí a mohou ho chovat i mladší žáci. Velmi často se najde 

v řadách  rodičů  někdo,  kdo  králíky  daruje,  ale  často  můžeme  takto  narazit  na 

nevychované  a  zkažené  králíky,  kteří  budou  kousaví  a  problematičtí  na  ošetřování. 

Může se také stát, že zakoupený nebo darovaný králík nebude zakrslý. Velká plemena 

králíka domácího nejsou vhodná pro chov v běžné kleci a manipulace s ním je pro děti 

obtížná. Při výběru proto dbáme na skutečně zakrslé plemeno, nejlepším vodítkem je 

velikost uší, zakrslý králík má už od mládí krátké uši. Králíky je rovněž nutné dvakrát 

ročně očkovat a je opravdu vhodné je přeléčit proti kokcidióze (Schippers, 1999). Do 

klece pořizujeme vždy jen jednoho králíka, protože dva nevykastrovaní samci či dvě 

nevykastrované samice se neustále perou, nebo samici a vykastrovaného samce. Často 

se  zakrslý  králík  chová  společně  s morčetem a  většinou  je  toto  soužití  možné  bez 

problémů,  pokud  jsou  na  sebe  zvířata  zvyklá  od  raného  mládí.  Pořád  se  ale  jedná 

o různé druhy s různými nároky. Klec pro jednoho králíka musí mít rozměry alespoň 

100x50x50 cm. 

Za méně vhodné a náročnější druhy savců považuji potkany (Bullová, 2001), burunduky 

(Frisch,  1999),  činčily  a  fretky  (Skoupá,  1998),  které  můžeme  vzít  do  školy  jako 

ukázku,  ale  vhodní  jsou  spíš  pro  domácí  chov,  kde  se  jim  věnuje  méně  lidí,  ale 

intenzivně. Veverka, plch či plšík zase potřebují velké venkovní voliéry a navíc jsou to 

plachá zvířata.
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Je nutné zvažovat velikost chovaných savců, čím menší jsou, tím větší je riziko jejich 

zranění při neobratné manipulaci.

Absolutně  nevhodní  jsou  pro  školní  chov  primáti,  byť  by  se  jistě  u  žáků  setkali 

s obrovským ohlasem.

6.1.2 Ptáci

Z této živočišné třídy jsem vybrala jen několik základních druhů, které jsou vhodné pro 

naprosté  začátečníky,  tedy  vhodné  pro  žáky.  Opět  záleží  na  úvaze  a  zkušenostech 

pedagoga, jestli si vybere náročnější druh, třeba se zajímavým chováním. Rozhodně se 

vyhneme všem druhům, které by mohly být nebezpečné – velcí papoušci, dravci, sovy. 

Chovat můžeme i české ptáky, dokrmit nalezené mládě nebo si vzít zraněné zvíře ze 

záchranné stanice. Nikdy ovšem neodchytáváme naše druhy za účelem chovu z přírody. 

Našim druhům ale bude lépe ve venkovní chráněné voliéře. Proto je nezmiňuji mezi 

druhy vhodnými do učebny či kabinetu. 

Již na začátku je třeba podotknout, že žádní ptáci z následujících druhů nejsou úplně 

tišší a mohou žáky i učitele rušit.

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata)

Drobné zebřičky jsou zvířata, kterým je nejlépe ve větším počtu, proto pořídíme dva až 

tři  páry  (nebo  jednoho  samce  a  více  samiček),  budeme  tak  moci  pozorovat  jejich 

sociální chování. Pokud budeme chovat zebřičky v dostatečně velké voliéře, snáší se 

i více samců dobře.

Výhodami  zebřiček  je  odlišné  zbarvení  samců  a  samic  (vhodné  pro  demonstraci 

sexuálního  dimorfismu)  a  velká  pravděpodobnost  zahnízdění.  U tohoto  druhu  proto 

budeme moci nejsnáze pozorovat rozmnožování ptáků – hnízdění, vychovávání mláďat 

(musíme  spíše  dohlédnout  na  to,  aby  zebřičky  nehnízdily  příliš  často  a  tím  se 

nevyčerpávaly). Zábavné je rovněž pozorovat zebřičky při koupeli, kterou je nezbytné 

jim poskytnout. Zebřičky nejsou náročné na potravu, dobře se jim daří i v chladnější 

místnosti a snadno je seženeme. Je proto ideálním druhem pro školní chov.
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Nezbytné vybavení pro chov zebřiček:

Klec o minimálních rozměrech 100x40x40 cm, i když lepší by bylo postavit svépomocí, 

nebo v rámci Pracovních činností voliéru, příklady lze najít v literatuře. Klec i voliéra 

musí mít  alespoň 2 krmítka,  napáječku,  dostatek bidýlek,  hnízdečka a budky a také 

koupelnu a písek (Martin, 2001).

Náklady přibližně 2.580 – 2.680 Kč

Vhodnými  společníky do velké  voliéry k  zebřičkám pestrým mohou být  snášenlivé 

chůvičky, například chůvička japonská (Lonchura domestica).

Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

Tito  papoušci  jsou  spolu  s  kanárem a  korelou  běžnými  chovanci  v  domácnostech. 

Osobně  bych  do  školy  vybrala  právě  pár  andulek,  které  jsou  atraktivní,  barevné 

a nenáročné. Navíc jsou menší a méně hlučné než například korela chocholatá. Mnoho 

žáků má s chovem andulek zkušenosti, a proto o ně mohou pečovat téměř bez pomoci 

učitele.  Andulky  snadno  ochočíme  a  můžeme  pozorovat  typické  ptačí  chování 

a hnízdění. Vybírat navíc můžeme z mnoha barevných forem a pohlaví odlišíme podle 

modrého ozobí samců. Pokud andulkám poskytneme k vhodné potravě i písek a vodu na 

koupání, bude se jim jistě dobře dařit i ve školním chovu. 

Nezbytné vybavení pro chov andulek:

Klec o minimálních rozměrech 100x50x40 cm, i když lepší by bylo postavit svépomocí 

či  v  rámci  Pracovních  činností  voliéru,  podrobný návod lze  najít  v  literatuře,  např. 

Veger, 1979. Klec i voliéra musí mít alespoň bidýlka (snadno je vyrobíme z větví), dvě 

krmítka, napáječku, hnízdečko či budky, hračky a koupelnu.

Náklady přibližně 2.680 – 2.800 Kč

Existují samozřejmě i jiné druhy ptáků, kterým se bude dařit i ve školních chovech, jako 

agapornisové,  nebo větší  rosely (Smrček, Smrčková, 1996). Pokud ale nejsme jejich 
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zkušenými  chovateli,  je  vhodné  náš  výběr  konzultovat  s odborníky,  třeba  ze  svazu 

chovatelů.

6.1.3 Plazi

Mezi plazy najdeme mnoho zajímavých exemplářů, které můžeme často využívat ve 

výuce. Jsou ale už náročnějšími chovanci. Jejich chov vyžaduje nejen více pozornosti, 

ale především je náročnější finančně. Pro terarijní zvířata je nezbytné vytvořit vhodný 

typ  terária  a  specifické  mikroklima  a  udržovat  ho  (Vergner,  Vergnerová,  1986).  Na 

vybavení terária se nevyplatí šetřit, totéž platí i pro samotnou koupi zvířete, nakupování 

potravy a vitaminů. Plazy se snažíme kupovat zásadně přímo od chovatele (nikdy ne 

z odchytů v přírodě), kde se informujeme o vybavení terária, potravě, vitaminech a také 

o zdravotních testech, které by plazi měli mít. Mnoho druhů rovněž patří mezi chráněné, 

některé  druhy  musí  mít  doklady  CITES  a podléhají  registraci.  Pokud  se  už  učitel 

rozhodne pro koupi chráněného druhu, všechny dokumenty nemusí mít v pořádku ani 

obchody se zvířaty, proto všemu musí věnovat patřičnou pozornost.

Plazům  je  nutné  rovněž  zajisti  potřebnou  veterinární  péči  (u  většiny  plazů 

např. standardně a opakovaně provádíme parazitologická vyšetření). Ne každý veterinář 

je ochotný a schopný ošetřovat plazy, proto si předem najdeme veterináře specialistu 

a po zakoupení k němu zvíře registrujeme.

Nebudeme ve škole zásadně chovat jedovaté druhy plazů, kajmanky, zástupce z řádu 

krokodýlů a velké ještěry (udává se přes 1 m délky těla i s ocasem) a hady (přes 3 m 

délky těla i s ocasem).

Mezi vhodné druhy pro školní chov zařadím proto jen zástupce hadů, ještěrů a želv.

Hadi

Přítomnost hada ve škole je velkou otázkou. Je nezbytné zvážit, zda jsme schopni s ním 

manipulovat, zda nás má kdo zastoupit v péči o něj. Mnoho lidí má z hadů strach nebo 

přímo fobii,  čímž  nemyslím jen  žáky,  ale  i  zaměstnance  školy.  Může  být  poměrně 

obtížné  přesvědčit  uklízečku  s  ofidiofobií,  aby uklízela  v  kabinetu,  kde  je  terárium 
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s hadem. Rovněž počítáme se zimováním (Griehl, 1998). Proto pořízení hada pečlivě 

zvážíme.

Užovka červená (Elaphe guttata)

Tato užovka je vhodná pro teraristy začátečníky, proto se jedná o hada, který se chová 

velmi často a není problém sehnat mladé užovky přímo od chovatele. Dorůstá většinou 

jen do délky asi 150 cm. Navíc si můžeme vybrat z mnoha různých barevných forem, 

které byly vyšlechtěny. V teráriu můžeme chovat jen jednu užovku nebo pár, pokud 

máme  v  plánu  (a  také  máme  možnosti  a  zařízení)  užovky množit.  Přijímají  živou 

potravu podle velikosti těla.

Nezbytné vybavení pro chov užovek červených:

Pro chov je nezbytné členité terárium o rozměrech pro pár min. 90x40x40 cm.

Do terária  je  třeba  alespoň  základní  vybavení  –  osvětlení  (žárovka  a  UV zářivka), 

teploměr a vlhkoměr, miska na vodu a vhodný terarijní substrát. Osobně považuji za 

vhodné vybavení i topný kabel (v některých místnostech nemusí být vyhřívání žárovkou 

dostačující) a spínací hodiny na osvětlení a vytápění. Dekorace vytvoříme z přírodních 

materiálů sami.

Náklady odhadem 5.100 – 7.000 Kč

Místo  užovky  můžeme  chovat  i  jiné  drobnější  druhy  hadů,  např.  korálovky 

(Fokt, 1999),  hroznýšky či  krajtu  královskou  (ty  jsou  však  na  seznamu  CITES  II). 

Záleží na konkrétních představách a možnostech.

Ještěři

Ještěři jsou obecně mnohem lépe přijímanou skupinou než hadi. Máme rovněž větší 

výběr  druhů,  takže  můžeme  vybírat  podle  našich  možností,  ale  i  podle  vzhledu. 

Nicméně cena terária a zvířat není často zanedbatelná.
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Gekoni

Gekoni jsou populárními ještěry. Mnoho z nich je dlouhodobě chováno v zajetí a lze je 

bez problémů sehnat. Snadno se naučí manipulaci a relativně snadno se rozmnožují. 

Zařízení  terária  záleží  na  zvoleném druhu.  Pralesní  terárium zařídíme  pro  nádherně 

zbarvené felsumy (Fokt, 1998), které ocení vyšší terárium s možností šplhání po mnoha 

větvích. Jedná se navíc o denní gekony, byť potřebují dost pestrou potravu.

Krásně  zbarvení  jsou  rovněž  nenároční  gekoni  obrovští  (Gekko  gecko),  kteří  jsou 

nočními  živočichy.  Pozorovat  můžeme  jejich  zajímavé  hlasové  projevy,  dokáží  ale 

citelně  kousnout.  Vyhovuje  jim  terárium  na  výšku,  suché,  s  dostatkem  úkrytů 

(Szalay, Šenk, 1998). 

Stejně nenáročným druhem je gekončík noční (Eublepharis macularius). Mají mnoho 

barevných variant a celkem snadno si zvyknou na manipulaci. Gekončíkům zařizujeme 

pouštní terárium (Forejt, 2007).

Všechny gekony chováme v menších skupinách, vždy pouze s jedním samcem. Ani 

chov v páru není právě vhodný, samice je často vyčerpána útoky samce.

Nezbytné vybavení pro chov gekonů:

Skupina  gekonů  potřebuje  dostatečně  velké  terárium  o  minimálních  rozměrech 

100x50x50 cm (pro gekony obrovské orientace terária na výšku a raději větší), topný 

kámen,  osvětlení  (žárovka  a  UV  zářivka),  teploměr  a  vlhkoměr,  případně  spínací 

hodiny.

Náklady celkem: 8.340 – 11.140 Kč

Pokud jsme zkušenější chovatelé plazů a jsme ochotni investovat do vybavení terária, 

vhodní jsou i leguán čukvala a trnorep skalní (O chovu exotických zvířat, 2012). Mezi 

další méně náročné ještěry vhodné pro chov ve škole můžeme jmenovat menší tropické 

anolisy či o něco větší agamy (agama vousatá či agama kočinčinská potřebuje vzhledem 

k velikosti těla terárium s rozměry alespoň 150x50x60 cm pro 2-3 jedince). Žáci často 

touží po chameleonech, ale považuji je za náročnější druhy a jsou poměrně náchylní na 
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stres  (Velenská,  2012),  jsou  proto  spíše  nevhodní  pro  školní  chov.  Rovněž  jsem se 

setkala s několika agresivními a kousavými samci. 

Želvy 

Pro  zjednodušení  dělíme  želvy  na  vodní  a  suchozemské.  Mnoho  želv  patří  mezi 

ohrožené druhy, takže obchod s nimi je omezený a zvíře musí mít doklady, je třeba 

každého jedince registrovat. Mnoho želv je pod ochranou CITES (Zych, 1997). Proto 

u želv  důsledně  dbáme  na  koupi  zvířat  odchovaných  u  zkušeného  chovatele  z  ČR. 

Rozhodně nepodporujeme odchyt těchto zvířat z přírody a dovoz z faremních odchovů 

je  obrovským rizikem,  protože  želvy  často  bývají  slabé  a  nemocné,  mnoho  z  nich 

přenáší parazity a nakonec ani dlouho nepřežijí.

Osobně nepovažuji suchozemské želvy za vhodné pro školní chov. Želvy jsou velmi 

konzervativní,  špatně  nesou  změny,  je  třeba  je  zimovat  a  v  neposlední  řadě  jsou 

náchylné  k  mnoha onemocněním,  např.  respiračním chorobám.  Léčba  želv  je  navíc 

náročná a velmi nejistá.

Vodní želvy považuji pro školní chov za vhodnější, ale i tak je chov poměrně náročný. 

Zvláště časté čištění velkého akvaterária je nutné, aby se z něj nešířil zápach. I vodní 

želvy trpí  množstvím nemocí  (Praschag,  1999),  proto se želvám musíme dostatečně 

věnovat.

Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

Pro pár dospělých želv pořídíme dostatečně velké akvaterárium (Bruins, 2005). Krmíme 

čerstvou  masitou  potravou,  kterou  doplňujeme  i  rostlinami,  granulemi  a sušenou 

potravou. Tyto želvy vyžadují každoroční zimování.

Nezbytné vybavení pro chov želv nádherných:

Akvaterárium o rozměrech minimálně 120x50x50 cm, ale raději větší, které je vybavené 

silným filtrem a teploměrem. Na souši určíme místo pro slunění, nad které zavěsíme 
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žárovku  či  UV  zářivku  (pokud  nemáme  UV  zářivku,  želvy  pravidelně  sluníme). 

V chladnějších místnostech musíme vodu i vyhřívat topením s termostatem.

Náklady odhadem 5.100 – 7.000 Kč

Obdobné  podmínky  odpovídají  i  nárokům dalších  menších  vodních  želv,  například 

klapavek či želvy mapové.

6.1.4 Obojživelníci

Obojživelníci jsou nesmírně zajímavou skupinou obratlovců, kteří jsou bezproblémoví 

chovanci,  pokud jim poskytneme vhodné podmínky a dostatek potravy.  Lze na nich 

demonstrovat mnoho zajímavých jevů – rozmnožování, metamorfózu, neotenii, způsob 

lovu.

Pro chov volíme druhy běžně množené v zajetí, naši obojživelníci jsou chráněni, proto 

je v přírodě neodchytáváme. 

Žáby

Drápatka vodní (Xenopus laevis)

Tyto výhradně vodní žáby můžeme chovat v akvárium jednotlivě i v párech, záleží na 

velikosti akvária.  Dobře se množí,  můžeme proto pozorovat snadno námluvy, páření 

i vývoj mláďat. Vybrat si můžeme z albinotické (tzv. „zlaté drápatky“) nebo původní 

olivově zbarvené formy (Kocourek, Modrý, 1998?).

Nezbytné vybavení pro chov drápatek:

Akvárium  o  rozměrech  zhruba  60x30x30  cm  vybavíme  vzduchovacím  motůrkem, 

topením, teploměrem a světlem. Spínací hodiny a rostliny nejsou nutností.

Náklady přibližně 3.875 – 4.875 Kč
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Rosnička včelí (Trachycephalus resinifictrix)

Tato rosnička je vzhledově mimořádně atraktivní a rovněž se často množí. Ideální je 

pořídit si menší skupinu žab a umístit je do vyššího tropického akvaterária. To může 

vypadat i velmi dekorativně. V současné době už není problém sehnat tyto žáby levně 

od chovatelů.

Nezbytné vybavení pro chov rosniček:

Terárium či akvaterárium o přibližných rozměrech 70x70x70 cm.

Dále je potřebné osvětlení, topení (kabel či deska), 2 – 3 misky, teploměr a vlhkoměr, 

vhodné jsou rovněž spínací hodiny a dostatek rostlin.

Náklady celkem: 7.670 – 9.110 Kč

Mezi méně náročné žáby patří i rosnice (Fokt, 2000) a rohatky.

Ocasatí

Axolotl mexický (Ambystoma mexicanum)

Axolotly  ani  další  obojživelníky  neumisťujeme  do  společenského  akvária  společně 

s rybami,  proto  i  axolotlům zařídíme  vlastní  akvárium,  které  musí  odpovídat  jejich 

požadavkům. Nádrž musí být dostatečně velká, na dně musí být pouze velké kameny, 

které axolotl nemůže spolknout, a krmit budeme převážně čerstvou masitou potravou. 

Zato ale  budeme moci  demonstrovat  mnoho zajímavých jevů.  Například keříčkovité 

žábry, v případě zranění i schopnost regenerace. Při chovu v párech či menší skupině 

můžeme  pozorovat  zajímavé  rozmnožování.  Vybrat  si  můžeme  rovněž  z  několika 

barevných forem od albinotických po tmavě šedé (Kocourek, Král, 1996). V současnosti 

lze axolotly bez problémů zakoupit.

Nezbytné vybavení pro chov axolotla:

Pro  chov  dvou  až  čtyř  jedinců  postačí  akvárium s  rozměry kolem 100x40x40  cm. 

Vybavení nemusí být mnoho, postačí i slabší filtr se vzduchováním a teploměr. Světlo 
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a spínací hodiny potřebujeme pouze pokud chceme pěstovat v akváriu rostliny. Axolotl 

by neměl mít příliš silné osvětlení. 

Náklady přibližně 2.500 – 3.500 Kč

Žebrovník Waltlův (Pleurodeles waltl)

Tento obojživelník má stejné nároky jako například čolci. Pro chov je vhodné akvárium 

či spíše akvaterárium – abychom poskytli žebrovníkovi šanci vylézt na souš (postačí 

i upevněné dřevo, dbáme na vysokou vlhkost prostředí). Žebrovníky chováme v páru 

nebo menší skupině. Ostatní nároky jsou podobné jako u axolotlů. Není třeba vytápění 

ani  silné  světlo,  další  vybavení  je  spíše  estetickou  záležitostí.  Rostliny  využívají 

žebrovníci při rozmnožování.

Nezbytné vybavení pro chov žebrovníka:

Akvaterárium  100x40x40  cm  dostačuje  pro  menší  skupinku  (maximálně  4  –  5). 

Vybavíme ho filtrem se vzduchováním a teploměrem. Světlo a spínací hodiny, rostliny, 

dekorace i pozadí záleží na vkusu a požadavcích. 

Náklady přibližně 2.500 – 3.500 Kč

Totožné nároky mají čolci (např. čolek východní nebo čolek ohňobřichý), které rovněž 

můžeme zakoupit v obchodech či na burzách.

6.1.5 Ryby

S chovem ryb v akváriích má alespoň nějakou zkušenost opravdu mnoho lidí. Ryby jsou 

chované poměrně často i ve školách a je to zařízení, které by v budoucnu rádi zařídili na 

mnohých  školách.  Ryby  neprodukují  žádné  alergeny  (pokud  se  nám  ve  špatně 

udržovaném akváriu nemnoží plísně), neruší hlukem (pokud nepočítáme hluk filtru či 

vzduchovacího motorku).  Dobře zařízené akvárium je jistě  i  dekorativní,  což by ale 

neměl být primární důvod k pořízení akvária. Snažíme se chovat takové druhy, které 

můžeme nějak využít i ve výuce a samozřejmě druhy nenáročné, aby o akvárium mohli 
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pečovat žáci. Akvárium neumisťujeme k oknu, na přímé sluneční světlo, na místa, kde 

je průvan (vstupní hala) a místa, kde je zvýšený hluk (reproduktory, dveře). Pokud bude 

akvárium v učebně, doporučuji kryt akvária zabezpečit, aby žáky nelákalo do něj házet 

a lít věci, které tam nepatří.

Zařídit  můžeme buď tropické  akvárium,  nebo ne tak  běžné  akvárium studenovodní. 

Další možností je mořské akvárium, ale pokud nejsme velmi zkušení chovatelé, raději 

od téhle lákavé možnosti upustíme (pořízení i provoz jsou skutečně náročné). 

Studenovodní akvárium

V nevyhřívané  vodě  můžeme  chovat  snadno  dostupné  barevné  karasy  nebo  velmi 

ozdobné závojnatky. Závojnatky se v zajetí dobře množí, takže můžeme demonstrovat 

třecí vyrážku samců, rozmnožování pomocí jiker i další jevy. 

Z českých ryb se vyhneme druhům z horských potoků, protože vyžadují proudící velmi 

chladnou vodu, která je bohatá na kyslík. To v praxi znamená velmi silné vzduchování, 

velmi výkonný filtr a často i chladící zařízení.

Pokusit  se  můžeme o chov karasů,  plotice,  slunky i  dalších  druhů,  velmi  záleží  na 

velikosti  akvária,  které  máme  k  dispozici.  Kombinujeme  ryby  podobné  velikosti 

a nechováme dravé druhy s býložravými.

Obzvláště zajímavým může být chov hořavky duhové. Tato drobná kaprovitá ryba má 

velice zvláštní rozmnožování, potřebuje totiž přítomnost škeble rybničné.

Zajímavé  projevy při  rozmnožování  můžeme sledovat  u  koljušky tříostné.  Sameček 

koljušky staví hnízdo a poté do něj láká samičku svým „tancem“.

Do akvária můžeme také umístit plže a mlže.

Studenovodní akvárium by mělo být co největší, minimálně tedy 100x40x40 cm.

Z vybavení je důležité osvětlení, kvalitní filtr (kaprovité ryby s oblibou prohledávají 

a víří dno), vzduchování, teploměr. Spínací hodiny, dekorace, rostliny a pozadí jsou opět 

na rozvážení každého chovatele.

Náklady celkem: 4.000 – 5.000 Kč
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Tropické akvárium

V tropickém akváriu je mnoho možností na výběr. Mně osobně se nejvíce líbí koncept 

kombinování druhů ryb podle geografického výskytu ryb – tedy akvárium jihovýchodní 

Asie, Jižní Ameriky, afrických jezer atd. (Mayland, 1998). Druhou a méně náročnou 

možností  je  kombinování  ryb  s  podobnými  nároky.  Vytváříme  pak  akvárium 

s živorodkami (jsou velmi nenáročné a můžeme sledovat sexuální dimorfismus a časté 

množení), s tetrami (většina druhů je krásně vybarvená, množí se obtížněji), s čichavci 

(mají zajímavé projevy komunikace i při rozmnožování). Zkušenější akvaristé si mohou 

do dostatečně velkého akvária pořídit cichlidy.

Živorodky:

Vhodné jsou živorodka duhová (paví očko), živorodka ostrotlamá (známá Black Molly), 

plata skvrnitá a plata pestrá, mečovka mexická i některé další. Obecně platí, že některé 

velmi  prošlechtěné  formy  jsou  náchylnější  než  ty  z  „domácích“  chovů.  Všechny 

živorodky špatně snášejí měkkou vodu, u některých druhů je doporučován přídavek soli 

(hlavně u živorodky ostrotlamé), nicméně důležitější je hlídat tvrdost vody a neutrální 

až mírně zásadité pH. Zajistíme dobrou filtraci a vzduchování i tropickou teplotu, tedy 

asi 24ºC. Živorodky jsou obvykle ryby obývající horní a střední sloupec vody, proto 

můžeme ještě doplnit ryby žijící na dně a plže.

Tetry:

Tetrovité ryby jsou bezproblémové, neagresivní a hejnové ryby. Proto od každého druhu 

pořizujeme nejméně šest jedinců. Vyžadují měkkou vodu, často přidáváme i rašelinný 

výluh. Vybírat můžeme z mnoha druhů. Velmi vděčné jsou neonky černé, tetry černé, 

tetry  červené,  tetry  krvavé,  tetry  citronové,  tetry  křivopruhé  či  tetry  kosočtverečné. 

Samozřejmě existuje i mnoho dalších pestře vybarvených druhů.

Tetry  nejčastěji  obývají  střední  vodní  sloupec,  dobře  je  doplníme  například 

sekernatkami, které jsou známé svým tvarem těla a schopností vyskakovat vysoko nad 

hladinu, proto musíme akvárium zakrýt sklem, aby nevyskakovaly ven.

Velmi vhodně doplňují akvárium s tetrami pancéřníčci a krunýřovci.
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Dříve byla běžně chovaná tetra slepá, která je ideální ukázkou jeskynního živočicha, 

neorientuje se zrakem a její tělo je nepigmentované. Nyní je spíše raritou, ale vyplatí se 

tohoto zajímavého chovance do našeho akvária sehnat.

Cichlidy:

Cichlidy  jsou  ryby  o  něco  náročnější,  proto  volíme  zpočátku  druhy  menší 

a mírumilovnější (některé druhy dorůstají více než 30 cm a zvláště samci bývají značně 

agresivní). Do akvária volíme velmi odolné rostliny, dost úkrytů a stabilní dekorace, 

protože cichlidy si rády akvárium uzpůsobí svým potřebám.

Pro skaláry volíme akvárium na výšku.

Krásný příklad péče o mláďata se můžeme pozorovat u tlamovců – např. u perleťovek. 

Velikost akvária záleží na druzích, které chceme chovat. Minimální velikost je 60-80 l, 

pro společenské akvárium je však vhodné začít na velikosti nejméně 100x40x40 cm.

Z nezbytného  vybavení  zakoupíme osvětlení,  vytápění,  filtr,  vzduchování,  teploměr, 

spínací hodiny a dostatek rostlin. Dekorace a pozadí záleží na vkusu.

Náklady přibližně 6.715 – 7.685 Kč

6.2 Bezobratlí

Sladkovodní krevety (infrařád Caridea)

Tito drobní bezobratlí  patří  do a  momentálně se jedná o značně moderní  živočichy, 

proto je snadno seženeme. Jsou vyšlechtěné četné barevné formy mnoha různých rodů. 

Některé  druhy je  možné  chovat  i  v  akváriu  s  rybami,  ale  lepší  je  pořídit  si  menší 

akvárium jen  pro  krevety.  Zajistíme  tím dostatek  potravy pro  krevetky a zabráníme 

konfliktům  ryb  a  krevetek.  Akvárium  doplníme  jávským  mechem  a zajistíme  stálé 

vlastnosti  vody.  Krevety  chováme  ve  větších  skupinách,  pokud  je  chceme  množit, 

zvážíme koupi pouze jednoho druhu a barevné variety, aby nedocházelo k nežádoucímu 

křížení.
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Nezbytné vybavení pro chov krevet:

Akvárium může být například o rozměrech 60x30x40 cm pro skupinu krevet.

Do vybavení patří filtr se vzduchováním, topení, teploměr, světlo a rostliny. Vhodné 

jsou  také  spínací  hodiny,  které  zajistí  pravidelný  režim  svícení  i  o  víkendech  či 

prázdninách.

Náklady odhadem 3.649 – 5.519 Kč

Sladkovodní krab, např. Potamon larnaudi

Sladkovodní  krabi  mohou  poskytnout  ve  škole  mnoho  příležitostí  k  pozorování 

například stavby těla, pohybu, svlékání. Vybrat si můžeme z více druhů sladkovodních 

krabů,  výše  zmíněný  Potamon  larnaudi vyniká  pestrým  zbarvením  a  jedná  se 

o všežravce, což nám usnadní shánění krmiva (a znemožní pěstovat rostliny v dosahu 

kraba). Tito krabi se páří i v zajetí, proto se můžeme pokusit chovat místo jednoho kraba 

samce a samici, pokud ovšem máme dost velké akvaterárium. Nejnáročnější na chovu 

krabů je pravděpodobně samotné zařízená akvaterária s úkryty na souši i pod vodou 

a zajištění správné teploty a čistoty vody.

Nezbytné vybavení pro chov krabů:

Akvaterárium  pro  jednoho  kraba  by  mělo  mít  minimální  velikost  60x30x40  cm, 

osvětlení, teploměr, spínací hodiny. Pokud je místnost s akvateráriem chladnější, nejspíš 

bude nutný ohřev topným kabelem či podložkou.

Náklady celkem: 2.196 – 2.994 Kč

Možný  je  rovněž  chov  raka s  podobnými  nároky.  Ti  potřebují  navíc  vzduchování 

a silnější filtr.

Oblovky (rod Achatina) 

Oblovky jsou dnes již běžně dostupné v prodejnách i na burzách. Na výběr budeme mít 

hned  několik  druhů,  jejichž  nároky  jsou  podobné.  Záleží  na  naší  volbě,  jak  velké 
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akvárium a kolik jedinců si pořídíme. Akvárium zařídíme vysokou vrstvou kokosové 

drti,  kterou  udržujeme  vlhkou,  a  miskou  na  potravu.  Rostliny  raději  do  akvária 

nedáváme.  Předkládáme-li  oblovkám  pestrou  potravu  a  sépiovou  kost  jako  zdroj 

vápníku, jistě se brzy budou množit a poskytnou nám mnoho možností pro pozorování.

Nezbytné vybavení pro chov oblovek:

Akvárium, terárium či plastový box pro menší skupinu oblovek může být o rozměrech 

60x30x40 cm. Pořízení osvětlení není nutností. Potravu můžeme místo misky umístit 

i na větší kámen.

Náklady celkem: do 1.000 Kč

Zlatohlávci (podčeleď Cetoniinae)

Mezi zlatohlávky se dá  najít  i  několik  velmi nenáročných druhů.  Budeme je  muset 

zakoupit  od  chovatele  či  na  burze,  kde  se  rovněž  dozvíme  mnoho  užitečných  rad 

k chovu i vhodné druhy. Zajímavé je pořídit si larvy, můžeme pak pozorovat proměnu, 

což  je  skvělá  názorná  ukázka  pro  žáky,  kteří  probírají  hmyz.  Zlatohlávky chováme 

v měkkém substrátu (listovce), jsou nenároční na prostor, stačí plastová nádoba, nebo 

terárium. Hlavní potravu dospělých zlatohlávků tvoří sladké ovoce, které je k dostání 

celoročně, nebo můžeme zakoupit i speciální želatinovou potravu. Pro chov pořídíme 

větší skupinu – alespoň deset až patnáct jedinců.

Dospělci jsou velmi krásní, proto si mohou získat pozornost i těch žáků, kteří k přírodě 

právě netíhnou.

Nezbytné vybavení pro chov zlatohlávků:

Terárium o rozměrech 40x30x30 cm, nebo i větší, doplníme osvětlením, teploměrem 

a miskou na potravu pro dospělce. Prostor vhodně rozčleníme například větvemi.

Náklady přibližně 300 – 1.000 Kč

Podobné nároky mají i nosorožíci, které rovněž můžeme pořídit do terária. Pokusit se 

můžeme  i  o  chov  dalších  brouků,  například  střevlíků  a  slunéček.  K  chovu  vždy 
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pořizujeme druhy od chovatelů, ne z odchytu z přírody. Získáme tak nejlepší informace 

a často i zvířata přivyklá částečně i na náhradní stravu. Druhy z naší přírody můžeme 

předvést žákům jen krátkodobě, čistě jako didaktickou pomůcku. Nikdy se nesmí jednat 

o ohrožený druh, takže pokud si nejsme jisti určením, neodchytáváme zvířata vůbec.

Strašilky (řád Phasmida)

Jedná se o relativně nenáročný hmyz, kterému se dobře daří v teplejších místnostech 

a často se množí. Lépe je vždy pořídit si do terária jen jeden druh, ne více. Z vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit velký zájem žáků o tyto zajímavé tvory, u naprosté většiny 

žáků dokonce došlo k překonání počátečních negativních postojů k hmyzu. Do terária 

nedáváme rostliny, strašilky by je mohly okousat. Nicméně živí se převážně jedním až 

dvěma druhy listí,  ne které jsou zvyklé od svého chovatele.  Proto se musíme dobře 

informovat  na  konkrétní  podmínky,  než  si  zvířata  pořizujeme.  Nejčastěji  je  to 

ostružiník, který má listy i v zimě, nebo který skladujeme přes zimu v mrazáku. Krmení 

v zimě je jediné možné úskalí, proto promyslíme, zda jsme schopni jednou týdně chodit 

strašilkám pro čerstvou potravu. Pokud větvičky umístíme do nádobky s vodou, vydrží 

nám až  do  úplného  okousání,  jen  nádobku  musíme  shora  uzavřít,  aby  se  strašilky 

neutopily (Pecina, 1999). Terárium musí být nejméně třikrát vyšší než největší strašilka, 

abychom zvířatům umožnili  bezproblémové  svlékání,  dobře  větrané  terárium denně 

rosíme.

Nezbytné vybavení pro chov strašilek a pakobylek:

Terárium 80x40x50 cm je dostačující i pro větší skupiny strašilek. Vhodný substrát na 

dně je důležitý pro rozmnožování strašilek. Osvětlení a teploměr nejsou nutné, ale velmi 

vhodné, zajistí nám možnost ohřevu terária.

Náklady celkem: 1.500 – 2.000 Kč

Náročnější hmyz jsou teplomilné kudlanky. I když jsou jejich životní projevy zajímavé, 

jedná se o dravce, kterým musíme zajistit dostatek hmyzu, většinou je nezbytné chovat 

jedince odděleně a zajistit další podmínky dle konkrétního druhu. Samozřejmě nikdy 
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neodchytáváme pro náš chov zákonem chráněnou kudlanku nábožnou. 

Potemníci, cvrčci

Chov cvrčků či potemníků spíše zakládat jako zdroj potravy pro naše další zvířata. Je 

třeba zvážit, zda se nám chov vyplatí, nebo dostáváme krmný hmyz od jiného chovatele. 

Samozřejmostí  už  je  dnes  i  prodej  různě  velkého  hmyzu  v  prodejnách  potřeb  pro 

zvířata.  Další  možností  je  zakoupit  malé cvrčky a v menším boxu, nebo akváriu je 

přechovávat delší dobu (například pro využití na laboratorní práce).

Mravenci a žížaly

Zařízení lze zakoupit či lépe vyrobit svépomocí ze starého akvária či slepením ze skla. 

Obě zařízení mají velmi dobré využití ve výuce i při laboratorní práci.

Chovy zřízené dočasně

Vhodné je mít vždy v zásobě 1 volné akvárium, ve kterém můžeme pozorovat druhy 

nevhodné pro stálý chov. Můžeme si  tak donést ukázky do výuky,  nebo si  můžeme 

v pohodlí učebny určovat druhy při laboratorních pracích. Pozorovat takto budeme moci 

i dlouhodobější chování živočichů.

Mezi  zvláště  vhodné  druhy pak patří  vodouch stříbřitý  (Argyroneta  aquatica).  Jeho 

unikátní život pod vodou je zcela mimořádný zážitek, který dá žákům možnost jiného 

pohledu na jinak nepříliš oblíbené pavouky. Chov exotických pavouků je na zvážení 

pedagoga, osobně bych na základní škole např. sklípkany nechovala.

Velmi  zajímavé  je  pozorování  larev  chrostíků  s  jejich  schránkami  či  dravých  larev 

vážek.

V současnosti lze také zakoupit vajíčka korýšů listonohů. Jedná se o velmi zajímavého 

živočicha, vzhledové je atraktivní a přesto nenáročný, takže je vhodný i pro žáky domů.

Pokud máme k dispozici i volné terárium, můžeme se pokusit o krátkodobé pozorování 
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slunéčka, ruměnice, hlemýžďů i mnoha dalších živočichů z naší přírody. 

I chov motýlů je možný. Bez problémů lze zakoupit housenku od chovatele či na burze.  

Budeme mít od něj nejen přesné instrukce k chovu, ale budeme znát i přibližnou dobu 

zakuklení  motýla.  Pro  motýli  zhotovíme  insektárium  nebo  skleník  o  dostatečných 

rozměrech (alespoň 2x1x1 m).

6.3 Další potřebné vybavení pro chov

K úspěšnému chovu musíme  ještě  pořídit  další  vybavení,  nicméně většinu  můžeme 

snadno  nakoupit  v  domácích  potřebách,  nebo  ještě  lépe,  požádáme  o  pomoc  žáky 

a rodiče.  Jistě  najdou  řadu  nepoužívaných  nádob  či  nářadí,  které  mohou  do  školy 

věnovat.

Následný  výčet  není  jistě  kompletní,  během  chovu  jistě  přijdeme  na  mnoho 

„zlepšováků“, které nám usnadní chov.

Doplňky k teráriu

Vlhkoměr, postřikovač na vodu, náhradní osvětlení (se žárovkou).

Doplňky k akváriu

Odkalovací zařízení, teploměr, hadičky, přísavky, vzduchovací kameny, škrabka na řasy, 

síťka.

Dále  využijeme  prodlužovací  kabely,  kbelík,  nůžky,  misky,  kartáč,  lopatka  se 

smetáčkem, smeták, náhradní žárovky, bezpečné přepravky na naše zvířata, pro savce 

i kartáč či hřeben.

Ideální je mít k dispozici lednici s mrazáčkem pro uchování krmiva.

Neustále pak počítáme s náklady na krmivo, různé druhy podestýlky, seno, vitamíny, 

léčiva či potřeby na údržbu vody. Rovněž veterinární péče je občas nezbytná.
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Literatura

Nedílnou  součástí  chovatelského  zařízení  je  literatura  o  námi  chovaných  druzích 

i obecná chovatelská  literatura.  Zde my i  žáci  můžeme hledat  rady a  tipy,  případně 

inspiraci pro výběr dalšího druhu do našeho kabinetu či učebny. 

Práce s  odbornou literaturou je  pro žáky velmi  přínosná a  často díky lze korigovat 

informace získané z internetu.

V následující  kapitole  se  pedagogové  mohou  nechat  inspirovat  známým zoologem, 

chovatelem a ochráncem přírody, Geraldem Durrellem.

Tento výčet vybavení, cen a všech obtíží může působit negativně, ale pokud se učitel 

rozhodne nějaké zvíře pořídit, vždy se najdou žáci a rodiče, kteří rádi pomohou, darují 

vybavení i zvířata. A žáci se pak odvděčí obrovským zájmem o každé zvíře.

Na závěr citát chovatele Geralda Durrella pro případ nesnází s některým ze zvířecích 

chovanců: „Zvíře, které si v zajetí rychle zvykne, nikdy nestůně a spořádá všechno, co 

dostane, si sběratel třeba i zamiluje, ale vrtošivý, svéhlavý a choulostivý živočich ho 

inspiruje  k  největší  vynalézavosti,  a  i  když  dokáže  svého  majitele  pořádně  uondat, 

nakonec,  když  se  dílo  podaří,  mu  přinese  mnohem  víc  zadostiučinění.“ 

(Opilý prales, str. 70).

114



7. Poznávání přírody v díle Geralda Durrella

„Všichni se rodíme se zájmem o svět kolem nás. Všímejte si dětí – nebo i zvířecích 

mláďat – a zjistíte, že po celý čas bdění všemi smysly prozkoumávají a poznávají své 

okolí.  Neboť od okamžiku svého zrození  se stáváme průzkumníky tohoto spletitého 

a fascinujícího vesmíru. S dospělostí někteří lidé tento zájem ztrácejí, ale jiní jsou jeho 

zajatci  po celý život.  A to jsou právě oni šťastní lidé,  které  nazýváme amatérskými 

přírodovědci.“ (text z úvodu seriálu Amatérský přírodovědec v knize Kterak sejmout 

amatérského přírodovědce, str. 166). 

Gerald Durrell (7. ledna 1925 – 30. ledna 1995) byl britský zoolog a spisovatel, který se 

narodil v Indii, žil ve Velké Británii a na ostrově Korfu. Je známý pro širokou veřejnost  

především  díky  jeho  vtipným  a  čtivým  knihám.  Ovšem  jím  iniciovaná  organizace 

Durrell Wildlife Conservation Trust je významnou společností zabývající se ochranou 

přírody a mnoha zvlášť ohroženými druhy. 

V několika nejznámějších dílech – především v knihách O mé rodině a jiné zvířeně, 

Ptáci  zvířata  a  moji  příbuzní  a  Zahrada  bohů  –  vypráví  autor  příhody  z  dětství 

a popisuje  přirozený způsob,  kterým získával  své  poznatky o  přírodě.  Tedy metody 

zkoumání,  kterými  se  mohou  inspirovat  i  učitelé,  kteří  chtějí  vést  žáky  přirozeně 

k zájmu o přírodu. Některé příběhy z Durrellova dětství najdeme i v dalších knihách, 

především sbírkách povídek.

Už údajně první jeho vzpomínka je na slimáka,  ještě z  Indie.  Po smrti  otce se celá 

rodina stěhuje do Británie,  ale  po několika letech se stěhují  na středomořský ostrov 

Korfu, kde se naplno rozvíjí Durrellova láska k přírodě. Na Korfu, v nezničené přírodě 

oplývající  mnoha  dosud  neznámými  živočichy,  se  tehdy  desetiletému  Durrellovi 

otevřelo mnoho možností k samostatnému pozorování, vycházkám a plavbám na moři. 

Toto období asi nejlépe vystihuje následující citát: „A pak jsem se přímo pásl očima na 
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neuvěřitelném  množství  tvorů,  které  jsem  dosud  neznal.  ...  Neznal  jsem  ani 

v nejmenším nejprostší fakta o těchto tvorech a neměl jsem jedinou knihu, z níž bych se 

mohl poučit. Nezbývalo mi než je bedlivě pozorovat, jak si počínají v zahradě, nebo je 

chytit  a  ještě  pečlivěji  si  je  prostudovat  zblízka.  Zanedlouho  jsem  měl  ložnici 

napěchovanou  celými  bateriemi  marmeládových  skleniček  a  plechovek  od  sucharů 

s úlovky, které jsem získal v zahradě.“ (Ptáci, zvířata a moji příbuzní, str. 53). 

Zpočátku  dokonce  ani  nemá  žádného  učitele,  takže  může  celé  dny  využívat  na 

poznávání okolí. Když se po nějaké době rodina na ostrově zabydlela, dostává Gerry 

(jak  mu  od  mala  říkali)  postupně  několik  domácích  učitelů.  Práce  s  mladým 

přírodovědcem ovšem nebyla  snadná,  protože  Durrell  se  příliš  netoužil  seznamovat 

s jinými obory, například matematikou či dějepisem. Proto bylo nezbytné, aby se jeho 

domácí učitelé, kteří byli většinou spíše jen vzdělaní přátelé Gerryho bratra Lawrence, 

přizpůsobili a podávali učivo proložené zajímavostmi z přírody. Jistě museli projevit 

velkou  fantazii.  Zde  je  několik  dobrých  příkladů,  kterými  se  mohou  inspirovat 

pedagogové: „George si brzy uvědomil, že uvězní-li mě každé dopoledne ve vile, jen 

tím naruší moji pozornost, a zavedl novou výchovnou metodu „lekcí v přírodě“. Písečná 

pláž  a  zcuchané  hromady  chaluh  se  nám  brzy  proměnily  ve  vyprahlé  pouště 

a neproniknutelné džungle a pilně jsme je prozkoumávali s pomocí dost neochotného 

kraba anebo blešivce, kteří zastávali role Cortése či Marka Pola.“ (Ptáci, zvířata a moji 

příbuzní, str. 68).

„Matematika nebyla z našich nejúspěšnějších předmětů. V zeměpise jsme udělali větší 

pokrok,  neboť  George  mohl  dát  lekcím jaksi  přírodopisnější  podobu.  Kreslili  jsme 

ohromné mapy zvrásněné  horstvy,  a  na  nich  jsme  vyplňovali  jmény a  názvy různé 

zajímavé oblasti spolu s kresbičkami pozoruhodnějších zvířat, která se tam vyskytují. 

Takto  hlavními  produkty  Ceylonu  pro  mě  byli  tapíři  a  čaj;  v Indii  tygři  a  rýže; 

v Austrálii klokani a ovce, modré křivky proudů, které jsme nakreslili přes různá moře, 

nesly  velryby,  albatrosy,  tučňáky  a  stejně  tak  uragány,  pasáty,  pěkné  nebo  špatné 

počasí.“ (O mé rodině a jiné zvířeně, str. 53).

„Naše pokusy o zdolání dějepisu nebyly zpočátku úspěšné. Teprve když George přišel 

na  to,  že  když  řady  nestravitelných  faktů  přikoření  špetkou  zoologie  a  přídavkem 

naprosto  bezvýznamných  podrobností,  může  ve  mně  vzbudit  zájem.  Takto  jsem se 
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obeznámil s některými historickými údaji, které, pokud je mi známo, nebyly dosud ještě 

zaznamenány. Jednu dějepisnou hodinu za druhou jsem se zatajeným dechem sledoval 

Hannibalův  postup  přes  Alpy.  Důvod,  proč  se  vlastně  o  takový  hrdinský  kousek 

pokoušel a co hodlal podniknout na druhé straně, to byly detaily, kterými jsem si valně 

nelámal  hlavu.  Ne, můj zájem na té  výpravě,  kterou jsem pokládal  za velmi špatně 

zorganizovanou, spočíval ve faktu,  že jsem znal jménem každého jednotlivého slona.“ 

(O mé rodině a jiné zvířeně, str. 54).

Mnoho poznatků předali Durrellovi jeho další učitelé. Nadšený ornitolog Kralevsky, ale 

především všestranný lékař a nadšený přírodovědec dr.  Theodore Stephanides. Právě 

s posledně  jmenovaným  podnikal  Durrell  mnohé  výpravy  do  okolí,  kde  lovili 

i pozorovali živočichy. Právě Stephanidese jmenuje Durrell jako člověka, který ho tímto 

na celý život  výrazně ovlivnil.  Stephanides  ke svému žákovi  docházel  vždy jednou 

týdně: „Po celý rok bývaly čtvrtky – aspoň pro mne – nejdůležitějšími dny v týdnu, 

neboť onoho dne k nám přicházíval na návštěvu Theodor.  Někdy se z toho vyklubal 

větší rodinný podnik – třeba výlet na jih spojený s piknikem na odlehlé pláži nebo něco 

na ten způsob – ale ve většině případů jsme se Theo a já vydávali  na přírodovědné 

exkurze, jak Theodor tvrdošíjně říkal našim výpravám. Obtíženi sběratelským náčiním, 

brašnami,  síťkami,  lahvičkami  a  zkumavkami,  vydávali  jsme  se  obklopeni  psy  na 

průzkum ostrova a naše hruď se dmula stejně dobrodružným duchem, jaký druhdy hnal 

viktoriánské badatele a cestovatele, když se odvažovali do nitra černé Afriky. Ale jen 

málokterým z nich  se  patrně  poštěstilo  mít  takového  průvodce,  jakého  jsem já  měl 

v Theodorovi;  byl  na  našich  výpravách  vždy  pohotovou  chodící  encyklopedií.“ 

(Zahrada bohů, str. 41). Oba se značně zajímali o sladkovodní biologii, ale Stephanides 

předával svému žákovi všestranné znalosti. Jeho mimořádné vědomosti zasahovaly totiž 

i do kultury,  filozofie a další  oborů. Od Stephanidese dostal také Durrell  jeho první 

profesionální  vybavení  –  mikroskop,  s  kterým  se  Durrellovi  otvírá  „nový  svět“ 

(Amatérský přírodovědec, str. 10). 

Často  z  exkurzí  přinášeli  úlovky,  které  dále  chovali  v  nádobách  a  pozorovali.  Zde 

uvádím jeden z mnoha takových příkladů, o kterých Durrell později psal: „Když mi 

bylo asi deset let, podnikl jsem svůj první pokus se zvířecí architekturou. Tou dobou mě 

117



nesmírně zajímala sladkovodní biologie a trávíval jsem spoustu času prohlížením kaluží 

a potůčků, ve kterých jsem lovil drobnou faunu a přechovával ji ve svém pokoji ve 

velkých sklenicích od marmelády. Krom jiného jsem měl také jednu sklenici plnou larev 

chrostíků. … Kdosi mi však vysvětlil, že vyjmete-li larvu chrostíků z jejího ochranného 

pouzdra a umístíte ji do nádoby s čistou vodou, vyrobí si brzy novou schránku, jejíž 

vnější stěny ozdobí vším, co jí dáte k dispozici. Moc jsem tomu sice nevěřil, ale rozhodl 

jsem se to vyzkoušet.“ (Schůzky se zvířaty, str. 59-60).

Rodina Durrella podporovala, i když mnohé příhody napovídají, že to jistě nebylo vždy 

snadné. Mnoho historek o menších komplikacích, které způsobil svou zálibou rodině, je 

všeobecně známo mezi širokou veřejností – například vyprávění o tom, jak Gerry pitval 

na verandě mořskou želvu: „Nedávno jsem podnikl dlouhou a nesmírně zajímavou pitvu 

mrtvé sladkovodní želvy a jásal jsem, že se mi naskytla tak báječná příležitost porovnat 

vnitřní anatomii želvy karetové s anatomií její sladkovodní sestry.“ (Ptáci, zvířata a moji 

příbuzní, str. 146). 

Na jeho straně stála vždy matka a většinou i sestra, které se podílely i na péči o zvířata. 

Pečovaly  například  o  psy  či  později  v  Anglii  o  drápkatou  opičku.  Matka  dokonce 

vyhradila velkou pracovnu pro Gerryho zvířata, kde měl nejen nádoby se zvířaty, ale 

i množství knih, zkameněliny a další exponáty, jako vycpanina netopýra, kterou Gerry 

sám  vyrobil:  „Stěny  zdobila  spoře,  leč  vkusně,  silná  břidlicová  deska,  obsahující 

zkamenělé  pozůstatky  ryby,  moje  fotografie,  jak  si  podávám  ruku  se  šimpanzem, 

a vycpaný  netopýr.  Tohoto  netopýra  jsem  preparoval  sám,  bez  cizí  pomoci,  a  na 

výsledek  jsem  byl  nesmírně  pyšný.  Vezmeme-li  v úvahu,  jak  omezené  byly  mé 

vědomosti o vycpávání zvířat, vystihl jsem podle mého toho netopýra nadmíru dobře, 

zvláště  při  pohledu  z druhé  strany  pokoje.  S rozepjatými  křídly  se  zasmušile  díval 

z korkové desky na stěně. Ale s příchodem léta se zdálo, že ten netopýr trpí teplem: 

trochu se zbortil a srst už neměl tak lesklou a vedle pachu éteru a metylalkoholu to  

začalo  v místnosti  zřetelně  páchnout  ještě  něčím  novým  a  záhadným.  …  To  mě 

překvapilo a nemálo zamrzelo. Petr mi vysvětlit, že jsem zvíře patřičně nekonzervoval, 

a slíbil  mi,  že opatřím-li si jiný exemplář,  ukáže mi správný proces.“ (O mé rodině 

a jiné zvířeně, str. 124). Pouze v některých případech byla rodina poměrně zajedno, a to 
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když začalo množství zvířat  nezadržitelně stoupat a spotřebovalo se mnoho potravy, 

často k tomu docházelo v lovecké sezoně: „Vždycky na jaře se má kolekce živých zvířat 

rozrostla do takových rozměrů, že i maminku to začalo lehce znervózňovat. Bylo to tím, 

že nejrůznější druhy živočichů se tou dobou množily a vyváděly potomstvo, a získat 

zvířecí  mládě  bývá  daleko  snazší  než  odchyt  dospělého  jedince.  Ptáci,  kteří  zjara 

hnízdili, se často stávali obětí lovců, protože ti nebrali nejmenší ohled na nevhodnost 

této roční doby. … Celá veranda se tehdy podobala jakési ptačí nemocnici,  v níž se 

současně zotavovalo šest  vrabců ze zranění,  které jim způsobily klapací pastičky na 

myši,  jaké  užívali  místní  venkované;  dále  pak  čtyři  kosové  a  jeden  drozd,  kteří  se 

zachytili o rybářské háčky, rozvěšované vesničany mezi větvemi olivovníků; a konečně 

půl tuctu různorodého ptactva od rybáka obecného až po straku, postřelenou bláznivými 

lovci.  K tomu  je  nutno  připočíst  hnízdo  holátek  stehlíků  a  již  téměř  zcela  opeřená 

mláďata  zvonka  zeleného,  která  jsem  vlastnoručně  odchoval.“  (Zahrada  bohů, 

str. 111, 117).  O   zraněné  ptáky se  vůbec  Gerry  staral  často  a  získané  znalosti  pak 

uplatňoval i v dospělosti, kdy odchytával zvířata pro zoo a často mu donášeli raněná 

zvířata.

Zvláště nejstarší bratr neměl pro jeho pokusy a chovance velké pochopení. Nicméně 

všichni svým způsobem pomáhali,  pořizovali vybavení, starali se o zvířata. Nejstarší 

bratr  Lawrence  pořídil  Gerrymu  knihy  Henriho  Fabra,  které  se  mu  staly  rádcem 

a inspirací.  Tyto knihy obsahovaly mnohá pozorování,  zvláště  hmyzu.  Zde se Gerry 

poučil o životě chrobáků či mravenců: „Nejspíš by mi celá věc ušla, kdybych si jednoho 

dne  nevšiml  podivného  mraveniště,  které  společně  obývali  hned  dva  druhy 

mravenců – červení i černí – a zdá se, že tu žili v naprosto harmonických vztazích. … 

Poučil  jsem  se  v  literatuře  o  zvycích  mravenců  otrokářských  a  začal  jsem  jejich 

mraveniště  pozorně  sledovat,  protože  jsem  toužil  stát  se  svědkem  některé  z  jejich 

loupeživých  výprav.“  (Schůzky  se  zvířaty,  str.  61).  Od  mládí  totiž  Durrell  hledal 

vysvětlení  v  knihách  a  odebíral  z  Anglie  odborné  časopisy.  I  v  dospělosti  byl  pak 

vášnivým čtenářem a vlastnil velkou knihovnu: „Pocházím z rodiny, ve které se knihy 

považují za základní životní potřebu stejně jako vzduch, jídlo a voda, a tak mě pokaždé 

poděsí, když si uvědomím, jak málo toho asi průměrný člověk za život přečte. Vždycky 

mi připadalo zvláštní, že většina diktátorů pohlíží na literaturu s takovou nedůvěrou, 
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protože  pro  mě  knihy  odjakživa  byly  nejbližšími  přáteli  a  trpělivými  učiteli.“ 

(Piknik a jiné pohromy, str. 99).

Bratr  Leslie  zase  mladému přírodovědci  opatřoval  krmivo  a  z  lovu  nosil  i  zraněné 

exempláře. Pro Gerryho ale byl největším dárkem, když mu Leslie postavil loďku, se 

kterou vyrážel na cesty podél pobřeží: „Rozeklané pobřeží v blízkosti naší vily obzvlášť 

oplývalo mořskými živočichy, a protože kolem něj bylo poměrně mělko, snadno se mi 

tu lovilo. Podařilo se mi přemluvit Leslieho, aby mi udělal člun, a ten mi mé pátrání 

hodně usnadňoval.“  (Ptáci,  zvířata  a  moji  příbuzní,  str.  143).  Nejprve  Gerry choval 

mořské živočichy v jezírkách na pobřeží, později si vybudoval sám betonová jezírka 

v zahradě.  Nejcennější  exempláře  choval  ale  v  pracovně  v  akváriích,  i  když  musel 

několikrát denně k moři pro čerstvou vodu. Takto pozoroval chování mořských koníků, 

které Gerrymu darovali rybáři. Dokonce se mu povedlo pozorovat koníka při „porodu“. 

Když se Gerry pochlubil svým úspěchem, učitel mu vysvětlil, že nepozoroval šťastnou 

matku, ale otce.

Při  další  výpravě  se  vydal  lovit  slizouny  paví  za  účelem  pozorování  jejich 

rozmnožování: „Všude kolem mých nohou se to hemžilo zajímavým vodním životem, 

takže jsem měl co dělat, abych se přinutil soustředit se na jediný pro dnešek vytyčený 

úkol. … Ve vile jsem slizouního samečka vložil i s jeho půlkou rozbitého džbánu do 

největšího  akvária  a  pak  jsme  mu  tam opatrně  přidal  obě  nasávající  manželky.  … 

Rozhodl jsem se, že si už nenechám ujít ani vteřinu dramatického děje. Seběhl jsem si 

tedy pro něco k snědku a snídal v dřepu s pohledem upřeným do akvária. Rodina, která 

až do této chvíle  pokládala  rybky za relativně nejmíň obtížnou část  mého zvěřince, 

začala – aspoň pokud šlo o slizouny – o svém dosavadním postoji mírně pochybovat,  

jelikož hned v průběhu prvního dopoledne jsem dokázal zaměstnat každého, kdo se mi 

namanul.  Jednotlivé příslušníky domácnosti  jsem si  posílal  tu  pro pomeranč,  tu  pro 

sklenici vody, nebo jsem je žádal, aby mi ořezali tužku, kterou jsem si pilně skicoval do 

notýsku své vzácné paví slizouny. … Jakmile jsem si uvědomil, že uvnitř střepu nebudu 

s to  pozorovat  zbytek  děje,  utíkal  jsem  pro  nástroj,  který  jsem  jinak  používal 

k prohlížení ptačích hnízd. Byla to bambusová tyč s malou soustavou zrcadel na konci. 

Chtěl-li jsem se podívat do ptačího hnízda, ležícího mimo můj dosah, používal jsem 

tenhle  nástroj  jako  periskop,  kterým  jsem  si  mohl  vajíčka  či  ptáčata  prohlížet.“ 
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(Zahrada bohů, str. 69). Zvířata po pozorování odnášel zpět do moře, protože péče o ně 

by byla náročná.

Na svých příhodách z dětství se Durrell snaží čtenářům ukázat, že přírodovědcem se 

může  stát  kdokoliv  a  kdekoliv.  Začínající  přírodovědec  nepotřebuje  profesionální 

vybavení. Ke svému počátečnímu vybavení říká Durrell: „Jako chlapec jsem na Korfu 

neměl  přístup  k rafinovanému  sběratelskému  vybavení,  jakým  disponují  dnešní 

přírodovědci, a tak se často nouze stávala matkou vynalézavosti. V naší domácnosti se 

nikdy  nesměly  vyhodit  kelímek  či  sklenka  od  marmelády; lepenkové  krabice  byly 

ceněny nad zlato, podobně jako plechovky, ale v největší vážností jsem tehdy choval 

obyčejné krabičky od zápalek, neboť byly lehké, snadno se přenášely a byly dostatečně 

malé, takže ulovený hmyz se v nich tak snadno neporanil. Musel jsem jich jeden čas mít 

snad  několik  set  –  hotový  zvěřinec  v zápalkových  škatulkách.“  (Kterak  sejmout 

amatérského vědce, str. 166 – 167). Již z toho je zřejmé, že základní sběratelské náčiní 

si můžeme snadno opatřit z domácích zásob a téměř zadarmo. Ve stejné knize můžeme 

najít například i rady jak vyrobit kotvičku na vodní rostlinstvo z drátěného ramínka na 

šaty. A fotoaparát lze prozatímně nahradit obyčejným nelinkovaným zápisníkem.

Další zásadním poznatkem, který by si měl každý odnést ze čtení Durrellových knih, je 

to, že není potřeba cestovat do dalekých krajin a pozorovat exotická zvířata a rostliny. 

Krásné a pestré organismy má každý z nás doma, na zahradě, v parku. A právě Durrell 

apeluje  na  to,  abychom  pozorovali  a  poznávali  to,  co  nás  přímo  obklopuje,  co  si 

myslíme,  že  známe  a  kde  si  často  ani  existenci  množství  druhů  neuvědomujeme: 

„Vždycky mě znovu a znovu překvapuje, kolik je po všech kontinentech lidí naprosto 

netečných ke zvířecímu světu, který je obklopuje. Pro ně jsou tropické lesy, savany či 

hory,  ve kterých sami žijí,  jenom mrtvou krajinou bez známek života.“  (Schůzky se 

zvířaty, str. 11). Vždy v našem okolí můžeme najít vhodné exempláře a pozorovat jejich 

zajímavé  chování.  Dokonce  i  když  žijeme  ve  velkoměstě,  na  sídlišti.  Zvláště 

pedagogové by se měli snažit ukazovat žákům život v jejich bezprostředním okolí tak, 

aby  se  nakonec  i  oni  sami  naučili  živé  organismy  vnímat  a  respektovat.  Poznání 

a pochopení je významné na cestě k vybudování vztahu k přírodě. Tento cíl sledoval 
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Durrell a jeho žena i při natáčení seriálu Amatérský přírodovědec: „Točili jsme volně 

žijící zvířata na hřbitovech i městských skládkách, toulavé psy a kočky přežívající na 

smetištích,  betonovou  poušť  plnou  holubů  a  krys  a  ukázali  jsme  divákům,  jak 

i v patnácti  či  dvacetipodlažním  paláci  z  betonu,  skla  a  chromovaného  plechu  lze 

v televizoru najít teplomilný hmyz, v koberci šváby a v deštění myši. … Hromady suti,  

staré  plechovky i  otlučené vývěsní  štíty – dokonce  i  cedule s  nápisem POLICEJNÍ 

OKRSEK – to vše skýtalo dostatečný prostor pro nejrůznější vegetaci a dokonce i pro 

pár  poměrně vzrostlých stromků.  Několik trvalých kaluží  sloužilo  místním holubům 

a vrabcům  za  koupaliště  i  napajedlo.  Naše  rumiště  mělo  své  pavouky,  měkkýše, 

stonožky, ptáky i psy a nepochybně se tu v noci vyskytovaly i myši, krysy a toulavé  

kočky.“ (Kterak sejmout amatérského přírodovědce, str. 148-149). 

Opravdu  kvalitní  znalosti  o  živočiších  umožnila  Durrellovi  získat  jeho  trpělivost 

a vytrvalost při pozorování zvířat. Jistě to zabralo nemálo času, ale vždy je nezbytné 

zaměřit  se na menší oblast  zkoumání a zde se pokusit pozorovat všechny vztahy co 

nejvíce  dopodrobna.  Začít  bychom  mohli  jako  kdysi  Durrell  mapováním  druhů 

a pozorování proměn společenství v čase: „Jako ostatní části své říše, i želví návrší jsem 

měl dokonale zmapované; jednotlivé želvy měly dostatek rozlišovacích znaků, takže 

jsem dokázal sledovat jejich individuální vývoj. Každé hnízdo sýkorek či černohlávků 

jsem  si  označil,  abych  mohl  zaznamenávat  vývoj  mláďat,  právě  tak  jako  každou 

křehkou  kupku  kudlančích  vajíček,  každičkou  pavučinu  i  každý  kámen,  pod  nímž 

přebýval nějaký tvoreček, který mě zajímal.“ (Zahrada bohů, str. 91).

Teprve když důvěrně známe své okolí, máme zkušenosti, můžeme si rozšiřovat obzory 

a poznávat  další  a  další  prostředí.  Rovněž  živočichové,  u  kterých  dobře  známe 

podmínky, z kterých pochází, budou snadnějšími chovanci. 

Všechny  nejcennější  rady  pro  začínající  přírodovědce  lze  najít  shrnuté  v  knize 

Amatérský přírodovědec, kterou s Durrellem napsala jeho manželka Lee. Zde můžeme 

najít vše, co je nutné pro práci v terénu i následující práci doma. Tuto knihu využijeme 

velmi dobře i v učitelské praxi, protože naprostá většina zde popsaných metod a pokusů 

je naprosto vhodná pro práci ve škole i s mladšími žáky – na výlety, zájmové kroužky 
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i do výuky. Lze z ní čerpat poznatky na přírodovědné exkurze, laboratorní práce i rady 

na zařízení pěstitelských a chovatelských zařízení. 

V  úvodní  kapitole  se  Durrell  zabývá  historií  poznávání  přírody  a  zmiňuje  zde 

přírodovědce od pravěkých lidí, přes Aristotela, Linného, Darwina až po Lorenze. 

V následující kapitole se můžeme inspirovat při pořizování terénní brašny. Ta by měla 

obsahovat  zápisník,  dalekohled  a  fotoaparát,  nůž,  lupu,  pinzetu  i  nářadí  na  odchyt 

(cedník či  síťku)  a  také uchování  úlovků na cestu domů (krabičky,  lahvičky,  sáčky, 

obálky). Vhodné jsou rovněž klíče rostlin a živočichů a pokud se vydáváme na delší 

cestu, i mapa oblasti či kompas. Zpočátku však pro přírodovědce amatéra nepotřebujete 

nakupovat  drahé profesionální  vybavení.  Inspirovat  se  můžeme například seznamem 

dárků  k  narozeninám,  který  si  sestavil  malý  Gerald  Durrell:  „Vypracování  tohoto 

seznamu  mě  stálo  mnoho  času  i  přemýšlení  a  ve  značné  míře  i  praktického  užití 

psychologie.  O máti  jsem například věděl,  že  mi  koupí  všechno za svého seznamu, 

proto jsem tam uvedl některé nejpotřebnější a nejdražší kusy vybavení: pět dřevěných 

pouzder, zasklených, vyložených korkem, k uložení sbírky hmyzu; dva tucty zkumavek; 

pět pint metylalkoholu, pět pint formalínu a mikroskop. Seznam pro Margo byl trošku 

obtížnější, protože jsem musel předměty volit tak, aby ji to ponouklo jít pro ně do jejích 

oblíbených obchodů.  Vyžádal  jsem si  tedy od ní  devět  metrů  filtrovacího mušelínu, 

devět metrů bílého kalika, šest velkých balíčků špendlíků, dva balíky vaty, dvě pinty 

éteru, pinzety a dvě kapátka na plnění per. Rezignovaně jsem si uvědomil, že je zhola 

marné žádat Larryho například o takový formalín nebo špendlíky, ale kdyby na mém 

seznamu bylo vidět nějakou zálibu v knihách, měl jsem dobré vyhlídky. Podle toho jsem 

také popsal velikánský arch tituly knih, jmény autorů, nakladatelů a cenami všech knih 

z přírodovědy,  o kterých jsem byl  přesvědčen, že je nutně potřebuju,  a hvězdičkami 

jsem  označil  ty,  které  bych  přijal  skutečně  s povděkem.“  (O mé rodině 

a jiné zvířeně, str. 135). Například i takto můžeme postupovat při zakládání minimální 

výbavy na základních školách, protože na vybavení do terénu nezbývají ve většině škol 

právě velké finanční prostředky.  S pomocí žáků a vynalézavosti  (s trochou inspirace 

z literatury) se nám jistě podaří sestavit vlastní smýkadlo i další vybavení.

Zvláštní důraz kladou Durrellovi na vedení vlastního zápisníku přírodovědce. Do něj 

v terénu děláme co  nejpodrobnější  zápisky a  náčrtky.  Kromě vzhledu si  zapisujeme 
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i kdy a kde jsme organismus pozorovali i to, co organismus právě dělal. To nám později 

pomůže  při  určování  i  pochopení  vztahů  mezi  organismy.  Pouze  naše  pečlivost 

a vnímavost nám může přinést skutečně kvalitní poznatky, díky kterým se nám povede 

poodhalit  zákonitosti  fungování  přírody.  Tato  metoda  se  jistě  osvědčí,  zvláště 

v přírodovědném kroužku či na volitelných předmětech. Žáci si budou moci opakovaně 

procházet svoje zápisky a pomocí zážitků a obrázků si vše mnohem lépe zapamatují. 

Pokud žáky naučíme, aby si poznamenávali svoje zážitky, kreslili náčrtky a vše budeme 

doplňovat fotografiemi, historkami a ponecháme i místo pro dětskou fantazii (mohou 

například vymýšlet zvířecí vtipy či pohádky), jistě se bude jednat o zábavnou a aktivní 

formu učení, která dnešním žákům bude vyhovovat.

Další kapitoly knihy nám mohou poskytnou užitečné rady na výpravy do přírody. Jsou 

totiž členěny prakticky dle prostředí. V našich podmínkách pravděpodobně nevyužijeme 

všechny  ekosystémy  –  pouště,  tropického  lesa,  tundry  a  pobřežní  oblasti  se  u  nás 

nevyskytují,  ale můžeme se zde s nimi seznámit například před dovolenou v cizině, 

nebo je zapůjčit žákům před prázdninami.

Ostatní  ekosystémy  se  ale  vyplatí  pečlivě  prostudovat,  než  vyrazíme  do  terénu. 

Seznámíme  se  zde  s nejběžnějšími  druhy  evropské  přírody,  praktickými  tipy  pro 

určování,  ale  i  se  zajímavostmi  a  nápady  na  naše  vlastní  pokusy  a  pozorování. 

V kapitole „Na domácí půdě“ najdeme návody na jednoduchá pozorování v zahradě – 

na tvorbu padací zemní pasti, pozorování zvyků hlemýžďů a zkoumání toho, co láká 

hmyz ke květům. Nelze opomenout aspekt environmentální výchovy. Můžeme si přečíst 

o kompostování, krmení a budkách ptáků. Zajímavá je také strana věnující se úpravě 

zahrady tak, aby vyhovovala velkému množství druhů – obsahuje návod na založení 

rybníčku, vhodné druhy rostlin pro motýly a ptáky. Pokud nemáme právě velkou školní 

zahradu, jistě můžeme s žáky upravit po dohodě alespoň blízké okolí školy či prostor 

před vchodem.

V kapitole  o  loukách  si  přečteme o  správném sbírání  motýlů,  rozdíl  mezi  nočními 

a denními motýli i o odchytu drobných savců v živých plotech.

V dalších kapitolách se Durrell věnuje i fytocenologickému průzkumu, lesním patrům 

i sledování stromů (otisky kůry či hálky). Velmi hezký je například nápad „adoptovat si“ 

jeden strom a pozorovat jeho proměny v průběhu roku, ale i několik let za sebou. To lze 
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snadno  realizovat  i  v  podmínkách  velkých  měst  a  s  dokumentací  nám  jistě  rádi 

pomohou žáci vybavení fotoaparáty v mobilních telefonech.

Opomenuty nejsou v knize ani vodní ekosystémy. Po metodách lovu (například světelné 

pasti) je zde velký prostor věnovaný zajímavým druhům, počínaje drobnými trepkami 

a hrotnatkami a konče vodouchem, obojživelníky, koljuškou a dalšími rybami pomalých 

i  rychlých vod.  Zde velmi  záleží  na  podmínkách v okolí  školy,  nicméně podmínky 

přirozených vodních nádrží můžeme úspěšně napodobit i v akváriu v učebně.

Na stranách následujících nazvaných „Po návratu domů“ najdeme obrovské množství 

způsobů a metod práce se sebranými vzorky. Nejjednodušší je prosté pozorování okem, 

lupou či pod mikroskopem. Pokud si chceme vzorky uchovat, může nám stačit si je 

vyfotografovat,  ale  máme  k  dispozici  i  řadu  zde  popsaných  preparačních  metod. 

Vybereme si,  zda vzorky umístíme do nádobky s alkoholem, nebo je vylisujeme,  či 

usušíme  a uložíme do vhodných krabic  či  vitrín.  V každém případě  vždy zajistíme 

ochranu  sbírky  před  škůdci.  Jako  prevenci  vyzkoušíme  levanduli,  při  napadení  pak 

chemické prostředky proti  hmyzu. Tyto sbírky pak snadno využijeme i  jako ukázky 

v běžné výuce.

Protože pro každý organismus je vhodná jiná metoda, můžeme se inspirovat na dalších 

stránkách, kde Durrellovi popisují stavbu těla rostlin a hub a metody jejich preparace 

a zachování.  Například  metodu  zhotovení  otisků  výtrusů  hub  se  Durrell  naučil  již 

v mládí:  „Procházeli  jsme  olivovými  háji,  povídali  si,  pravidelně  se  zastavovali, 

abychom si zblízka prohlédli některou bylinu či strom, ptáka nebo housenku; to vše 

bylo vítaným předmětem našeho zájmu, a o každé takové jednotlivosti věděl Theodor 

něco  zajímavého.  „Ne,  houby  nemůžeš  nijakým  způsobem  ve  své  sbírce  uchovat, 

protože chtě nechtě se ti nakonec… ehm… stejně seschnou. Nejlíp uděláš, když si je 

nakreslíš, namaluješ, nebo… ehm… vyfotografuješ. Ale můžeš si udělat sbírku vzorků 

výtrusů, to je velice hezká věc. Jak…? Inu, sejmeš z jedlé houby nebo… ehm … nějaké 

prašivky klobouk a položíš ho na bílou čtvrtku.  Ale ta  plodnice musí  být… ehm… 

Dostatečně zralá a vyspělá, protože jinak se výtrusy neuvolní. Po nějakém čase klobouk 

z papíru opatrně odstraníš… tedy… tak říkajíc… ehm… musíš dát pozor, abys výtrusy 

nerozmazal. Zjistíš, že houba zanechala na papír nesmírně… ehm… zajímavý vzorek.““ 

(Zahrada bohů, str. 44). 
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Jistým  způsobem  uchování  vzorků  může  být  i  pěstování  rostlin,  můžeme  přitom 

vypozorovat i závislost rostlin na podmínkách jako je světlo, teplo, vlhkost a vzduch. 

Druhá část je logicky věnovaná popisu, pozorování a preparaci živočichů. Přírodovědci 

zde najdou popisy práce s exhaustorem, pitvy žížaly a švába, tvorby sbírek hmyzu i ulit. 

Větší živočichy můžeme pitvat, vycpávat, preparovat kostry, dělat sbírku peří, skořápek 

vajíček  nebo  dělat  rozbory ptačích  vývržků.  Samozřejmě  jsou  zde  zmíněné  i  pitvy 

větších živočichů,  ty ale  nejsou podle mého názoru příliš  vhodné na základní školu 

a pitvy obojživelníků volně žijících v ČR přímo odporují zákonům na ochranu přírody. 

Živé exempláře můžeme samozřejmě chovat doma i ve škole, pokud jim poskytneme 

maximum péče.  O zařizování akvárií,  zahradních rybníčků i  různorodých terárií  zde 

nejspíš není nutné psát podrobněji. Je nutno se ovšem předem ujistit, že známe nároky 

zvířete  a  jsme  ochotni  mu  poskytnout  maximální  péči.  Jinak  se  raději  o chov 

nepokoušíme,  živočichy  si  zapůjčíme  od  chovatele,  nebo  v  přírodě  po  krátkém 

pozorování živočichy vypustíme tam, kde jsme je odchytili.

Poslední část knihy obsahuje souhrnné „Kdo je kdo“. Tedy přehled systému organismů 

a stručný popis každé skupiny. Vše doplňují obrázky, takže i amatérský přírodovědec se 

v textu dobře zorientuje a snadno s tímto přehledem mohou pracovat i žáci.

Další  knihy  popisují  četné  autorovy  výpravy,  při  kterých  chytal  zvířata  pro  různé 

zoologické zahrady. Zde si vždy povšimneme autorovy snahy o co nejlepší podmínky 

pro chovaná zvířata a důrazný apel na ochranu původního prostředí živočichů. Můžeme 

je díky Durrellově dovednosti obrazného popisu využít i jako ukázky do hodin, které 

věnujeme jednotlivým ekosystémům.

Během celé své kariéry Durrell upozorňoval na nutnost přiměřené ochrany přírody. Toto 

téma  se  objevuje  především  v  předmluvách  a  doslovech  knih,  protože  ji  Durrell 

považuje za zásadní téma pro každého přírodovědce. To zdůrazňuje především v celé 

knize  „Amatérský  přírodovědec“,  kde  na  mnoha  místech  upozorňuje  na  ohleduplné 

chování k přírodě. Nezbytné je především respektovat zákony a mezinárodní úmluvy na 

ochranu  přírody,  tedy  neohrožovat  chráněné  živočichy.  Ale  existují  i  další  pravidla 
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chování, která jsou shrnuta v „Zákoníku přírodovědce“. Ten lze okopírovat a vyvěsit 

v naší  přírodopisné laboratoři  nebo v učebně.  Můžeme rovněž se žáky vytvořit  svůj 

vlastní „zákoník“, podle kterého bychom se měli řídit. Žákovský zákoník žáci nejspíš 

snadněji přijmou za svůj a budou mu lépe rozumět, protože zvláště pro mladší žáky je 

vhodné alespoň Zákoník přírodovědce zjednodušit.

Ochrana přírody je zcela nezbytná nejen pro uchování řady živočišných a rostlinných 

druhů,  ale  především  člověka  samotného.  Cesta  k  záchraně  druhů  totiž  vede  přes 

důslednou  ochranu  jejich  životního  prostředí.  Následně  je  možné  podpořit  obnovu 

populace, nebo začít vypouštět do přírody jedince odchované v zajetí. 

Ochranu prostředí  propagoval  Durrell  na přednáškách po celém světě,  v  televizních 

pořadech a především ve svých knihách. Zvláště si tíži problému uvědomoval, když si 

Durrell splnil svůj sen o vlastní zoologické zahradě, kterou založil na ostrově Jersey, 

kde se dodnes na činnosti podílí Durrellova druhá manželka Lee Durrellová. Poté co 

Durrell viděl situaci v mnoha zemí světa, rozhodl se, že nechce založit obyčejnou zoo. 

Inspirací  mu  byla  i  praxe  ošetřovatele  v  zoo  ve  Whipsnade:  „Když  jsem opouštěl 

Whipsnade,  byl  jsem  pořád  pevně  odhodlán,  že  jednou  založím  svou  vlastní 

zoologickou zahradu, ale zároveň jsem věděl, že má-li mít její existence nějaký smysl, 

musí plnit tři základní funkce. Zaprvé má sloužit pro vzdělání a poučení, aby si lidé 

uvědomili fantastickou rozmanitost i důležitost všech odlišných forem života na Zemi, 

zbavili se svého vražedného sobectví a pochopili, že ostatní tvorové mají stejné právo 

na život jako oni. Zadruhé musí má zoologická zahrada sloužit ke studiu chování zvířat,  

které  nám pomůže  lépe  se  orientovat  i  v  našich  lidských  reakcích,  a  zároveň  nám 

umožní efektivněji sloužit ohroženým druhům, protože jakákoliv ochranářská činnost 

ztrácí smysl, neznáme-li přesně potřeby živočichů, které chceme zachraňovat. Konečně 

zatřetí  – a to  se mi zdálo ze všeho nejdůležitější  – zoo musí sloužit  jako rezervoár 

života,  útočiště ohrožených druhů, které má chovat a množit,  aby jednou nezmizely 

z povrchu  Země  jako  holub  dronte,  kvaga  či  holub  stěhovavý.“ 

(Zvířata mi straší ve věži, str. 165). Chtěl tedy především, aby jeho zoo fungovala jako 

jakási  archa,  kde  se  bude  snažit  rozmnožit  kriticky  ohrožené  druhy,  což  nebyl 

v polovině  20.  století  běžný  přístup:  „To  mi  alespoň  vždycky  připadalo  jako 

nejdůležitější poslání každé zoo, ale většina zoologických zahrad si to uvědomila až 
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docela nedávno a teprve teď se snaží něco v tomto směru udělat. Přál bych si, aby tato 

snaha  byla  hlavním cílem mé  zoologické  zahrady.“  (z  knihy  Velkolepá  menážérie, 

v Chytněte mi guerézu, str.  11).  Dobře věděl,  že  se  zpočátku jeho činnost  nesetká se 

souhlasem veřejnosti: „Navrhnete-li, že by se nějaký živočich dal zachránit odchovem 

v zajetí, sesype se na vás hejno dobromyslných hlupáků, kteří trpí utkvělou představou, 

že zvíře na svobodě vede bůhvíjak idylický život. Ale přesto zvolna přibývá těch, kteří 

si  uvědomují,  že  v  určitých  případech  je  chov  zajatých  zvířat  jediným  způsobem 

zachování druhu.“ (Dva v buši, str.  185). Proto organizoval mnoho akcí (vystoupení 

v rádiích,  televizi,  přednášky pro spolky po celém světe  i  psaní  jeho světoznámých 

knih) pro obeznámení veřejnosti  s nutností ochrany prostředí, ochrany volně žijících 

druhů, která je někdy možná už jen odchovem v zajetí. V celé Durrellově tvorbě tak 

můžeme sledovat prvky environmentální výchovy, které jsou ještě výraznější v druhé 

polovině jeho kariéry. To v Jerseyské zoo organizoval konzervátorské kurzy (které zde 

stále  můžete  absolvovat)  a  celou  svou  popularitou  a  někdy i  honoráři  za  knihy  se 

angažoval  v  aktivní  ochraně  přírody.  Zoo  má  v  současnosti  mnoho  záchranných 

programů,  ať  přímo na  místě  výskytu  živočichů,  nebo odchovem v zajetí.  V tomto 

směru Durrell pracoval již velmi dlouho a jeho Společnost na ochranu přírody pokračuje 

v  jeho  činnosti.  Můžete  se  zde  účastnit  kurzů  ochrany  přírody,  či  pouze  bydlet 

v ekologickém hostelu, či kempu v areálu zoo. Vše je zpracováno právě s důrazem na 

ochranu přírody a záchranu druhů (webové stránky Durrell Wildlife Conservation Trust, 

2012) .

Proto je Durrell považován nejen za významného zoologa, ale především popularizátora 

přírody  a  ochrany  životního  prostředí.  Mnoho  lidí  po  přečtení  jeho  knihy  začalo 

uvažovat o světě kolem sebe a získalo touhu ho poznávat a snad i zachovat pro další 

generace.  Věřím,  že  to  byl  Durrellův  skutečný  cíl.  Jako  pedagogové  toho  můžeme 

využít a s jeho texty pracovat v hodinách či kroužcích. Využít můžeme i Durrellovy 

knihy pro děti a beletrické knihy pro dospělé. 
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8. Závěr

Chovatelství  je  fenoménem,  který  je  v  současnosti  na  ústupu,  nicméně  i  dnes  je 

považován  za  mimořádně  vhodnou  a  smysluplnou  náplň  volného  času  dětí 

a dospívajících, kterou je dobré podporovat. Má samozřejmě kromě množství pozitiv 

i některá negativa, zvláště pokud se jedná o chovy ve školách. 

Pozitiva dle mého názoru jasně převažují, i když v této práci bylo spíše zmíněno mnoho 

problémů ve  snaze  pomoci  je  pedagogům řešit  a  příliš  jsem se nezabývala  se  těmi 

kladnými stránkami. Proto považuji za nezbytné zde shrnout plusy i minusy chovů ve 

školách.

Největší pozitivum chovatelství je obrovský výchovný potenciál. Nejzásadnější je jistě 

rozvoj  vztahu  k  přírodě,  který  u  mnoha  žáků  není  výrazný.  Často  dochází  až 

k naprostému odcizování od přírody, kdy děti ani nevnímají živočichy jako rovnoprávná 

živá stvoření. Ochrana životního prostředí je pak pro ně abstraktním pojmem. Mnozí se 

necítí být součástí přírody, nemají potřebu mít k životu přírodu a přírodní věci. Těm 

žákům, kteří by naopak rádi vlastnili zvíře, ale nemají tu možnost doma, může škola 

umožnit upevnění jejich zájmů v chovatelském kroužku.

Péče o živého tvora, který je na člověku zcela závislý, vede k rozvoji zodpovědnosti,  

zároveň  umožňuje  realizaci  i  méně  úspěšným  žákům.  Rovněž  se  při  kontaktu 

s živočichy rozvíjí empatie, pro prosperující chov je nezbytné učit se vcítit do potřeb 

a rozpoložení zvířete. 

Smysl pro povinnost a pečlivost jsou další povahové vlastnosti, které lze chovatelstvím 

značně podpořit a rozvíjet. Pracovitost pak úzce souvisí s oběma předešlými vlastnostmi 

a jedná se o mimořádný vklad do pracovního života každého člověka.

Praktické činnosti při péči o živočichy pomáhají zlepšit manuální zručnost a stimuluje 

se jemná motorika, které se obecně dle zkušeností mnoha pedagogů zhoršují. Rovněž se 

jedná o vhodnou protiváhu dnešní přetechnizované a virtuální doby.

Pro  učitele  biologie  i  učitele  prvního  stupně  je  školní  chov  cenný  jako  didaktická 

ukázka stavby těla a zvyků živočichů. Osobně považuji tento přínos chovu za dosud 
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značně podceňovaný.  Je to  škoda,  protože z poznatků didaktiky i  učitelské praxe je 

zcela zřetelné,  že co si žáci sami vypozorují,  ověří,  na co si mohou sáhnout,  to jim 

v paměti zůstane mnohem snáze a na delší dobu. V mé praxi jsem se snažila toto využití 

školního chovu akcentovat.

Skutečným  přínosem  jsou  nové  zkušenosti  a  zážitky  s  živočichy  pro  odstranění 

neopodstatněného  strachu  z  hmyzu,  hadů  apod.,  dochází  k  pozitivním  korektivním 

zkušenostem, jak bylo podrobněji zmíněno v kapitole o fobiích.

Nezanedbatelná  je  i  možnost  realizovat  díky  školnímu  chovu  rozvoj  klíčových 

kompetencí a některá průřezová témata. Školní chov je vhodný námět pro celoškolní 

projekt.  Chov  zvířete  rovněž  podstatně  zlepšuje  atmosféru  v  kolektivu  a  schopnost 

spolupráce, lze ho tedy považovat za součást prevence některých patologických jevů ve 

škole.

Negativa byla v mé práci zmíněna obsáhleji.

Tím  nejzásadnějším  jsou  pochopitelně  alergie.  Řešení  jsem  se  pokusila  nastínit, 

v případě  chovu  v  samostatné  místnosti  by  neměly  vznikat  problémy.  Zodpovědný 

učitel  se  ale  musí  zajímat  o  zdravotní  stav žáků a mít  o  alergiích alespoň základní 

znalosti.

Největší  problémy ze strany učitelů a ředitelů bývají zhoršené hygienické podmínky 

kolem chovných zařízení.  Je pravda,  že zanedbaný chov může obtěžovat  zápachem, 

špatně zvolené druhy zase hlukem. Chov by měl vždy zakládat a vést odborník, který 

takovéto situace nedopustí. Jednalo by se o mimořádně špatný příklad pro žáky, kterým 

by  se  předávaly  špatné  chovatelské  návyky.  Pokud  chov  není  správně  veden,  je 

nepřípustné ho ve škole nadále udržovat, protože se to protiví všem důvodům, proč si 

chov založit.

Správné vedení chovu umožní také rozdělení péče během týdne i o prázdninách. Už při 

pořizování zvířete ale raději požádáme o případnou pomoc kolegy, školníka, uklízečky, 

záleží totiž na podmínkách konkrétní školy,  co kde funguje. Pokud nikdo takový ve 

škole není, je nutné pořídit maximálně jeden až dva druhy, kteří vydrží dva i tři dny bez 

péče.
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Problém  legislativy  byl  taktéž  podrobně  řešen.  Pravdou  je,  že  chov  je  okleštěn 

množstvím nařízení, ale nejedná se o neřešitelný problém.

Pokud chov má podporu vedení školy, vždy lze dojednat vhodné místo i čas na péči.  

Financování  lze  řešit  formou  sbírky,  sponzorů,  kroužku  chovatelství.  Vše  úspěšně 

funguje na mnoha školách.

Na závěr bych chtěla upozornit na pro mě největší problém, a to bezpečnost zvířat. Tu 

pedagog musí zajistit. Zvířata si nevybrala svůj život na základní škole, vybrala si ho 

škola. Proto se o ně škola musí vždy postarat a projevit vlastnosti, které chce rozvíjet  

u svých žáků, tj. zodpovědnost, empatii a úctu k živým tvorům.

Pak se  plně  rozvine  potenciál  školního  chovu a  všem bude  přinášet  mnoho  radosti 

a vědomostí. Je to mimořádná možnost rozvoje, ale i obrovská zodpovědnost. Je proto 

na zvážení každého, zda pořídí školní chov.

Doufám,  že  jsem  touto  prací  usnadnila  pedagogům  jejich  rozhodování  a  přispěla 

k rozšíření vědomostí v oblasti školních chovů.
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