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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá výrobou dermoplastických materiálů a balek savců.  

V práci jsou podrobně popsány konkrétní způsoby preparací od sběru přírodnin 

až po závěrečnou úpravu. 

 

První část textu shrnuje teoretické poznatky týkající se výroby dermoplastických 

preparátů, balek a osteologického materiálu. 

 

Druhá část je věnovaná vědomostnímu průzkumu studentů gymnázia a základní 

školy při poznávání připravených preparátů ptáků a savců. Výsledky jsou 

zpracovány popisnou statistikou.  

 

Klíčová slova: balky, dermoplastický materiál, osteologický materiál, lebky, zuby, 

ptáci, savci. 

 

 
 
 
 

Abstract 
 
This thesis deals with the preparation of dermoplastic materials of birds and  

mammals. They are described in detail specific methods of preparation from the 

collection of material to its final treatment. 

  

The first section summarizes the theoretical knowledge concerning preparation of 

dermoplastic models and osteological material.  

 

The second part is dedicated to knowledge survey of high school and primary 

school students concerning recognition of birds and mammals dermoplastic 

models. The results are processed by descriptive statistics. 

 

Keywords: taxidermy, dermoplastic models and osteological material, skulls, 

teeth, birds, mammals. 
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ÚVOD 
 

V rámci pedagogické praxe jsem učila na základní škole v Říčanech, kde byl 

kabinet přírodopisu vybaven opravdu skromně. Pro demonstraci savců a ptáků 

nešlo použít téměř nic. Nižší počet trojrozměrných pomůcek byl v biologii 

nahrazován obrazovou projekcí přes datový projektor, respektive přes vizualizér 

či snímací kameru.  

 

Přesto modely a skutečné předměty vnášejí do hodin realitu a vhodně zvolená 

biologická pomůcka často dokáže skvěle nahradit desítky minut strohého 

výkladu. Nejenže si studenti mohou vycpaninu či jiný preparát prohlédnout 

zblízka, ale také řádně prozkoumat a osahat. Získají také lepší představu o 

skutečné velikosti. 
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1. CÍL PRÁCE, HYPOTÉZA 
 

Hlavním cílem je vyrobit vycpaniny, balky a osteologický materiál, které budou 

sloužit pro studijní účely. Záměrem je předložit tento materiál studentům, kteří již 

probírali ptáky a savce a zjistit, zda jsou schopni některé poznat. Nicméně u 

studentů předpokládám zásadní neznalosti.  

 

Ve třídě septimě na gymnáziu v Říčanech, kde jsem již učila ptáky a savce, 

předložím několik mnou vyrobených vycpanin ptáků, konkrétně poštolky, drozda, 

havrana, brhlíka a balk potkana. 

 

Stejné preparáty pak předložím ještě studentům základní školy a výsledky 

zpracuji statisticky.  

 

Stanovila jsem si tyto hypotézy: 

1) studenti střední školy budou vykazovat lepší výsledky v poznávání ptáků a 

savců než žáci základní školy, 

2) alespoň třetina studentů pozná předložené preparáty. 

 

Součástí mé práce bude rovněž rozsáhlá teoretická část.  
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2. PROBLEMATIKA  

 

Nezbytným prvkem hodiny biologie jsou názorné pomůcky. Jestliže obrázek vydá 

za tisíc slov, za kolik slov vydá model? Modely si můžeme zakoupit nebo sami 

vyrábět. Modely působí více než slova či obrázky, zejména pokud je lze brát do 

ruky.  

 

Učební pomůcky usnadňují proces učení žáků, pomáhají k hlubšímu osvojování 

vědomostí a dovedností (Skalková, 2007). Přehledně je lze utřídit do 

následujících kategorií (Maňák, 1999): 

 

a) reálné předměty (přírodniny, preparáty, výrobky), 

b) modely (statické nebo dynamické), 

c) zobrazení (obrazy, statická projekce, dynamická projekce) 

d) zvukové pomůcky (hudební nástroje, gramofon, magnetofon), 

e) dotykové pomůcky (reliéfové obrazy, mapy, slepecké písmo), 

f) literární pomůcky (učebnice, příručky, atlasy, aj.), 

g) počítače.  

 

 

Při výuce bývá nejčastěji používán verbální komunikační kanál, z mnoha příčin 

jsou však efektivnější informace vizuální. Výzkumy ukazují, že informace vstupují 

do našeho mozku následujícím způsobem (Petty, 1993): 

 

87 % očima 

9 % ušima 

4 % jinými smysly 
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Hlavní výhody vizuálních pomůcek: 

 

 Upoutávají pozornost. I kdybychom si připravili hodinu sebelépe, bez 

pozornosti žáků učit nemůžeme. Když žák hledí na vizuální pomůcku, není 

jeho pozornost odváděna jinými zrakovými podněty – například pohledem 

z okna. 

 

 Přinášejí změnu. Vizuální pomůcky přinášejí změnu a vzbuzují zájem.  

 

 Napomáhají konceptualizaci. To je hlavní výhodou vizuálních pomůcek.  

 

 Jsou snáze zapamatovatelné. Na základě výzkumů víme, že většině lidí se 

lépe pamatují vizuální než verbální informace.  

 

 Jsou projevem našeho zájmu. Když trávíme čas přípravou vizuálních 

pomůcek, žáci vidí, že nám záleží na tom, aby se něčemu naučili.  
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3. METODIKA A POPIS PRÁCE 

 

3.1. Získávání dat a materiálu 

 

3.1.1.   Původ a uchovávání preparátů 

Zdrojem preparovaných živočichů mohou být soukromé chovy nebo usmrcení 

živočichové z volné přírody. Materiál se však nedá použít, pokud zvíře leželo 

v přírodě příliš dlouho nebo pokud je kosterní aparát příliš poškozen.  

Drobné savce můžeme zpracovávat v čerstvém stavu nebo je častěji ukládáme 

do konzervačních tekutin a preparujeme až později. Menší savce je možné 

konzervovat v alkoholu nebo formalínu, nicméně výsledky nejsou nijak 

uspokojivé. Zvířata vypadají jako utopená (Durrell, 1997).  

 

Pokud nemáme žádnou z těchto látek k dispozici, můžeme nouzově a krátkodobě 

mrtvolku uchovat v nasyceném roztoku kuchyňské soli nebo ji celou prostě solí 

zasypat (Dobroruka, Berger, 2004). 

 

K fixaci se osvědčuje 70 - 80 % etanol nebo 4 % roztok formaldehydu. 

Nakonzervovaný materiál ukládáme do skleněných nebo umělohmotných nádob 

s dobře těsnícím uzávěrem, aby se fixační tekutina neodpařovala. V lihu takto 

vydrží i několik desítek let a je možné z něho později izolovat DNA. Formalinová 

konzervace má tu nevýhodu, že po delší době odvápňuje kostní tkáně a 

neumožňuje izolaci DNA (Anděra, 2005). 

V případě, že živočichy nezpracováváme ihned, je nejlépe je hluboce zmrazit a 

pak uchovávat po neomezenou dobu. 

 

3.1.2.  Ochrana druhů 

Preparování mrtvých obecně chráněných ptáků není zakázáno ani omezeno. 

Kdokoli si může legálně získaného ptáka vypreparovat nebo nechat kdekoli 

vypreparovat. Chráněné druhy lze preparovat pouze na základě povolení (§ 50 

zák. č. 114/1992 Sb. a § 16 vyhl. č. 395/1992 Sb.) vydaného příslušným orgánem 

ochrany přírody, kterým je krajský úřad (na území národních parků, chráněných 

krajinných oblastí a jejich ochranných pásem jejich správy).  
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Zakázán je však prodej mrtvých ptáků, většinu jakýchkoliv rozpoznatelných částí 

ptáků nebo jakýchkoliv výrobků z nich. Preparátor ani nikdo jiný nesmí tedy 

preparát prodat ani jinak komerčně využívat (vystavovat, nabízet k prodeji, 

apod.). 

 

Ochrana živočichů a biotopů je jednou z nejdůležitějších otázek přežití příštích 

lidských generací. Účelem ochrany živočichů a přírody obecně je především 

zachování počtu druhů žijících živočichů a zachování celých biotopů nebo biomů 

v nezměněném stavu (Papáček, 1997). 

První náznaky druhové ochrany se objevily ve středověku  např. kníže Bohuslav 

Mazurský zakázal na konci 13. století lov zubra v polském Mazursku. V roce 

1948 byla založena pod patronací UNESCO Mezinárodní unie pro ochranu 

přírody a přírodních zdrojů s iniciálami IUCN, která se nyní nazývá Světový svaz 

ochrany přírody. Za jeden z prvních úkolů si IUCN předsevzala sestavení 

evidence ohrožených druhů. Teprve v roce 1962 byl předložen první seznam 

celosvětově nejvíce ohrožených zvířat. Na návrh P. Scotta nesl název Červená 

kniha (Red Data Book). Základní princip červených knih či seznamů spočívá ve 

vytvoření několika kategorií s různým stupněm ohrožení, které jsou průběžně 

revidovány a doplňovány. Aktuální stav červených seznamů lze sledovat na 

internetových stránkách www.redlist.org.  

 

Právní ochrana všech živočichů v ČR vychází ze Zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zejména Zákona č. 

218/2004) (Hudec, 2007). Dále jsou připojeny informace o aktuálním postavení 

jednotlivých druhů v Červeném seznamu savců České republiky a v Červeném 

seznamu IUCN, jakož i v mezinárodních legislativních normách (Bernská 

konvence, Eurobats, CITES, Směrnice o stanovištích č. 92/43/EEC a Nařízení 

komise ES č. 1332/2005 (Anděra, Gaisler, 2012). 

 

Ochrana přírody není však jen záležitostí zákonů, předpisů, zákazů nebo 

odborníků. V souvislosti s trvalými a dalekosáhlými změnami krajiny jako 

životního prostředí člověka je vztah k přírodě záležitostí nejen ekonomickou, ale i 

kulturní a odráží vztah k životu vůbec (Hudec, 2007). 

 

http://www.redlist.org/
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3.1.3.  Nástroje 

K preparaci živočichů bohatě postačí skalpely, žiletky a pinzeta. Na řezání 

silnějších kostí větších ptáků se osvědčila klasická pilka.  

 

3.2.  Metody preparace 

Přírodniny z řad obratlovců pro výuku preparujeme jako balky, dermoplastické 

materiály nebo jako kostry (osteologický materiál).  

 

3.2.1. Balky  

Pro sbírkové a dokumentační účely se materiál ptáků a savců zpracovává 

většinou formou kožek neboli balků. Stažená kůže s peřím nebo srstí se vyplní 

vatou nebo pilinami a upraví tak, aby zabírala, co nejméně místa (křídla přitisklá 

k tělu, ocas natažený rovně dozadu stejně jako zadní končetiny, přední končetiny 

směřují dopředu podél hlavy). U ptáků se pro lepší manipulaci s balkem zakotví 

při preparaci do výplně těla špejle nebo tenčí dřevěná tyčka (Matis, 1997).  

Před preparací fixovaného materiálu je třeba nejdříve důkladně vymýt tekoucí 

vodou konzervační tekutinu. Materiál konzervovaný formaldehydem nesmí 

zmrznout, jinak dochází k odvápnění a rozpadu kostí (Anděra, 2005). 

 

Při stahování savců by měla být kůže co nejčerstvější. Práce je lehčí a kůži lze 

lépe vycpat než u zvířat, která uhynula před více než dvěma dny. Během práce i 

po skončení se doporučuje vetřít to kůže práškový borax a kamenec. Tím se 

povrch kůže osuší a zároveň konzervuje (Durrell, 1997). 

 

Při pitvě nastřihneme kůži a svalovinu na břišní straně těla zhruba od řitního 

otvoru k hrudní kosti. Kůži dále oddělujeme od svalstva pinzetou a skalpelem 

postupně od řezu k bokům. Nejprve obnažíme zadní končetiny, koleno 

vtlačujeme do břišní dutiny a současně oddělujeme kůži od svalů a nakonec kost 

v patním kloubu přestřihneme, takže chodidlo zůstane nestažené (Anděra, 2005). 

 

Ocas můžeme u většiny druhů také stáhnout, aniž bychom ho museli odřezávat. 

Kůži na předních končetinách stáhneme podobně jako na zadních (Matis, 1997). 
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Dále postupujeme směrem k hlavě a kůži oddělujeme jenom mírným tahem, 

v případě potřeby si pomáháme skalpelem.  

 

Na hlavě opatrně odřízneme ušní boltce i oční víčka a nakonec oddělíme kůži na 

čenichu, kde jsou svalnaté pysky a smyslové chlupy. Kousek nosní chrupavky na 

kůži vždy zůstane (Anděra, 2005). Lebku odřízneme v místech nosní chrupavky a 

důkladně očistíme od svaloviny, mozku a šlach. 

 

Také z kůže pečlivě odstraníme podobné zbytky. Potom kůži vypereme v čisté 

vodě a uložíme alespoň na týden do nasyceného roztoku síranu hlinitodraselného 

KAl(SO4)2 (tzv. kamenec). Po vyjmutí kůži opět důkladně vypereme v čisté vodě 

(Matis, 1997). Anděra (2005) doporučuje kožku namáčet 24 hodin v roztoku 

kyseliny mravenčí, kamence a vody. Poté ji vyprat ve vodě s jarem či mýdlem. 

 

Teprve potom začínáme s vlastním vycpáváním. Nejčastěji k tomu používáme 

vatu, u větších zvířat (morče až zajíc) si lze vypomoci jemnou dřevitou vlnou. 

Vatu namotáváme v malých chomáčcích na pinzetu a nejprve vyplníme hlavu. 

Pokračujeme krkem a končetinami, středem těla vedeme delší váleček vaty, 

k němuž na břiše a na bocích přidáváme další vrstvy. Stažený ocas vyztužíme 

hliníkovým drátem (či z jiného nerezavějícího kovu). Nakonec kůži na břiše 

několika stehy zašijeme. Balk obrátíme břichem dolů a pomocí špendlíků 

upravíme na dřevěné nebo polystyrénové podložce do konečného tvaru. Hlava je 

natažena čenichem dopředu, přední nohy směřují chodidly dolů podél těla k hlavě 

a zadní tlapky naopak jsou nataženy s chodidly nahou dozadu, podobě jako ocas. 

Uši přitlačíme těsně k hlavě.  

Potom ji důkladně vysušíme vysoušečem vlasů nebo jemným mnutím v suchých 

pilinách (dříve se používala i prášková sádra) (Anděra, 2005). 

Aby se při vysoušení nekroutily ušní boltce, připevníme je špendlíky k tvrdému 

kartonu (Matis, 1997).  

Srst uhladíme malým kartáčkem.  
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3.2.2. Dermoplastické preparáty (vycpaniny) 

 

Dermoplastická preparace, která dodává zvířeti trojrozměrný vzhled, je mnohem 

obtížnější. Díky vycpaninám si můžeme prohlédnout zvíře, které bychom živé 

v přírodě nikdy nespatřili. Třeba proto, že je moc plaché nebo žije skrytě.  

Kvalitně zpracovaný preparát vypovídá o daném živočichu mnohem více než 

kožka. Musíme být dobře seznámeni s tvarem těla, abychom ho dobře upravili. Je 

nezbytné vědět, jaké postoje jsou pro daný druh typické, aby preparát působil 

věrohodně (Durrell, 1997).  

 

Celý preparační proces je velmi náročný, jelikož je to mravenčí práce, která musí 

být odvedena velmi pečlivě. Hodně záleží na tom, jak kvalitní materiál byl k 

preparaci dodán. Někdy je zvíře v horším stavu, například když je hodně potrhalo 

auto, nebo když někde dlouho leží mrtvé a už se začíná rozkládat. I taková 

zvířata lze vypreparovat, ale dá to podstatně více práce a výsledek často 

neodpovídá investovanému času (Šimurda, 2012).  

 

Dermoplastický preparát je totiž dost nákladná záležitost, a proto se jej vyplatí 

dělat pouze z těch nejlepších jedinců. 

 

3.2.2.1. Preparace malých ptáků 

 

Přírodninu je třeba nejdříve vykuchat, abychom se zbavili očí a všech vnitřních 

orgánů. U malých ptáčků stačí kůži pouze naříznout od hrudního koše ke kloace 

a pinzetou vytáhnout všechny vnitřnosti. Potom vyrobit náhradní tělo z dřevité 

vaty, pořádně jej omotat nití a namočit do roztoku molantinu, což je přípravek na 

ochranu kůže proti hmyzím škůdcům. 

 

Veškeré preparáty jsou velmi choulostivé na napadení hmyzem. Už v průběhu 

preparace se chemicky ošetřují. Dnes se používají různé účinné moderní 

přípravky, které při správném použití nejsou zdraví škodlivé, ale ještě v nedávné 

minulosti se pro tenhle účel používal toxický arsenitan sodný (Šimurda, 2012). 
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Je nezbytné také vyloupnout oči a očnicemi vytáhnou mozek. K tomu používáme 

tupého nástroje, aby nedošlo k porušení kostí na dně a mediální straně orbity. 

Oči se vlepují do vycpaniny jako poslední. V současné době existují katalogy, ve 

kterých si lze vybrat a objednat věrně zpracované oči všech velikostí a barev. 

Většinou postačí čiré skleněné bulvy, které se pak vlastnoručně barví (Šimurda, 

2012). 

 

3.2.2.2. Preparace velkých ptáků  

 

V případě velkých ptáků, třeba dravců je práce mnohem složitější. Ptákům, které 

chceme preparovat, musíme nejprve očistit peří od krve a jiných nečistot. Před 

stahováním vyplníme zobák a horní část hltanu několika chomáčky vaty, aby se 

peří při stahování nepotřísnilo obsahem volete a krví. Zobák pak můžeme svázat 

nití nebo ho ještě celý zabalíme do vaty (např. u kachen a bahňáků). 

Preparovaného ptáka položíme na hřbet, rozhrneme mu peří na hrudi a kůži 

nařízneme asi v polovině hrudní kosti směrem k řitnímu otvoru (Matis, 1997). 

 

Velmi opatrně se oddělí kůže od svalstva tělní stěny po stranách nastřižené břišní 

dutiny a postupuje se směrem k páteři, dolním končetinám a kořeni ocasu. Je 

nutné pracovat hlavně prsty, skalpelem jen občas, aby se tenká kůže neprořízla.  

 

Nohy vytáhneme z kůže většinou až k patě, jen u ptáků, kteří mají kůži porostlou 

peřím až k prstům, například u káně rousné nebo sov, stáhneme celou nohu i 

s běhákem. Potom uvolníme zadní část trupu, kloaku přetneme těsně u vývodu a 

ocas odřízneme i s několika ocasními obratli, které zůstanou v kůži. Potom již 

kůži obracíme přím dovnitř a mírným tahem ji stáhneme až ke křídlům. Křídla 

uvolníme, ramenní kosti, pokud nemají sloužit jako osteologický materiál, 

přeštípneme asi v polovině kleštičkami a pokračujeme ve stahování kůže na krku. 

U většiny ptáků lze kůži přetáhnout přes hlavu bez větších těžkostí. U některých 

druhů, např. u kachen, je stahování kůže na krku a na hlavě obtížnější a musíme 

si někdy pomoci podélným naříznutím kůže. Kůži stahujeme na hlavě až po 

zobák (Matis, 1997). 
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Kůži na hlavě musíme stahovat velmi opatrně, aby nedošlo k potrhání. Část lebky 

se uřízne, abychom mohli odstranit mozek a oči, očnice řádně vysypeme 

kamencem.   

Tělo se dá stranou, abychom podle něj udělali velikostně co nejpodobnější 

z dřevité vaty, které se musí velmi pevně omotat nití. Když je hlava vyčištěná, 

kůže se přetáhne zpátky. 

Kůži je třeba ještě vyčinit kamencem (síran hlinito-draselný) a ošetřit molantinem. 

Vlastní vycpávání je spíše modelování.   

Z dřevité vaty se vytvoří tělo, kterým se nahradí to původní z masa a kostí. Pak 

na řadu přichází šest drátů s ostře nabroušenými konci. Dva do nohou, dva do 

křídel, jeden do ocasu a jeden do hlavy. Dráty musí být opravdu ostré, aby snáze 

pronikly podél kostí až do chodidla či posledního článku křídla (Durrell, 1997). 

Do týlního otvoru vsuneme drát přiměřené tloušťky (např. na bažanta 

potřebujeme drát v průměru 2,5 – 3 mm), zakončený smyčkou. Smyčku v lebce 

upevníme chomáčky vaty, které namotáváme kolem osového drátu. 

Namotáváním další vaty (např. dřevité vlny či koudele) vymodelujeme ptákovi krk, 

vycpávací materiál přitahujeme k drátu tenkým provázkem nebo režnou nití. 

Stejným způsobem upravíme i trup.  

Kůži natahujeme na připravený korpus od hlavy. Musí být důkladně zbavena 

všech zbytků svaloviny, blan a tuku.  

Do křídel protáhneme drát a nití ho uchytíme k předloktí. Okolo předloktí pak 

vatou, rovněž připevněnou nití, vymodelujeme odstraněné svaly. Potom křídlo 

urovnáme a zahneme do příslušného tvaru. Dráty křídel ohneme do mírného 

oblouku, abychom v případě potřeby mohli s křídlem pohybovat. Oba dráty křídel 

pak pevně ovineme kolem osového drátu. Nohy připevňujeme tlustším drátem, 

který vedeme ze hřbetní strany. Drát prochází vnitřní stranou podél dlouhých 

kostí a ústí ve spodní části běháku mezi palcem a ostatními prsty. Potom drát, 

stejně jako u křídel, pevně připevníme ke kostem režnou nití a horní konec 

zahneme do trupu. Nohy a křídla nastavíme do příslušné polohy a chomáčky vaty 

nebo dřevité vlny dotvarujeme tělo ptáka. Dbáme, aby dráty nepřišly do styku 

s kůží. Nakonec břišní řež na těle ptáka zašijeme drobnými stehy, vatou, popř. 

doplňujeme a upravujeme tělesné proporce. Stehy zakryjeme peřím. Pak pomocí 

drátů upevníme objekt na podstavec, do dřeva vyvrtáme otvory a jimi protáhneme 

dráty z nohou, které naspodu zahneme a popř. zatlučeme zpět.  
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Otvor se zašije nití a díky ohebným drátům je možné ptáka vytvarovat do 

požadovaného tvaru. Roztáhnout mu křídla jako v letu, nebo je naopak složit 

k tělu, naklonit hlavu, pokrčit nohy (Matis, 1997). 

 

 

3.2.3. Osteologický materiál 

 

Lebky a další kosterní (osteologický) materiál jsou často didakticky cennější než 

vycpaniny a balky. Výhodou preparace kostry savců je, že můžeme zkoumat 

lebku a chrup (Durrell, 1997). 

Velmi efektní, i když časově náročná je preparace celých koster v přirozeném 

postoji. Preparace koster má hned dvojí význam. Jednak podává obraz stavby 

těla, jednak jsou některé rozměry důležité při určování druhu.  

Pro vědecké a dokumentační účely je lebka jako doklad mnohem důležitější než 

kožka, neboť právě na ní jsou vyvinuty všechny znaky, umožňující správné určení 

druhu.  

 

V rámci své diplomové práce jsem preparovala lebku osmnáctiměsíčního býka, 

na které byla vidět výměna mléčného chrupu za trvalý, proto část své teoretické 

práce věnuji zubům.   

 

3.2.3.1. Zuby 

Zuby jsou počtem i tvarem specifické u jednotlivých druhů savců, a představují 

proto důležité vodítko při jejich taxonomickém hodnocení. Navíc jsou velmi 

odolné vůči dlouhodobým vlivům, takže se dají dobře studovat i na fosilním 

materiálu (Gaisler, Zima, 2007). Soubor zubů na čelisti se označuje jako chrup 

(dentice). Jestliže jsou tvarově a funkčně rozlišitelné, jde o chrup heterodontní.  

Nejvyšší počet zubů v heterodontním chrupu placentálů je 44 a označuje se také 

jako úplný chrup. Stejně je nazýván chrup, ve kterém se vyskytují všechny čtyři 

typy zubů, i když ne v maximálním možném počtu. Počet zubů a jejich typ je 

velmi dobrým určovacím znakem, kterého lez použít i pro odlišení vyšších 

taxonomických jednotek (Dungel, 1993). 
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Savci jako teplokrevní a stále aktivní živočichové potřebují k získání životní 

energie mnoho potravy. První uchopí potravu ústa a zuby: naporcují ji na menší 

kousky, když je třeba, rozdrtí a rozmělní ji a pak polknou. Základ zubu savce tvoří 

dřeň. Je měkká, obsahuje nerv a krevní vlásečnice. Vše obklopuje pevná 

zubovina a pokrývá vrstva skloviny. Z tohoto jednoduchého základu se u savců 

vyvinulo mnoho tvarů zubů, které potravu sekají, stříhají, propichují a drtí 

(Bouchner, 1986). 

 

Na zubech lze rozlišit několik částí: prominující část krytá sklovinou se nazývá 

korunka, u alveolárních zubů je bazální část bez skloviny označována jako kořen 

(část zubu bez skloviny, která ční nad úroveň zubní alveoly, se nazývá krček. 

Podle typu fixace zubu k čelisti lze rozlišit zuby pleurodontní (korunka je fixována 

pomocí specializované kostní tkáně částí svého vnějšího povrchu k vnitřní straně 

čelistí), alveolární (fixované v depresích zvaných alveola, resp. theca, proto 

název thekodontní a zuby akrodontní (korunka je přirostlá přímo k povrchu čelisti) 

(Roček, 2002). 

 

3.2.3.2.  Savčí chrup  

Většina savců má heterodontní chrup. Základní typy zubů jsou řezáky (dentes 

incisivi), špičáky (dentes canini), zuby třenové (dentes praemolares) a stoličky 

(dentes molares, chybějí v mléčném chrupu) (Rajchard, 2010). 

Stoličky, zubní typ specifický pro savce, jsou vícehroté, což umožňuje rozsáhlé 

tvarové přestavby, přizpůsobující chrup příslušnému typu potravy (Anděra, 

Horáček, 2005). 

Tvar chrupu odpovídá druhu přijímané potravy. Řezáky hlodavců a zajíců mají 

volné kořeny, neustále dorůstají a na třecích plochách se obrušují, neboť slouží 

k hlodání jako ostrá dlátka. Kopytníci a hlodavci mají profilované stoličky, na 

styčné ploše tvořené záhyby skloviny mezi nimiž je rostlinná potrava drcena jako 

mezi mlýnskými kameny (Bouchner, 1986). 

 

3.2.3.3.  Rozdělení chrupu podle způsobu růstu 

1. brachyodontní – zuby s omezeným růstem; mají zřetelně oddělenou 

korunku od kořene, korunka je krytá sklovinou a kořen cementem. Takové 

zuby mají šelmy, prase nebo primáti. Také sem patří řezáky skotu. Podle 
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množství cementu je označujeme jako dentes oligocementoses, tj. zuby 

s malým množstvím cementu; 

 

2. semihypsodontní (semihypselodontní) – zuby ukončují svůj růst teprve ve 

druhé polovině života živočicha tím, že se jim zúží zubní kanálek. Patří 

sem zuby koně a premoláry a moláry přežvýkavců. Podle množství 

cementu je dělíme na dentes mesocementoses – zuby se středně silnou 

vrstvou cementu, např. řezáky koně a třenáky i stoličky přežvýkavců, a 

dentes polycementoses – zuby se silnou vrstvou cementu, např. třenáky i 

stoličky koně; 

 

3. hypsodontní (hypselodontní) – zuby vykazují trvalý růst, tzn. i ve vysokém 

věku mají široce otevřenou zubní dutinu. Patří sem řezáky hlodavců, 

zajícovců i kly prasat a slonů. Tyto zuby jsou acementózní – bez cementu. 

Přitom kly – řezáky slonů – nemají makroskopicky patrnou vrstvu skloviny, 

u hlodavců a zajícovců je sklovina na rostrální ploše řezáků a jen u 

špičáků prasat je sklovina kolem zuboviny (Komárek, 1999). 

 
 

3.2.3.4. Zubní vzorce 

Počet zubů a jejich tvar je pro každou savčí skupinu i pro jednotlivé druhy typický. 

Počet zubů v chrupu se uvádí vzorcem jen pro jednu polovinu obou čelistí, a to ve 

formě zlomku (Bouchner, 1986). 

Různá zubní přizpůsobení pak charakterizuje také různý počet jednotlivých 

zubních typů. 

Chybí-li některý typ zubů, napíšeme na jeho místo 0 (Dobroruka, Berger, 2004). 

Zubní vzorec ukazuje počet řezáků (I), špičáků (C), třenových zubů (P) a počet 

stoliček (M) na jedné polovině horní a dolní čelisti.  

V textu pak označujeme jednotlivé zuby takto: 11 – první řezák v horní čelisti, M2  - 

druhý třenový zub ve spodní čelisti atd.  

 

Např. pro vlka píšeme zubní vzorec takto:  

3 1 4 2 

3 1 4 3 
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Tzn., že v polovině horní čelisti má vlk 3 řezáky, 1 špičák, 4 zuby třenové a dvě 

stoličky, v dolní polovině čelisti má o jednu stoličku více (Dungel, 1993). 

 

 

Obr. 1: Heterodontní chrup vlka obecného Canis lupus lycaon (převzato z http://animaldiverzity.ummz.umich.edu) 

 

 

Zubní vzorec se může v závislosti na potravě druhotně zvětšovat nebo 

zmenšovat. U přežvýkavců (Ruminantia) například chybějí horní řezáky a u 

kočkovitých šelem (Felidae), které jsou vysoce specializovaní masožravci je 

redukován počet třenových zubů a stoliček  

3 1 3 1 

3 1 2 1 

Rys má dokonce v každé polovině čelisti pouze 2 třenové zuby a 1 stoličku. U 

šelem (Carnivora) se poslední třenový zub v horní čelisti (P4) a první stolička 

v dolní čelisti (M1) přizpůsobily k trhání (spíše stříhání) a oddělování malých 

kousků masa a šlach kořisti. Nazýváme je proto trháky (dentes sectorii). 

U čeledi hrabošovitých, myšovitých a u slepcovitých chybějí třenové zuby úplně.  

Velmi zajímavé přizpůsobení můžeme vidět u rybožravých savců, například u 

ploutvonožců. Zuby se svým tvarem navzájem téměř neliší. Ještě nápadnější je 

to u delfínů, kde zároveň došlo k druhotnému zmnožení počtu zubů (některé 

druhy mají až 250 zubů) (Dobroruka, Berger, 2004). 

Lebka hlodavce má charakteristický chrup, pouze 2 horní a 2 dolní řezáky, 

špičáky chybějí, místo nich je mezera (Hudec, Kolibáč, Laštůvka, Peňáz, 2007). 

Třenáky, pokud se vyskytují, se podobají stoličkám, jejich žvýkací plocha je 
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hrbolkovitá, příčně lištovitá nebo rovná. Tvar stoliček je u hlodavců zásadním 

určovacím znakem (Anděra, Horáček, 2005). 

Vrstva zuboviny na vnější straně řezáků je tvrdší, než na straně vnitřní. 

Nestejnoměrným obrušováním tak řezná plocha zubu zůstává stále ostrá, což je 

pro hlodavce, přijímající tvrdou potravu, velmi důležité (Dobroruka, Berger, 2004).  

 

3.2.3.5. Molariformní zuby 

Poněvadž u mnohých savců (hlavně býložravých, ale také třeba u lidoopů a 

člověka) jsou třenáky a stoličky morfologicky podobné, na fosilním materiálu se 

někdy nedají oba typy přesně rozlišit, popisují se často společně jako tzv. 

molariformní zuby (dentes postcanini). Molariformní zuby se nejvíce uplatňují při 

žvýkání potravy, a jsou proto diferencovanější než jiné typy zubů. Vývojové 

změny a potravní adaptace se projevují především v utváření korunky 

molariformních zubů. U nejstarších známých savců zde bylo několik hrbolů 

spojených lištami. Molariformní zuby horní a dolní čelisti zprvu alternovaly, ale 

později se dostávaly částečně nebo úplně proti sobě, přičemž hrboly a prohlubně 

do sebe složitým způsobem zapadaly (Gaisler, Zima, 2007). 

 

3.2.3.6. Zuby hospodářských zvířat 

U našich hospodářských zvířat vykazují zuby rozdílné tvary řezáků, špičáků, 

premolárů i molárů, a proto mluvíme jednak o tvarové rozdílnosti, jednak o 

ontogenetické rozdílnosti – heterodontia morfologica et heterodontia ontogenetica 

(první dentice se liší počtem i tvarem od druhé).  

Arcus dentarum – zubní oblouk – je anizognátní, tzn. řady zubů horní čelisti se 

nekryjí s řadami zubů v dolní čelisti – u býložravých kopytníků více, u všežravců 

méně a zcela nepatrně u masožravců (Komárek, 1999). 

Přežvýkavci mají třenáky v horní čelisti a stoličky v dolní čelisti včetně čtvrtého 

mléčného třeňáku  selenodontního typu. To znamená, že to jsou zuby vybavené 

jamkami poloměsíčitého tvaru. Třenáky v dolní čelisti (tj. Pd2, Pd3, P2, P3, P4) jsou 

lofodontní, protože sklovina v nich tvoří jařma (Komárek, 1999). 

Zubní vzorec trvalého chrupu u skotu je I0/4 C0/0 P3/3 M3/3. Celkový počet zubů 

je tak dvojnásobný, kráva má celkem 32 zubů. Kráva má místo horních řezáků na 
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horní čelisti tvrdou plotnu (žvýkací plotna), která poskytuje pevnou oporu pro 

přitisknutí spásané píce řezáky v dolní čelisti (Reece, 1998). 

 

Dentice hospodářských zvířat je difyodontní: mléčný chrup – dentes decidui – a 

trvalý chrup – dentes permanentes (Komárek, 1999). 

 

Zubní formule u skotu 

Dentes decidui – mléčný chrup 

0Id   0Cd  3Pd 

3Id   1Cd  3 Pd  

 

Dentes permanentes – trvalý chrup 

0I  0C  3P  3M 

3I  1C  3P  3M  

 

Řezáky jsou v dutině ústní nejvíce vpředu a v zásadě se používají pro ukousnutí 

„řezání. Někdy se jim říká „kleště“ Za řezáky vyrůstají špičáky (známé jako tesáky 

či kly). Jejich tvar jim umožňuje trhání a oddělování soustavy na jednotlivá 

sousta. Zuby třenové – třenáky -  jsou uloženy za špičáky a jejich tvar a velikost 

je vhodnější pro roztírání či rozemílání potravy. Tuto funkci rovněž vykonávají 

větší zuby uložené za třenáky – stoličky. Třenové zuby a stoličky se někdy 

nazývají lícní zuby.  

 

I. Řezáky – dentes incisivi et canini 

Jsou pouze v dolní čelisti a jsou to výhradně zuby brachyodontní, 

oligocementózní. (To znamená: zuby s omezeným růstem, kdy korunka je krytá 

sklovinou, krček jasně odděluje korunku od kořene a kořen pokrývá tenká vrstva 

cementu). 

 

 

II. Třenáky  dentes premolares  

Jsou semihypsodontní (semihypselodontní) a mezocementózní. (To znamená: 

zuby s prodlouženým růstem a se středně silnou vrstvou cementu, která 

pokrývá i korunku). 
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Mléčné třenáky v dolní čelisti mají tyto zvláštnosti:  

1. Pd4 je vždy selenodontní, tedy molariformní, tj. vybavený poloměsíčitými 

jamkami, a tedy podobný stoličkám, ale trojdílný – dens tripartitus. Tento 

zub umožňuje mláďatům přechod z mléčné potravy na zpracování 

rostlinné potravy.  

2. Pd3  je zub lofodontního typu, to znamená, že jeho korunku tvoří podélný 

hřeben, z něhož vystupují na jazykovou stranu jařma (3-5), které se však 

brzy otírají tak, že na třecí ploše je vidět zubovina, lemovaná sklovinou a 

cementem. V kaudálním úseku tohoto zubu může být hluboký zářez, který 

simuluje zubní jamku. Tento zub se vyměňuje obvykle jako první z třeňáků 

dolní čelisti.  

3. Pd2 je zub, který tvarem připomíná třenáky primátu. Tento zub se 

vyměňuje dříve než Pd4. 

4. Trvalý P4 je podlouhlý zub s několika příčnými hřebeny (lofodontní zub), 

takže svým rozsahem připomíná dvojsložkový zub. V každém případě je 

menší než Pd4, a proto po výměně u některých druhů vzniká přechodné 

diastema (mezera) mezi třenáky – premoláry a vlastními stoličkami – 

moláry. Při otírání se může objevit kruhová jamková stopa – vestigium 

rotundum u skotu na Pd3 

5. P3 i P2 jsou u všech přežvýkavců stejného typu jako Pd3 a Pd2. 

 

Mléčné třenáky v horní čelisti nejsou také jednotné, to znamená: 

1. Pd2 u skotu je selenodontní jednosložkový – dnes unipartitus s jedinou, 

dobře vyvinutou jamkou. 

2. Pd3 a Pd4 jsou zásadně molariformní, selenodontní dvousložkové 

(dvoudílné) – dentes bipartiti, vybavené dvěma poloměsíčitými jamkami, 

takže mají vzhled trvalých stoliček.  

 

 

Trvalé horní třenáky jsou zásadně jednosložkové, selenodontní s jednou jamkou. 

III. Moláry – molares – vlastní stoličky 
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Rostou pouze jako trvalé zuby s těmito zvláštnostmi:  

1. Všechny moláry M1, M2, M3 jsou dvoudílné – dentes bipartiti, selenodontní, 

jejichž mohutnost zepředu dozadu narůstá. 

2. Horní stoličky skotu mají dobře vyvinuté prostřední jazykové sloupce – 

columnae linguales intermediae.  

3. U skotu je na M2 kruhovou stopu – vestigium rotundum.  

4. Dolní stoličky M1 a M2 jsou zásadně doudílné – dentes bipartiti – se dvěma 

selenodontními jamkami. 

5. M3 je zásadně trojdílný – dnes tripartitu seledontní se dvěma dobře 

vyvinutými jamkami, zatímco třetí jamka je naznačená (Fejfar, 2001). 

 

 

3.2.3.7. Výměna mléčného chrupu 

 

U většiny savců se chrup vyměňuje. Mláďatům narůstá zpravidla mléčný chrup 

(řezáky, špičáky, premoláry), který je při dospívání nahrazen chrupem trvalým.  

V jeho utváření se mohou vyskytovat různé odchylky, především v důsledku 

potravní specializace (Dungel, 1993).  

 

Zuby vyrostou, opotřebí se a poté vypadnou z čelistí zvířete, když se tvoří nový 

zub. Nevýhodou tohoto postupu je vznik nerovností a mezer v řadě zubů, který 

sice může být efektivní k zakousnutí a držení kořisti, ale mnohem méně vhodný 

pro krájení a mletí stravy (Myers, 2014). 

 

Mléčné zuby někdy existují jen během zárodečného vývoje a ještě před 

narozením se vstřebají, jako je tomu u našich vrápenců (Anděra, Gaisler, 2012). 

 

U mnoha druhů zvířat se hlavní období růstu čelistí odehrává v době, kdy je 

mládě závislé na mléku. Bylo by velmi obtížné zajistit přesnost skusu po celou 

dobu života, kdy lebka a čelisti výrazně mění tvar a velikost. Proto v době růstu 

má mládě mléčný chrup, jenž je obvykle nahrazen trvalou denticí v čase 

odstavování a přechodu na normální potravu, kterou je potřeba žvýkat. Stoličky 

pak dorůstají v době, kdy už je čelist natolik veliká, že v ní je pro ně dost místa. 

Pořadí, ve kterém dochází k výměně zubů a ve kterém rostou stoličky, je relativně 
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stálé. To znamená, že je často možné odhadnout věk zvířete podle toho, zda jsou 

ještě přítomny mléčné zuby nebo které mléčné zuby jsou přítomny (Myers, 2014). 

 

Výměna mléčného chrupu za chrup trvalý probíhá u hospodářských zvířat od 1,5 

do 4,5 roku. V průměru se udává tento věk: 

V 18 měsících vypadávají klíšťky, ve 30 měsících vnitřní střeďáky, ve 33 

měsících vnější střeďáky. Trvalé zuby se prořezávají asi s tříměsíčním 

zpožděním, takže ve 36 měsících je vidět již 6 trvalých řezáků. Mléčné krajáky 

vypadávají ve 42 měsících a ve 45 měsících je řezákový chrup kompletní.  

 

Podle jiných autorů tato výměna probíhá od 17 do 55 měsíců. Třenáky se začínají 

vyměňovat ve 24-28 měsících, tedy od 2. roku života do 4,5 roku. Z uvedených 

údajů je zřejmé, že poznatky více autorů nejsou zcela souhlasné. Je třeba brát 

v úvahu nejen plemennou příslušnost, ale i místní zvláštnosti výživy zvířat a 

kvalitu krmiv (Komárek, 1999). 

 

U jelenů je výměna chrupu ukončena do stáří 30 měsíců, u srnců do stáří 15 

měsíců (Forst, 1975). 
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Prořezávání a výměna zubů skotu (Komárek, 1999) 

Zuby Prořezávání Zuby Výměna 

Id  před narozením I  ve 14 - 25 měsících 

Id  před narozením I  V 17 – 33 měsících 

Id  před narozením, až 2 - 6 dní po narození I  ve 22  - 40 měsících 

Cd  před narozením až 2 -14 dní po narození C  ve 32 – 42 měsících 

Pd  
před narozením, až 14 – 21 dní po 

narození 
P  ve 24 – 28 měsících 

Pd  
před narozením, až 14 – 21 dní po 

narození 
P  ve 24 – 30 měsících 

Pd  
Před narozením, až 14 – 21 dní po 

narození 
I  ve 28 – 34 měsících 

M  5 – 6 měsíců po narození   

M  15 – 18 měsíců po narození  
 

 

M  24 – 28 měsíců po narození   

 

Cd – dens caninus deciduus – mléčný kraják (špičák) 

Id3 – dens incisivus deciduus III – třetí mléčný řezák 

I1 – I3 – dentes  incisivi permanentes I-III – první až třetí trvalý řezák (klíšťky, 

vnitřní a vnější střeďáky). 

 

 

3.2.4. Preparace lebky 

Principem je kostru zbavit krve, svaloviny a dalších měkkých tkání, odmastit, 

případně vybělit a nakonec dobře vysušit při teplotě do 30 °C (při vyšší teplotě 

kosti praskají). Vždy dodržujeme hygienické zásady, chráníme se před infekcí, 

parazity i jedovatými produkty hnilobného rozkladu bílkovin. Anděra (2005) 

doporučuje lebku drobných savců před preparací nakrátko zakonzervovat v lihu 

nebo slabém roztoku formaldehydu. 
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Celý proces preparace lze rozdělit do pěti fází: (Malucha, Vlach, 2010): 

 

1. očištění lebky 

2. odkrevnění 

3. kostrování 

4. odmaštění a bělení 

5. konečná úprava 

 

Podcenit některou z fází nebo dokonce ji vynechat se nevyplácí. Po několika 

letech se nedbalá preparace projeví v podobě zežloutnutí a vystoupení tukových 

skvrn. Hlavu začneme preparovat včas, aby v kostní dřeni a cévách, nezaschla 

krev. V případě, že není možné ihned hlavu preparovat, můžeme ji dočasně vložit 

do studené vody, kde může být den nebo dva do dalšího pracovního postupu.  

 

3.2.4.1. Očištění lebky a kosterního materiálu 

Lebku nebo celou mrtvolku vždy stáhneme z kůže, vyvrhneme obsah břišní 

dutiny a odstraníme skalpelem nebo ostrým nožem a pinzetou co největší část 

svaloviny, oči a jazyk.  

Při řezání nožem dáváme pozor na povrch kostí, který se nesmí pořezat. 

Staženou hlavu zbavíme svaloviny, hlavně zbytků žvýkacích svalů. S velkou 

opatrností přetneme v oční jamce oční svaly včetně zrakových nervů. Mírným 

tlakem odspodu jařmového mostu vytlačíme oční bulvy částečně nad povrch oční 

jamky a přetneme zbytek oční svaloviny a vaziva obříznutím bulvy dokola. 

Nesmíme zapomenout vyříznout tukovou tkáň pod bulvou, která má tvar kužele a 

tuk, který vyplňuje prostor za očním obloukem. Vyjmutí tuku je nutné, aby se při 

vaření lebky tuk nevsáknul do lebky. Proto musíme vyjmout i mozek 

Týlním otvorem pomocí zahnutého drátu rozrušíme a vytáhneme mozek, 

případně jej vypláchneme proudem vody. Odstranění mozkové tkáně je důležité 

v případě, že chceme lebku opracovat kožojedy. Ti ji odmítají konzumovat. 

V příručce Cleaning and Preserving Animal Sculls varují před virem vztekliny, 

který v mozku zůstávat životaschopný, dokud není tato tkáň kompletně vyschlá, 

proto bychom měli být při preparaci opatrní a používat rukavice.  



27 

 

3.2.4.2. Odkrevnění 

Další fází preparace je odkrevňování, při kterém vyluhujeme veškeré krevní 

barvivo z kostních cév a kostní dřeně. Musíme to udělat proto, aby byla lebka po 

vyvaření čistě bílá, bez tmavého odstínu na čelní kosti. Odkrevňováním 

urychlujeme i kostrování. Lebka se odkrevňuje v proudící vodě nebo nádobě s 

větším obsahem vody. Lebku musíme umístit několik centimetrů nad dno, aby 

vyluhované krevní barvivo klesalo pod ní. Pokud zakalení vody dosáhne spodní 

hranice lebky, musíme vodu vyměňovat, aby se další proces odkrevňování 

nezpomaloval.  

Do odkrevňovací lázně můžeme přidat čpavek nebo kuchyňskou sůl (1 % roztok). 

Altmann (1972) doporučuje použít vodu destilovanou, Lelláková a kol. (1992) 

doporučují máčet 1 – 5 dnů v 1 % roztoku hydroxidu draselného. 

Odkrevnění je ukončeno teprve tehdy, až se voda přestane zbarvovat 

rozpuštěným hemoglobinem. Trvá to 2 až 3 dny. 

3.2.4.3. Kostrování  

je fáze, při níž odstraníme veškeré svalstvo a vazivo. Podle způsobu, který v této 

fázi užijeme, rozeznáváme: 

- biologickou preparaci – maceraci 

- kostrování varem 

- chemickou hydrolýzou živočišných tkání 

- použití brouků 

 

3.2.4.3.1. Macerace v chladné vodě 

Biologická macerace je jedním z nejstarších a nejšetrnějších způsobů odstranění 

svaloviny. Macerace spočívá v hnilobném rozkladu měkkých tkání ve vodě při 

pokojové nebo mírně zvýšené teplotě (kolem 30 °C). Podle množství zbývajících 

měkkých tkání trvá obvykle několik dnů. Při maceraci se uplatňují hnilobné 

bakterie, vzniká silný rozkladný zápach, proto ji provádíme venku v uzavřených 

nádobách a používáme spíše na dočištění od drobných zbytků. Nádobou občas 

zatřepeme a vodu s odpadlými měkkými tkáněmi jednou až dvakrát za den 
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vyměníme. Proces je u konce, když jsou kosti zbavené měkkých tkání a 

přestávají zapáchat. Poslední zbytky odstraníme mechanicky, dobře 

propláchneme čistou vodou a čisté kosti usušíme. Maceraci není vhodné 

provádět v rezivějících kovových nádobách. Železo totiž reaguje se sirnými 

sloučeninami obsaženými ve tkáních a vznikají černé nerozpustné sulfidy, které z 

kostí nejdou odstranit.  

 Tato macerace trvá delší dobu (většinou několik týdnů) a provází ji nepříjemný 

zápach, i když vodu vyměňujeme. Je však účinná a šetrná (Durrell, 1997). 

Výhodou macerace ve studené vodě je, že nedeformuje lebky a je snadno 

proveditelná. 

Odmacerovanou lebku vyjmeme a opláchneme vodou. Na 1/2 hodiny vložíme 

lebku do 10 % dezinfekční lázně (chloramin rozpuštěný ve vodě), potom ji pod 

tekoucí vodou očistíme kartáčem a necháme volně vysušit na filtračním papíře. 

Veškeré práce až po dezinfekci děláme v gumových rukavicích. 

3.2.4.3.2. Macerace v horké vodě 

Tato poměrně rychlá, ale nešetrná metoda je vhodná pro preparaci čerstvého 

nebo mraženého materiálu. Vysoká teplota usmrtí většinu patogenních 

mikroorganismů, nicméně také může kosterní materiál poškodit. Velmi důležité je 

provádět tuto činnost pod neustálým dohledem. 

Hodí se jen pro masivnější lebky a kosti, ale ne pro preparaci kompletních koster. 

Nedokonale osifikované lebky nedospělých zvířat se vařením rozpadají. Vaříme-li 

kosti mladých zvířat delší dobu, rozpadnou se kosti právě proto, že se varem 

rozruší jejich chrupavčité spojení (Heráň, 1968).  

Dbáme, aby lebka byla při vaření stále ponořena pod hladinou, jinak se 

rozpuštěný tuk, plovoucí na hladině, vsákne do čelních kostí. Délku doby varu 

kontrolujeme, aby zvláště u mladých jedinců nedošlo k rozvaření, rozpadnutí 

lebky nebo rozestoupení nosních kůstek (Vlach, Malucha, 2010). 

Sullivan (2000) uvádí jako správný postup odstranit co nejvíce masa, krátce 

povařit, znovu vyndat a odstranit další maso a takto opakovat proces, dokud není 

lebka čistá. Macerace v horké vodě může způsobit deformace. Není teda vhodná, 

pokud potřebujeme lebku měřit pro výzkumné účely nebo z ní udělat rekordní 

trofej. 
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Při vaření se mohou uvolnit zuby, které se nám často nepodaří vrátit na původní 

místo. Zubní sklovina může varem popraskat. Měli bychom se vyhnout velkým 

teplotním změnám, jako je umístění studené lebky do velmi horké vody. Pokud 

zub praskne, můžeme ho zafixovat lepidlem.  

 

Var trvá podle velikosti materiálu 15 – 45 minut, do vody můžeme přidat trochu 

sody nebo malé množství hydroxidu draselného. Uvolněné měkké tkáně obereme 

z kostí pinzetou nebo starým zubním kartáčkem. Důležité je co nejdokonaleji 

odstranit zbytky mozku. Někdy se nám nepodaří kosti touto metodou zcela očistit 

a je nutné pokračovat macerací nebo některou z dalších metod. 

 

3.2.4.3.3. Preparace ve speciálním roztoku 

Vhodný je slabý roztok hydroxidu sodného. Je to žíravina, a proto s ním 

manipulujeme v gumových rukavicích. Dalším možným způsobem kostrování je 

způsob chemické hydrolýzy, při níž zkrátíme dobu kostrování proti ostatním 

způsobům až třikrát. Je však nutné dodržet přesně postup a normu, jinak se 

lebka může stát v krátké chvíli měkkým útvarem, který snadno stiskem ruky 

rozmáčkneme (Tlapák, 2010). Nejvíce ohroženy jsou nosní a lícní části lebky. 

Kostrování provádíme v 1 % roztoku hydroxidu draselného (KOH), který 

udržujeme v teplotě 45 až 55 oC. V krátké době, po 30 minutách až 1 hodině 

podle věku zvířete, se odbourá svalovina. Starší svalovina se odbourává 

pomaleji. Během hydrolýzy kontrolujeme stav kostrování a nakonec přeneseme 

celou lebku do horké vody (70 oC), ve které se hydrolýza ihned zastaví. Lebku 

pod proudem teplé vody očistíme kartáčem a dáme ji uschnout (Vlach, Malucha, 

2010). 

 

3.2.4.3.4. Použití brouků 

Další možností při preparaci koster je využití hmyzu. Tato metoda je efektivní a 

poměrně rychlá, musíme však mít chov kožojedovitých brouků (Dermestidae) 

nebo potemníka moučného (Tenebrio molitor). 

Masem se živí dospělí jedinci i larvy těchto brouků, přičemž ty bývají výrazně 

výkonnější, protože masa zkonzumují větší množství.  
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Vložíme – li kadáver mezi larvy kožojedů nebo potemníků, oberou masité části a 

nechají jen kosti. Podobnou službu nám poskytnou i mravenci (Durrell, 1997). 

Rovněž Anděra (2005) doporučuje použití mravenců. 

 

Materiál fixovaný v ethanolu nebo formaldehydu musíme nejprve důkladně 

vymáčet ve vodě, jinak brouci svalovinu odmítají konzumovat.  

 

Brouky chováme ve větších skleněných nebo plastových nádobách, na dně s 

dřevěnými hoblinami a kusy pěnového polystyrenu. Podobně jako mravenci, 

začnou tito broučí preparátoři nejprve konzumovat svalovinu. Chrupavky a šlachy 

nechávají nebo na ně dojde, až zkonzumují většinu svaloviny. To je výhodné pro 

preparaci kompletních kostřiček. Vlastní kostěnou tkáň nepoškozují, někdy 

mohou prokousat neosifikované části lebek mladých zvířat. Kožojedi konzumují i 

svalovinu suchou. U malých a křehkých lebek může dojít k poškození, stejně tak 

je třeba hlídat články prstů a další drobné kůstky. Před ukončením očištění 

brouky je dobré zalepit je vteřinovým lepidlem, abychom zabránili zničení koster. 

Při preparaci drobných lebek oddělíme část chovu do menší nádoby, abychom 

lebku vůbec našli. Je dobré ji připevnit špendlíky na polystyrenovou destičku. 

Brouci totiž svou činností kosti snadno „odstěhují“.  

 

Při použití každé metody musíme kosti dočistit mechanicky (jemnou pinzetou), 

aby byly opravdu čisté. Pak musíme kosti vybělit pětiprocentním peroxidem 

vodíku nebo Savem), vyprat ve vodě a nechat vyschnout (Durrell, 1997). 

3.2.4.4. Odmaštění a bělení  

Fáze odmašťování lebek se velmi často opomíjí, protože v době kostrování není 

tuk obsažený v kostech vždy patrný. Po nějaké době dojde k uvolnění zbytkového 

tuku, nejčastěji v okolí čelní kosti, který se vpije do porézní kosti a celý preparát 

časem zažlukne bez možnosti opětovné opravy a následného dobělení (Tlapák, 

2010). 

Lebky ponoříme například do lékařského nebo technického benzínu, případně 

teplého roztoku saponátu, mýdla na praní nebo pracího prášku. Rychlost 

odmaštění je různá podle velikosti objektu a množství tuku. Do vody horké asi 80 

oC přidáme na 1 litr vody 0,5 dcl Jaru. Nádobu s odmašťovacím roztokem 
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necháme na vařiči zapnutém na první stupeň, aby voda během odmašťování 

nevychladla a udržela si teplotu 70 až 80 oC. Lebku ponoříme do lázně tak, aby 

spodní část byla 3 až 5 cm nad dnem nádoby. Nejlepší je lebku zavěsit na hůlku 

položenou přes vrchní hrany nádoby. Pokud lebku nezavěsíme, stává se, že do 

spodní části lebky, zvláště v okolí řady stoliček, vsákne rozpuštěný tuk. Hladinu 

roztoku po celou dobu odmašťování, to je 1 až 2 hodiny, udržujeme doléváním 

vody. 

Odmaštěné kosti vyjmeme, zbytky benzínu necháme odpařit, kosti ošetřené 

saponátem důkladně vymyjeme vodou a necháme usušit. Na závěr můžeme kosti 

vybělit ve slabém roztoku peroxidu vodíku za studena. 

 

Při bělení pracujeme s peroxidem vodíku v rozdílných koncentracích, přičemž je 

několik možností (Kujawski, 2005):  

1. Ještě mokrou lebku natřeme zevnitř i zvenku roztokem peroxidu vodíku. 

2. Lebku obložíme vatou nebo papírovými kapesníky, které napustíme 

roztokem peroxidu vodíku (popřípadě s přídavkem 30% roztoku salmiaku -

chloridu amonného). 

3. Pomletou křídu promícháme s peroxidem vodíku na řídkou kaši a tuto 

směs naneseme štětcem na lebku.  

 

Pro drobné a jemné lebky se doporučuje koncentrace 1–2 %, pro větší 4–5 %. Při 

použití koncentrovanějšího peroxidu stačí lebku potřít v několika (3 až 4) 

opakovaných intervalech (asi po 30 minutách). 

Peroxid kosti intenzivně odvápňuje, musíme tedy postup bělení průběžně 

kontrolovat a včas ukončit, jinak se rozpadnou. Drobné lebky ponecháme v 

peroxidu pouze několik minut. Větší přiměřeně déle, ne však déle než 1 hodinu.  

Lebky mohou být běleny pouhým ponecháním na slunci. 

 

Pokud lebka zůstane při použití salmiaku na některých místech skvrnitá, je třeba 

tyto zbytky odstranit, a to kvůli silně leptavým parám v dobře větraném prostředí, 

nejlépe venku (Kujawski, 2006). 
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Bělení velkých kostí se také provádí chlorovým vápnem, resp. bělicím působením 

chloru (přidáním kyseliny solné k chlorovému vápnu. Maximálně vystavíme kosti 

tomuto působení po dobu jednoho dne. Po dokončení bělení lebku opláchneme 

vodou a necháme oschnout. 

 

Velmi úsporné a účinné je bělení rozprašovačem. Jemné kapénky peroxidu 

vniknou do všech lebečních záhybů, prohlubní a švů. Lebka je tak dokonale 

vybělena a spotřeba peroxidu je ze všech metod nejmenší. Peroxid můžeme také 

alkalizovat čpavkem nebo hydroxidem sodným. Na 1 litr 5 až 7 % H2O2 přidáme 5 

ml 10 % NaOH nebo 5 ml 25 % NH3. Alkalizaci peroxidu provádíme jenom tehdy, 

pokud potřebujeme vybělení lebky urychlit. Alkalizovaný 5% peroxid nalijeme do 

nádoby nejlépe z varného skla a na každý 1 litr přidáme 25 g uhličitanu sodného. 

Roztok zahřejeme na 40 oC, při němž bělení proběhne velmi rychle a trvá 

přibližně 30 minut.  

Při všech způsobech bělení platí, že se nemá provádět za přímého slunečního 

záření. Vybělenou lebku opláchneme horkou vodou a volně usušíme. Při konečné 

úpravě vybělené a usušené lebky zkontrolujeme, zda všechny zuby i kosti pevně 

drží. V případě, že se vysycháním uvolnily, musíme je přilepit, nejlépe disperzním 

lepidlem bílé barvy (Vlach, Malucha, 2010). 

V současné době se dostává na trh pomocník při preparaci lebek a jejich bělení 

ve formě prášku, který nese obchodní název Bělotrofix. Jeho použití je součástí 

návodu na přípravu a použití a je přiložen ke každému balení. Základem 

přípravku je hormon, koagulující svalovou tkáň. Principem použití Bělotrofixu je 

doslova rozpuštění svaloviny na lebce nebo kostře, na niž Bělotrofix v průběhu 

macerace při preparaci působí (Tlapák, 2010). 

 

3.2.4.5. Konečná úprava 

Osteologické preparáty uchováváme v suchu a chráníme před prachem. Nejlépe 

vyniknou ve vitrínách na černém podkladu například na lakovaných dřevěných 

nebo polystyrenových podložkách. Jednou z možností je hotové lebky nalakovat 

nebo je potřít směsí lepidla a vody (Sullivan, Romney, 1999).  
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Kujawski (2006) uvadí jako nejlepší a nejčastěji užívanou metodu po vybělení 

ponoření lebky na 24 hodin do vodou naředěného lepidla na dřevo (např. Ponal 

v poměru 1:1) a následném vysušení. Naředěné lepidlo proniká do kostní tkáně, 

nahrazuje tam vyvařený tuk, zpevňuje kosti, vyhlazuje jejich povrch a zasychá 

zcela transparentně. Důležité přitom je, aby bylo lepidlo s vodou dobře 

rozmíchané (nejlépe nějakým elektrickým ručním šlehačem).  
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4. PREPARÁTY  

V této kapitole je uvedeno uvedeno devět mnou preparovaných druhů s popisem.  

 

4.1. Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 

 

Obr.2: Poštolka obecná (Falco Tinnunculus) (převzato z http://www.naturfoto.cz) 

 

 

 

Taxonomické zařazení 

říše Animalia Živočichové 

kmen Chordata Strunatci 

třída Aves Ptáci 

řád  Accipitriformes Dravci 

čeleď Falconidae Sokolovití 

rod falco Sokol 

                                                                                                                                    zdroj: biolib.cz 

http://www.naturfoto.cz/
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Čeleď sokolovitých zahrnuje obecně menší druhy dravců. Typickými znaky jsou 

dlouhá zašpičatělá křídla, delší ocas a rychlý prudký let. Často také plachtí nebo 

se třepetají na místě (Chinery, 1998). 

 

Rozšíření 

Obývá téměř celou Evropu, žije v severní Africe a v Asii, její výskyt byl 

zaznamenán i v Grónsku a v Severní Americe (Jiřík, Mottl, 1996). 

V mnoha oblastech střední Evropy je poštolka obecná po káni lesní druhým 

nejhojnějším dravcem, minimálně v letním období. Početnost poštolek však 

během let značně kolísá v závislosti na změnách velikosti potravní nabídky 

(Mebs, 2004).  

V České republice žije téměř všude od nížin do hor s výjimkou velkých lesních 

komplexů (Mrkáček, 2000). 

 

 

Obr. 3: Rozšíření poštolky obecné (převzato z: http://www.planetofbirds.com 

 

Biotop 

Přirozeným biotopem poštolek je především otevřená zemědělská krajina, kde 

dravci loví hlavně hlodavce a větší hmyz. Mnozí jedinci si ovšem našli příhodnější 

životní podmínky v městské džungli. Vysoké budovy poskytují mnoho vhodných 

míst k hnízdění a o potravu také není nouze (Doxanský, 2012).  

Ve svých nárocích na prostředí je málo náročná, co je patrně také jednou z příčin 

její početnosti. Není vzácností vidět ji i uprostřed velkoměst, kde nocuje a také 
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hnízdí na kostelních věžích a jiných vysokých stavbách. V horách a na místech 

se skálami nebo lomy hnízdí i ve výklencích nebo štěrbinách skalních stěn. 

Nejčastěji však hnízdí na okrajích lesů, v remízcích nebo na osamělých 

stromech, kde využívá stará hnízda vran nebo strak (Mebs, 2004). 

Rozsáhlým lesům se vyhýbá a osidluje jen jejich okraje. Dokáže zahnízdit i 

v truhlíku na květiny (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). 

 

Tělesné znaky 

V letu jsou charakteristická úzká špičatá, mírně zahnutá křídla a dlouhý 

nezužující se ocas. Za letu rychle mává křídly, často plachtí nebo krouží. Při 

pátrání po kořisti se mnohdy třepetá na místě a spouští se přímo dolů k zemi 

(Hudec, Šťastný, 2005). Poštolka létá normálním veslovacím letem, ovládá 

plachtění i klouzavý let (Bouchner, 1993). 

Dravci, označovaní jako termičtí plachtaři, využívají vzestupných termických 

proudů vzduchu, jaké vznikají nad prohřátým povrchem země. Jakmile se 

dostanou do teplého vzdušného „komínu“, dovedou bez pohybu křídel vykroužit 

do závratné výše (Alderton, 2004).  

 

Rozdíly v pohlaví  

Pro druh je typické rezavohnědé zbarvení zad. Sameček má hřbet rezavě 

červený nebo žlutavě cihlově červený s černými šipkami nebo skvrnami na konci 

per. Spodní část těla je zbarvena od načervenale smetanově žlutého tónu až po 

jemně lososově růžový odstín s různě hustými tmavými skvrnami kapkovitého, 

šípkovitého nebo podélně páskového tvaru (Jiřík, Mottl, 1996). Hlava samce je 

oproti samici šedá s tmavým vousem na líci. Také ocas mají samci šedý s 

černým příčným pruhem na konci (Šťastný, Bejček, Hudec, 2006). 

U samice jsou hlava, vrch těla a ocas rezavohnědé s hustým tmavým skvrněním 

a příčkováním, spodní strana těla je hustěji skvrnitá než u samce.  

Mladí ptáci jsou zbarvením podobní samici, vrch těla je rovněž rezavohnědý 

s tmavým příčkováním, spodní strana těla je výrazněji tmavě podélně 

(Veselovský, 2001). Spodina bývá světlejší s četnými tmavými skvrnkami.  

 

U nás se jen vzácně vyskytuje poštolka jižní. Kromě několika nepříliš výrazných 

znaků se od naší poštolky liší žlutavě bílými drápy (Svensson, 2012). 
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Hlasové projevy 

Hlas poštolky zní jako jasné „kli-kli-kli-kli“ nebo vysoké „gih-gih-gih-gih-gih), 

popřípadě „gik-gik-gik“. Mláďata v hnízdě se při dožadování potravy ozývají „jier-

jier“ (Jiřík, Mottl, 1996). 

 

Potrava 

Ke způsobu lovu poštolky neodmyslitelně patří časté třepetání na místě, při 

kterém bystrým zrakem vyhlíží kořist, na kterou se vzápětí vrhá. Dosti často se 

ozývá pronikavým křikem (Mrkáček, 2000).  

 

Jejich hlavní kořistí jsou obvykle malí savci: myši, hraboši a rejsci. Poštolky je loví 

typickým krátkým střemhlavým útokem z výhodného posedu. Loví i velký hmyz, 

žížaly a další bezobratlé a městské poštolky chytají a požírají i mnoho malých 

ptáků (Everett, 1997). 

Ptáky loví především v letech s nízkými stavy hlodavců. Také městské poštolky 

loví více ptáky, hlavně vrabce (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). Ve městech se 

kořistí stávají holoubata, vrabci a kosi (Hrabák, Poruba, 2005). 

Nestrávené zbytky potravy poštolka vyvrhuje jako válečkovité útvary dlouhé asi 

4,5 cm a tlusté okolo 2 cm, někdy i jen jako menší plsťovité zátky dlouhé přes 3 

cm a tlusté asi 1,5 cm (Jiřík, Mottl, 1996). 

Dravci mají velmi účinné žaludeční šťávy, schopné rozložit téměř všechno, a tak 

je v jejich vývržcích málo kostí. Vývržky jsou tvořeny téměř jen zbytky srsti a peří 

(Lisak, 2002). Bývají roztroušené v polích, pod osamocenými stromy, telegrafními 

sloupy nebo pod patníky. Dravci navíc kořist trhají a kosti drobných savců bývají 

značně narušené (Anděra, Horáček, 2005). 

 

Studie zabývající se stravou poštolky obecné v Evropě zjistila, že její strava je 

pestřejší v oblasti středozemního moře oproti centrální a severní Evropě, kde jsou 

hlavní složkou převážně hraboši. Při porovnání složení potravy sousedících párů 

poštolky obecné sdílící obdobné teritorium se zjistilo, že se složení jejich stravy 

do značné míry liší. To je připisováno schopnosti lovu jednotlivých párů a jejich 

preferenci při lovu (Constantini, Casagrande, Di Lieto, Fanfani, Dell´Omo, 2005).  
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Obr. 4: Vývržky poštolky obecné (převzato z http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id14638). Foto: J. Novák, 2006 

 

 

Obr. 5: Obsah vývržků poštolky, kosti hlodavců a zcela vpravo kousky zrn z žaludku ulovených hlodavců (převzato z 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id14639). Foto: J. Novák, 2006 

 

 

Hnízdění 

Koncem dubna nebo začátkem května si na skalním výstupku, v opuštěném 

hnízdě vrány v dutině stromu nebo ve větší vyvěšené budce zakládá hnízdo 

(Felix, 2011).  

Pohlavní dospělosti dosahuje již koncem prvního roku života, tedy ve druhém 

kalendářním roce. Obsazování hnízdišť probíhá mezi koncem března a půlí 

dubna, pokud ptáci nezimují přímo v revíru, což je dosti časté především ve 

městech. Tok probíhá za pozoruhodných letů a častého hlasitého volání (Mebs, 

2004).  

 

Rozmnožování 

Tok poštolek začíná brzy na začátku roku (Doxanský, 2012). U většiny dravců je 

samička větší a těžší než sameček, v různém poměru u jednotlivých druhů. To 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id14639).
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zřejmě souvisí s rozdělením rolí při rozmnožování: samička se zdržuje již několik 

týdnů před začátkem hnízdění v hnízdním revíru a sameček obstarává potravu. 

Samička tak získá odpovídající tukové rezervy pro tvorbu a snášení vajec, jejich 

vysezení i péči o malá mláďata. Menší a lehčí sameček, na němž leží 

odpovědnost za obstarání potravy pro samičku a mladá mláďata, musí být 

úspěšným lovcem (Mebs, 2004). 

Páření probíhá na zemi a na stromech. Hnízdo pár zpravidla jen upravuje. Často 

dokáže odehnat z hnízda jiné, i velké ptáky a jejich hnízdo pak využije (Jiřík, 

Mottl, 1996) 

V dubnu až květnu je v hnízdě 4 až 6 vajec. Krátce před dokončením anebo při 

dokončení snůšky si sedá na hnízdo samička a jen někdy ji střídá samec. Délka 

sezení činí 28 až 31 dní (Everett, 1997). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy 

Mláďatům, porostlým hustým prachovým peřím, nosí zpočátku potravu samec, až 

později oba rodiče. Ve stáří asi jednoho měsíce vylétnou mladé poštolky z hnízda 

a zdržují se až do podzimu pohromadě se svými rodiči (Felix, 2011).  

 

Zatímco mláďata některých dravců se k sobě často chovají velmi agresivně, a 

proto zhusta přežije jen to nejsilnější, malé poštolky obecné agresivitu mezi 

sebou neprojevují. Kromě toho rodiče velmi dbají na to, aby při krmení dostala 

všechna ptáčata zhruba stejné množství potravy (Gutjahr, 2010). 

Mladí ptáci se po vylétnutí z hnízda učí lovit nejdříve hmyz, hlavně sarančata, 

přičemž jim rodiče každou čtvrthodinu, přinášejí nejen hmyz, ale i drobné 

hlodavce, ještěrky aj. (Jiřík, Mottl, 1996). 

 

Počet vyvedených mláďat kolísá v závislosti na početnosti hrabošů mezi 2,1 až 

3,6 vzletných mláďat na pár a rok (Mebs, 2004). 

 

Migrace 

Část populace je tažná, část je stálá nebo potulná. Táhne jihozápadním směrem 

a jedinci zimují v širokém pruhu od alpských svahů, západního Středomoří až po 

západní Afriku (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). 
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Jedinci ze severní a severovýchodní Evropy na zimu odlétají do jižní Evropy a 

severní Afriky, populace z ostatních částí Evropy jsou buď stálé nebo toulavé. 

(Felix, 2011). 

Středoevropští ptáci zůstávají zčásti na hnízdištích, tažní jedinci zimují v jižní 

Evropě a severní Africe. Do zimovišť odlétají v září až říjnu (Mebs, 2004). 

 

 

Zajímavost 

Poštolka je vnímavá na ultrafialové záření, vidí proto stopy moče malých 

hlodavců, kteří tak značkují své cestičky. Má vynikající zrak, vidí brouka na 

vzdálenost 50 m (Alderton, 2009). 

Poštolka se dá ze všech u nás se vyskytujících dravců nejsnáze ochočit. Bývá 

proto často používána jako lovecký dravec v sokolnictví (Jiřík, Mottl, 1996).  

 

 

Ochrana druhu 

Přestože poštolka obecná nepatří mezi druhy živočichů zvláště chráněné podle 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vztahuje se na ni obecná 

ochrana rostlin a živočichů, stanovená § 5 uvedeného zákona. 

Podle něj jsou všechny druhy rostlin a živočichů 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. 

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská 

úmluva) řadí poštolku obecnou mezi přísně chráněné druhy živočichů. Česká 

republika se stala smluvní stranou Bernské úmluvy v roce 1998 a uplatnila proti 

zařazení poštolky obecné mezi přísně chráněné živočichy výhradu: v takovém 

případě se na poštolku obecnou mezinárodní ochrana nevztahuje. Zákon č. 

449/2001 Sb. o myslivosti, platný od 1. července 2002, uvádí poštolku obecnou 

mezi druhy zvěře, které nelze lovit (Dusík a kol., 2002). 
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Popis mého preparátu 

Jedná se o poštolku, kterou jsem získala ze soukromé sbírky RNDr. Řezníčka. 

Poštolka byla ulovena sokolníky na letišti. Letadla, která startují nebo naopak 

přistávají, se pohybují v nejnižších letových výškách, kde hrozí nebezpečí jejich 

střetu s ptáky.  

Poštolku jsem preparovala podle uvedeného způsobu preparace velkých ptáků.  

Vzhledem k tomu, že to byl první veliký pták, kterého jsem preparovala, strávila 

jsem nad ním mnoho času. Především jsem si dávala velký pozor, abych 

neznečistila peří. Proto jsem na začátku preparace vycpala kloaku vatovými 

tampony a během preparace jsem chránila peří vatou.  

Kvůli možnosti proříznutí tenké kůže jsem pracovala převážně prsty.  

Velmi náročné také bylo prostrčit dráty křídly i končetinami a zapíchnout je do 

dřevitého těla. Ostré dráty jsem musela protahovat pomalu a dávat pozor, abych 

se neporanila.   

 

 

Obr. 6: Poštolka obecná                                                          foto: Lucie Tuzová, 2013 
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4.2. Káně lesní (Buteo buteo) 

 

Obr. 7:  Káně lesní (převzato z biolib.cz) 

 

 

Taxonomické zařazení 

říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Aves ptáci 

řád  Accipitriformes dravci 

čeleď Accipitridae jestřábovití 

rod Buteo káně 

                                                                                                                  zdroj: biolib.cz 

 

Čeleď jestřábovití je nejpočetnější skupina dravců různé velikosti. Pro tuto čeleď 

je typická normálně vyvinutá horní čelist (bez subterminálního zubu) a s málo 

opeřenou ocasní žlázou. Mají hákovitý zobák (supi v bazální části rovný) a ostré 

drápy. Většina druhů je adaptována pro lov kořisti spíše obratným manévrováním 

než rychlým letem, křídla jsou oproti sokolovitým (Falconidae) kratší a širší, ocas 

poměrně dlouhý. Při vyhledávání kořisti se orientují téměř výhradně velice 

dokonalým zrakem, u supů je velice dobře vyvinut i čich. Jedná se o vcelku 

dlouhověké druhy, např. kroužkovaná káně lesní se dožila více než 22 let, velké 

druhy orlů a supi se v zajetí dožívají až 60 let (Šťastný, Bejček, Hudec, 1998). 

 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8541/
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Rozšíření 

Káně lesní je zdaleka nejpočetnější dravec ve střední Evropě, a to během celého 

roku. To souvisí s její schopností přizpůsobit se různým prostředím a různým 

způsobům získávání potravy (Mebs, 2005).  

Území výskytu káně lesní se rozkládá s výjimkou Irska a severních oblastí 

Skandinávie takřka po celé Evropě, severní Africe a mírných podnebních 

oblastech Asie (Gutjahr, 2010). 

Podzimní tah začíná u mladých jedinců již v srpnu, kdy podnikají předvahové 

potulky různými směry.  

 

Obr. 8: Rozšíření káně lesní (zdroj: http://www.avibirds.com) 

 

 

Biotop 

Obývá lesy všech druhů v nížinách i na horách, nejraději se však usídluje 

v místech, kde se lesy střídají s loukami a poli. Ve svých domovech se zdržuje 

buď po celý rok, nebo se po vyhnízdění toulá po širokém okolí, mnozí jedinci ze 

severnějších částí Evropy táhnou v zimě na jihozápad. V Anglii si buduje hnízdo i 

na skalách (Felix, 2011). 

Káně lesní obývá téměř všechny typy krajiny, od nížin až do vysokých hor. Pro 

lov kořisti je využívána otevřená krajina, zatímco nocoviště a hnízdiště jsou 

v lesích. Mimo období rozmnožování se tak káně mohou zdržovat trvale 

v bezlesých krajinách, v zimě pak hlavně v méně zasněžených vlhkých nížinách. 

http://www.avibirds.com/
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Často se káně zdržují na okrajích komunikací, a to i silně zatížených, kde 

využívají jako potravu přejetá a zraněná zvířata (Mebs, 2004). 

Často dlouho krouží nad krajinou bez pohybu křídel, při lovu se dokáže i třepotat 

na jednom místě jako poštolka (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). 

 

Hustota hnízdících kání je závislá na početnosti dostupné potravy, v čemž je 

rozhodující periodicita kolísání početnosti hraboše polního. Při jeho gradaci 

hustota kání i jejich produktivita stoupá. Kromě toho jsou ještě větší rozdíly: 

hustota kání je vyšší v bohatě členitých krajinách, v nichž se na úrodných půdách 

střídají listnaté lesy s loukami a poli, než v oblastech s většími komplexy 

jehličnatých lesů na chudých půdách. V prvých může hnízdit 30 – 67 párů na 100 

km2, ve druhých naproti tomu jen 10 – 20 párů na 100 km2  (Mebs, 2004). 

 

Tělesné znaky 

Celkové zbarvení je hnědé a má tolik variací od velmi světlé až po velmi tmavou, 

že ve skutečnosti neexistují dva zcela stejně zbarvení jedinci (Jiřík, Mottl, 1996). 

Kromě nejběžnější káně lesní se ve vnitrozemí Evropy za zimního tahu objevuje i 

káně rousná s hustě opeřenými běháky a výjimečně také káně bělochvostá, jež 

má – na rozdíl od předchozích – zespodu čistě bílý ocas bez tmavších proužků 

(Anděra, 2007). 

Ocas má káně obvykle hustě pruhovaný nebo bělavý a vždy má tmavé skvrny a 

na ohbí „loketního“ kloubu na křídlech a tmavou hruď. Většinu času plachtí 

ve výšce s širokými křídly zvednutými do mělkého „V“ (Chinery, 1998). 

 

Rozdíly v pohlaví  

Sameček i samička jsou přibližně stejně velcí, obvykle dosahují délky 50 – 57 cm 

(Gutjahr, 2010). Zobák a drápy jsou černé, oční duhovka hnědá, nohy žluté, 

běhák není opeřen (Jiřík, Mottl, 1996). 

 

Hlasové projevy 

Zvučné, často zvonivé vijé nebo protáhlé mňoukání, často volá za letu (Hume, 

2004). Ozývá se pronikavým zvonivým píí-jú (Chinery, 1998). 
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Potrava 

Její pestrý jídelníček zahrnuje malé savce, hlavně králíky a hraboše, žížaly, ptáky 

i zdechliny (Chinery, 1998). V zalesněné krajině využívá nejvíce užívanou 

strategii lovu – vyčkávání na kořist z posedu na stromě na okraji lesa. V otevřené 

krajině vysedává na plotních sloupcích, na telegrafních tyčích podél cest nebo na 

dravčích „berličkách“, které jí tam připravil člověk. Tam, kde nejsou ani tyto 

pozorovatelny, loví kořist ze země, kde jí k nadhledu stačí třeba krtina. Káně lesní 

má poměrně dlouhé drápy, ale pohybuje se dobře i po zemi (Reichholf, 2003).  

V poslední době káně často posedávají při okrajích silnic, kde pak hodují na 

zvířatech zabitých projíždějícími auty (Felix, 2011). 

 

Stále se diskutuje o škodlivosti tohoto dravce, ale rozbory potravy jednoznačně 

prokázaly, že kolem 70 % tvoří hraboš polní a celkem s ostatními drobnými savci 

(myši, myšice a rejsci) podílí asi 90 procent na jeho jídelníčku (Vašák, 2005). Z 

toho důvodu se se také dříve užívalo názvu “káně myšilov” (Jiřík, Mottl, 1996). 

Zbytek připadá na menší ptáky, studenokrevné obratlovce a kupodivu i na větší 

hmyz. Ojedinělé nálezy zbytků lovné zvěře (králík, zajíc, koroptev, bažant) 

pocházejí převážně z nemocných nebo jinými příčinami usmrcených kusů (kolize 

s auty a zemědělskou technikou) (Vašák, 2005). 

 

Dr. Hanzák (1974) v knize Světem zvířat II. díl - ptáci uvádí: "Nejdokonalejší 

rozbor provedl německý ornitolog Rörig, který prohlédl 1237 žaludků kání a našel 

v nich 1896 drobných hlodavců, 57 křečků, 115 krtků, 104 rejsky, 4 veverky a 10 

syslů; 16 zjištěných zajíců a 4 srnčí kůzlata byla pozřena jako zdechliny. Z ptáků 

bylo 18 koroptví, 11 bažantů, 6 holubů, 4 slepice a 44 dalších ptáků." 

Kromě toho je káně lesní požíračem nejrůznějších mršin. Když se jich u 

uhynulého zajíce sejde víc najednou, dochází mezi nimi k potravním sporům a 

soubojům, při nichž si každý jedinec ochraňuje svůj kus kořisti roztaženými křídly 

(Bouchner, 1986).  

 

Dravci si kořist před požíráním důkladně upraví. Z ulovených ptáků škubají peří 

hlavně delší a tužší pera z ocasu nebo i z křídel. Dravci škubou peří nebo srst 

z kořisti proto, že je nemohou strávit (Bouchner, 1986). 
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Zdravé jedince může ukořistit jen do hmotnosti cca 500 g: pokud je káně 

zastižena na větší kořisti, byla to mršina nebo zraněné či nemocné zvíře (Mebs, 

2004). 

 

Zajímavé je, že káně často číhá na zemi přímo u hraboší nory, někdy dlouhou 

dobu bez pohnutí, až se jí podaří opatrného hlodavce přelstít. Občas uloví i 

obojživelníka nebo plaza a vzácně vybere z hnízda i malého ptáka (sojku, vránu 

apod.) (Felix, 2011). 

 

Roční spotřeba káně lesní se odhaduje asi na 100 kg potravy. Při péči o 2-3 

mláďata zvyšuje se její spotřeba v průměru ještě o 23 kg kořisti. Přitom počet 

vajec ve snůšce je závislý na potravní nabídce. Přepočteno na počet hrabošů, jde 

o spotřebu asi 6 000 hrabošů ročně, což je úctyhodný výkon. Káně tedy musí 

v kulminující letní sezóně lovit až 10 hodin denně (Reichholf, 2003). 

 

Hnízdění 

Hnízdí v lesnaté krajině s otevřenými plochami. Většinou si staví své vlastní 

hnízdo a to pak využívá řadu let. Na druhu hnízdního stromu příliš nezáleží 

(Mrkáček, 2000). 

Jeden pár často používá totéž hnízdo několik let po sobě. Hnízdo bývá často 

používané několik let a bývá přistavováno (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). 

Hnízdo je umístěno normálně ve starém lesním porostu, většinou ne dále než 

100 m od okraje lesa. Příležitostně může být hnízdo mimo les, např. v polních 

remízcích, skupinách stromů nebo i na osamělých stromech. Vyhledávány jsou i 

lesy na svazích, kde může káně pro plachtění využívat termické vzdušné 

proudění. Jako hnízdní strom je nejčastěji vyhledáván dub nebo borovice, mohou 

však posloužit i další druhy stromů (Mebs, 2004). 

Svá hnízda si káně lesní stavějí skoro vždy na velmi vysokých stromech (Gutjahr, 

2010). Hnízdo je umístěno nejčastěji ve vidlici kmene pod korunou, pokud možno 

na hnízdě s volným příletem, nejčastěji ve výšce 9 až 18 m, ale až 25 m vysoko. 

Zpravidla má pár k dispozici v revíru několik hnízd, která může při hnízdění střídat 

(Mebs, 2004). 
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Rozmnožování 

Koncem dubna klade samice první vejce a ihned na ně zasedá. Počet kladených 

vajec je závislý na potravní nabídce a pohybuje se zpravidla v rozmezí dvou až 

tří. Na hnízdě se střídají oba rodiče, i když převážnou část inkubační doby sedí 

samice (Reichholf, 2003). 

V letech s přemnožením hrabošů může být vajec ve snůšce i více, ale spěšně 

jsou vyvedena vesměs jen 2 až 3 mláďata (Jiřík, Mottl, 1996). 

Po 28 až 31 dnech se rodí mláďata. Zpočátku je krmí samice, které samec kořist 

předává, ale později krmí i on. Za 41 až 49 dní mláďata hnízdo opouštějí, staří je 

však ještě asi 4 týdny krmí (Felix, 2011). 

Mláďata mimo hnízdo po vylétnutí se ozývají nápadným hlasitým žadoněním a 

létají vstříc rodičům přinášejících potravu (Mebs, 2004). 

Pohlavní dospělosti dosahuje ve stáří dvou nebo tří let. Pár je dlouhodobě stálý a 

věrný svému revíru. Začátkem období rozmnožování od února až března probíhá 

výrazné teritoriální chování, při němž hlasitě volají, krouží a činí svatební lety nad 

hnízdištěm, z něhož zahánějí další káně. 

Velmi elegantní a pozoruhodné jsou jarní svatební lety se vzdušnými hrami párů 

nad jejich hnízdištěm: při stálém volání stoupají kroužící páry do výšky, přičemž 

klidné plachtění je přerušováno hravým narážením na partnera, obloukovitým 

padáním dolů a opětným stoupáním do výše (Mebs, 2004). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy  

V prvních dnech života trhají potravu na menší kousky a podávají ji mláďatům 

k zobáku. Vzrostlým mláďatům pokládají potravu na okraj hnízda. Pokud nemají 

mláďata dostatečný přísun potravy, začínají mezi sebou o ni bojovat, co se 

projeví i úmrtím nejslabšího mláděte (Reichholf, 2003). 

Teprve když mláďata začínají obrůstat konturovým peřím, loví potravu oba rodiče 

Reichholf, 2003). 

Mláďata zůstávají ve hnízdě asi 46 dní a ještě dlouho po vyvedení je oba rodiče 

v okolí hnízdiště krmí (Jiřík, Mottl, 1996). 

 

Migrace  

Káně lesní je částečně tažná, převážně v důsledku krušných podmínek během 

zimy (Bezzel, 2004).  
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Zatímco severoevropské káně lesní jsou tažné, středoevropské káně jsou tažné 

jen zčásti. Staří ptáci jsou převážně stálí, zatímco mladí táhnou většinou na zimu 

na jihozápad do Francie. Na druhé straně zimují ve střední Evropě ptáci přilétající 

ze severní nebo severovýchodní Evropy. Podzimní tah má ve střední Evropě 

vrchol v říjnu, jarní tah probíhá od půli března do konce dubna (Mebs, 2004). 

Většina znovu zahnízdí v loňském hnízdě, které napřed vyspraví navršením 

dalších klacků. Často tak vznikají „hrady“ o průměru 80 cm. V srpnu opouštějí 

mláďata definitivně hnízdo, rodina se rozpadá a ptáci začínají postupně odlétat 

na jih. Během tuhých zim proto mnoho starých ptáků zahyne a většinu 

uvolněných hnízdních teritorií obsadí noví jedinci přilétající ze zimovišť 

(Reichholf, 2003).  

 

Ochrana druhu 

Podle vyhlášky 134/1996 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 9. května 1996 je 

káně lesní hájena celoročně s výjimkou § 6 této vyhlášky, kde se uvádí, že: 

"Hájení se nevztahuje na jedince, kteří opakovaně útočí na domácí drůbež nebo 

holuby. Tyto jedince je možné v místě kde působí tyto škody, a v bezprostředním 

okolí tohoto místa, lovit celoročně."  

 

Popis mého druhu 

Káně lesní jsem získala ze soukromé sbírky RNDr. Řezníčka. Práce se nijak 

zvlášť nelišila od výroby vycpaniny poštolky, ale vzhledem k velikosti byla práce 

mnohem pracnější a náročnější.  

Kostra ptáků je velmi pevná, ale také křehká. Při manipulaci jsem musela dávat 

dobrý pozor, abych nezlomila křídla nebo jiné kosti, což by znehodnotilo výsledný 

preparát.  
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Obr.9:  Káně lesní                              foto: Lucie Tuzová, 2013 

 

 

4.3. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 

 

 

Obr. 10: Drozd zpěvný (převzato z  http://www.biolib.cz). 
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Taxonomické zařazení 

Říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Aves ptáci 

řád  Passeriformes pěvci 

čeleď Turdidae drozdovití 

Rod Turdus drozd 

                                                                                                                zdroj: biolib.cz 

 

Drozdovití je početná čeleď řádu pěvců, zastoupená zejména na kontinentech 

východní polokoule. Jsou mírně zavalití, malí až středně velcí ptáci žijící v lesích. 

Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 14,5 cm velkého skalníka lesního 

(Monticola sharpei) až po 33 cm velkého modravce siného (Myophonus 

caeruleus). Opeření většiny druhů je šedé nebo hnědé, často se skvrnami 

(Kholová, 2008).  

 

 

Rozšíření 

Drozd zpěvný obývá v rámci palearktické oblasti rozlehlý areál, který zabírá celou 

Evropu s výjimkou většiny Pyrenejského poloostrova a na východě zasahuje až 

k jezeru Bajkal. Na tomto velkém areálu se drozd zpěvný vyznačuje klinální 

variabilitou ve velikosti a zbarvení, takže dochází směrem na východ k zesvětlení 

zbarvení a zvětšování těla (Cepák, 2008). 

Drozd hnízdí po celé Evropě (s výjimkou nejjižnějších oblastí) a části Asie, na 

zimu však odlétá do jižní a západní Evropy (Hrabák, Poruba, 2005). 

Východní populace se na zimu stěhují do středomořské oblasti. Objevují se také 

v severní Africe, dokonce na jihu až v Súdánu (Alderton, 2004). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_polokoule
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skaln%C3%ADk_lesn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Modravec_sin%C3%BD&action=edit&redlink=1
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Obr. 11: Rozšíření drozda zpěvného (převzato z http://www.atlaszvirat.cz). Žlutě – hnízdiště, zeleně – celoroční 

 výskyt,  modře – zimoviště.  

 

Biotop 

U nás drozd běžně hnízdí. Žije v lesích nejrůznějších typů, spíše na jejich 

okrajích než uvnitř, v polních lesících i v porostech kolem vodních toků (Šťastný, 

1984). 

Početně hnízdí v různých typech porostů od smrkových monokultur po druhově 

bohaté a členité lužní lesy (Vašák, 2005). 

Část populace hnízdí i v parcích, hřbitovech a zahradách, proces synantropizace 

však nedosáhl takového rozsahu jako u kosa černého (Bürger, Kloubec, Pykal, 

2009). 

 

Tělesné znaky 

Je o málo menší než kos, shora hnědý, na hrdle a prsou světle okrový s tmavě 

hnědými podélnými skvrnami. V letu je spodina křídel žlutavá (Bejček, Šťastný, 

1999). 

 

Rozdíly v pohlaví 

Samec i samice jsou u drozda zpěvného stejně zbarvení, není možné podle 

opeření pohlaví rozeznat. Drozd, který zpívá odněkud z vyvýšeného místa, je 

samec. Mladé, právě z hnízda vylétlé drozdy lze dobře rozeznat podle měkkých, 

http://www.atlaszvirat.cz/
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žlutých koutků zobáků a kratšího ocasu, ale i podle opeření. Mladí jsou na horní 

straně těla kropenatější, když mají světlé špičky per na středních a velkých 

křídelních krovkách. Tato kropenatost se postupně ztrácí, nicméně i v následující 

zimě se dá podle některých nevyměněných per na věk usuzovat. Předpokládá se, 

že držíte toho ptáka v ruce. Pohledem z dálky již jeho věk neurčíte (Bezzel, 

2004).  

 

Hlasové projevy 

Drozdovití jsou proslulí pěvci. Zpěv je působivý a melodický. Je možné jej slyšet 

zejména na jaře, kdy začíná období hnízdění, a obvykle se nese z poměrně 

vysokých větví (Alderton, 2004). Sameček vyhledává, obsazuje a obhajuje 

vhodné hnízdní teritorium, jehož velikost se mění v závislosti na druhu. Jakmile 

přiměřenou plochu obsadí, vydatně zpívá. Jednak akusticky značkuje hranice 

teritoria a láká samičku (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). 

 

Potrava 

Drozd zpěvný je všežravý a pojídá vše, co najde, rozmanitý hmyz, červy a plže. 

Konzumuje i bobule. Potrava je pestrá a často sbíraná na zemi. Vždy bývá 

zastoupena rostlinami a živočišnou složkou, jejich poměr se během roku výrazně 

mění. V době rozmnožování loví žížaly, plže a pozemní členovce, kdežto od 

vrcholného léta se specializuje na bobuloviny, jejich semínka roznáší daleko od 

mateřské rostliny a tak přispívá k jejich šíření (Vašák, 2005). Do zahrad ho 

přilákají i odpadky.  

Mladí drozdi zpěvní se musí hodně učit, mimo jiné i správné úpravě své oblíbené 

potravy. Instinktivně vědí, jak se dostat do vnitřku plží ulity, je-li vchod uzavřen. 

Popadnou ulitu a tlučou s ní o kámen. Musí ale hodně cvičit, aby našli správný 

grif. Rutinéři mezi drozdy udeří ulitou přesně špičkou o kámen, takže se 

vápencový vnitřní sloupek zlomí. Plž nemá žádnou oporu a nemůže se již pomocí 

svalů zatáhnout. Drozdovi stačí jenom pár chvatů zobákem a vytáhne tělíčko plže 

z ulity, zbaví je slizu a už je sousto připraveno k spolknutí (Straassová, Lieckfeld 

2005). 

Jeho přítomnost se dá poznat i podle „kovadliny“ – kamenů, pařezů či větví, 

kolem nichž leží desítky rozbitých skořápek plžů. 
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Hnízdění 

V nižších polohách hnízdí drozd 2-3 krát do roka, v horách a vysoko na severu 

obvykle pouze jednou. Hnízdo drozda zpěvného je pěkně tvarovaná miska z trav, 

větviček, kořínků, spadaného listí a lišejníků, jejíž vnitřek je vystlán blátem nebo 

rozkládajících se dřevem. Obvykle si pro ně vybírá dobře zastíněné místo, 

například v rozvětvení stromu, v keřích nebo v popínavých rostlinách, které 

porůstají budovy (Everett, 1997). Bývá umístěno několik metrů nad zemí ve vidlici 

větví zvláště jehličnatých stromů a keřů, výjimečně na zemi, budovách, 

polodutinách stromů atp. (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009).  

 

Rozmnožování 

Většina drozdovitých je monogamní. Každé pohlaví má přesně vymezené 

povinnosti. Samičky stavějí hnízdo a zahřívají snůšku vajec, kdežto samec brání 

hnízdní teritorium (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). 

Jejich snůška obsahuje obyčejně pět vajec, z nichž se po 12 – 14 dnech klubou 

ptáčata (Gutjahr, 2010). 

Když se mláďata vylíhnou, věnují se všichni hledání potravy. V prvních dnech 

stačí jenom deset krmení denně, ale týden starým mláďatům musí rodiče přinést 

potravu stokrát za den. Pracovní den drozda zpěvného odchovávajícího mláďata 

začíná 20 minut před východem slunce a končí večer po deváté (Straassová, 

Lieckfeld, 2005). 

Pak mladí drozdi vyskáčou z hnízda, a protože dosud nelétají, zdržují se na zemi, 

kde je rodiče ještě nějakou dobu dokrmují (Felix, 2011).   

Po osamostatnění mláďat z první snůšky zakládají staří ještě druhou (Šťastný, 

1984). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy  

Jako téměř u všech drozdů opouštějí mláďata hnízdo ještě nevyspělá. Snaží se 

tak zmírnit ztráty při hnízdění neboť případný pronásledovatel při brzkém 

rozptýlení mláďat nemusí najednou vyplenit celé hnízdo (Anděra, 1999). 

 

Migrace  

Naprostá většina drozdů je stále stěhovavá, i když se tu a tam ve městech 

vyskytnout případy přezimování. V září a říjnu drozdi táhnou do jižní a západní 
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Evropy či severní Afriky, odkud se vracejí obvykle v březnu. Protože přilétají 

v noci, překvapí nás zcela nečekaně jednoho chladného rána svým zvučným 

zpěvem (Bürger, Kloubec, Pykal, 2009). 

Odlet na zimoviště začíná u naší populace začátkem září a vrcholí na přelomu 

září a října. Směr tahu naší populace na zimoviště je poměrně uniformní, většina 

ptáků táhne přes Rakousko a Švýcarsko jihozápadním směrem do oblasti 

západního Mediteránu (Cepák, 2008). 

 

Ochrana druhu 

Ve střední Evropě nepatří mezi ohrožené druhy, a proto není zvláště legislativně 

chráněn.  

 

Popis mého preparátu 

Jedná se o drozda, který pochází ze soukromé sbírky RNDr. Řezníčka. Drozda 

jsem preparovala podobně jako poštolku a káně.  

 

 

 
Obr. 12: Drozd zpěvný                  foto: Lucie Tuzová, 2013 
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4.4. Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 

 

 

Obr. 13: Pěnice černohlavá (převzato z www.birdphoto.cz) 

 

Taxonomické zařazení 

Říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Aves ptáci 

řád  Passeriformes pěvci 

čeleď Turdidae drozdovití 

Rod Sylvia pěnice 

                                                                                                                                                                          zdroj: biolib.cz 

 

Čeleď pěnicovití zahrnuje velmi malé až střední druhy pěvců o délce těla 7,8-29,2 

cm. Zbarvení je převážně nenápadné, u obou pohlaví stejné nebo jen málo 

odlišné. Jedná se převážně o druhy žijící na stromech a v křovinách. Většinou žijí 

jednotlivě a vedou skrytý život, u většiny druhů je význačný teritoriální zpěv. Mimo 

polární oblasti obývají celou Zemi (Richarz, 2006). 

 

Rozšíření 

Obývá celou Evropu kromě nejsevernější části, vyskytuje se také na západní 

Sibiři a v severozápadní Africe. Na západě a jihu Evropy je stálá, ostatní 

populace přezimují ve Středomoří, nebo v rovníkové Africe. Evropská populace je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
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odhadována na více než 25 000 000 párů a druh je charakterizován jako 

zabezpečený (Buefield, Bommel, 2004). 

 

 

Obr. 14: Rozšíření pěnice černohlavé (převzato z: http://www.birdguides.com) 

 

 

Biotop  

Černohlávek je původně typickým druhem pěnic obývajících strukturovaný les, 

nicméně se setkáváme s procesem synantropizace (Rajhard, 2010). 

Ze všech pěnic je nejtypičtějším lesním ptákem, který sice preferuje listnaté a 

smíšené lesy, žije však i v lesích jehličnatých, a to jak na okrajích, tak uvnitř. 

Vyhledává i břehové porosty, zarostlé parky, hřbitovy a zahrady (Bejček, Šťastný, 

1999). 

Černohlávci mají rádi polostinné světlé listnáče s dostatkem podrostu a křovin a 

nejraději břečťan. Ideální jsou pro ně lužní lesy a vlhké smíšené porosty, ale 

vyhovuje jim také parková krajina nebo zdivočelé zahrady (Straassová, Lieckfeld, 

 2005). 

Hnízdí v lesích všeho typu a rozlohy, v parcích nebo zahradách a vyhýbá se jen 

skutečně nízkým či úzkým polním remízkům nebo řídkým skupinám keřů ve volné 

krajině (Vašák, 2005). 

 

 

http://www.birdguides.com/
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Tělesné znaky 

Malý, drobný ptáček. Charakteristickým znakem druhu je černá „čepička“ na 

hlavě samců, hnědá na hlavě samic. Na hřbetě nosí šedohnědý kabátek, který 

kontrastuje s bílým zabarvením bříška (Feriancová–Masárová, 1997). 

 

Rozdíly v pohlaví 

Dospělý samec má čepičku černou (od prvního přepeření do konce zimy hnědou, 

černou nebo černohnědou), svrchu je popelavě šedý a zespodu olivově šedý. 

Samice má čepičku rezavohnědou. Svrchu je tmavěji šedohnědá, na spodu 

světlejší, ale celkově oproti samci s hnědým nádechem. Mladí ptáci (do prvního 

přepeření) mají čepičku zbarvenou jako samice. Na ocase nemá v žádném šatu 

bílou barvu. Nohy i zobák jsou šedé (Svensson, 2012). 

 

Hlasové projevy  

Ačkoliv žijí skrytě, při zpěvu vyhledává vyvýšená místa. Zpěv je bohatý, obvykle 

zvučnější a rozmanitější než zpěv příbuzné pěnice slavíkové (Chinery, 1998). 

Hned po příletu koncem března nebo počátkem dubna obsazují samci hnízdní 

okrsky a takřka bez ustání celý den zpívají. Zvláště u starších jedinců bývá zpěv 

velmi líbivý, prudce mění výšku a hlasitost a zcela chybí jakékoli nelibozvučné 

tóny (Vašák, 2005). 

 

Potrava 

V hnízdním období se živí hlavně hmyzem (housenkami, brouky, blanokřídlými, 

dvoukřídlými) a jinými bezobratlými (pavouky, měkkýši), na konci léta a na 

podzim požírá také bobule a dužnaté plody. Oblíbenou sezonní potravou jsou 

bobule černého bezu. Mláďata jsou krmena hmyzem a později i dužnatými plody. 

Potravu sbírá z listů a větví stromů a keřů, méně často v letu a na zemi (Hudec, 

2005). 

 

Hnízdění 

Ve střední Evropě vyvádějí pěnice černohlavé většinou dvě snůšky ročně, 

přičemž doba hnízdění trvá od května do července (Gutjahr, 2010). 

Hnízdí jednotlivě, teritoriálně a monogamně, vzácně se objevují i případy bigamie 

a účasti cizího samce na péči o mláďata. Hnízda bývají ve výšce sotva 1 m 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monogamie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bigamie
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v křoví nebo v kopřivách a jsou hotova už za dva dny, vzácněji za týden. Malé 

mělké misky z volně spletených stébel, kořínků a pavučin nejsou příliš trvanlivé. 

Za krátký čas po vyvedení mláďat se hnízdo zcela rozpadne (Straassová, 

Lieckfeld, 2005). 

Samec si sám postaví ještě tzv. zpěvací hnízdo, na němž s oblibou sedí a zpívá 

(Felix, 2000). 

První hnízdění proběhne v květnu, na přelomu června a července mohou některé 

páry zahnízdit podruhé (Anděra, 1999). 

 

V centrálním Polsku byla provedena studie, která porovnávala vliv prostředí 

s vysokou koncentrací predátorů v lokalitě lužních lesů oproti jehličnatým lesům 

na úspěšné zahnízdění. Zkoumanými parametry byly vliv výšky umístění hnízda a 

jeho ukrytí před predátory pro úspěšné vyvedení mláďat. Ukrytí hnízda před 

predátory v jehličnatých lesech mělo statisticky významný vliv na úspěšné 

vyvedení mláďat. U lužních lesů a výšky umístění hnízd nebyl pozorován 

statisticky významný vliv na úspěšné vyvedení mláďat (Wegrzyn, Leniowski, 

2011). 

 

Rozmnožování  

Na pěti nažloutlých nebo nazelenalých, hnědě a šedě skvrnitých vejcích sedí oba 

rodiče 11 dní (Feriancová-Masárová, 1997).  

Stává se, že nějaký nepřítel objeví hnízdo nebo sotva vylíhlá mláďata, pak staří 

ptáci začnou předstírat poranění. Třepetají se se svěšeným křídlem poblíž 

útočníka a odvádějí jej od svého potomstva (Straassová, Lieckfeld 2005). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy 

Mláďata krmí oba rodiče na hnízdě 11 až 14 dní a pak ještě několik dní po 

vylétnutí především nechlupatými housenkami (Felix, 2000). 

S rodiči zůstávají další 2–3 týdny a pohlavní dospělosti dosahují ve 2. 

kalendářním roce. Jejich potrava sestává hlavně z drobného hmyzu a hmyzích 

larev (Gutjahr, 2010). 
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Migrace 

Na našem území hnízdí zcela běžně, na zimu však většina ptáků odlétá do 

jižních krajin (Chinery, 1998). Zimuje ve Středomoří nebo až ve střední Africe 

(Bejček, Šťastný, 1999). V poslední době však stále více pěnic tráví i zimní 

období roku ve střední Evropě (Gutjahr, 2010). 

 

Kulturní význam 

V minulosti byla tato pěnice lidově nazývaná „černohlávek“ žádaným klecním 

ptákem pro svůj příjemný zpěv. Z toho důvodu byla pochopitelně ceněnou kořistí 

čižbářů. Odposlechnutí samci (kvalitní zpěváci) se chytali většinou za použití 

sýčka na lep. Takový lov patřil pro svou náročnost k čihařskému mistrovství a 

nejlepší "černohlávci" byli pečlivě opečovávanými chovanci (Procházka, 2005). 

 

Ochrana druhu  

Ve střední Evropě nepatří mezi ohrožené druhy, a proto není zvláště legislativně 

chráněn. Početnost pěnice se v posledních desetiletích spíše mírně zvyšuje, a to 

jak u nás, tak v ostatních evropských zemích (Mačát, 2010). 

 

Popis mého preparátu 

Černohlávka jsem nalezla pod ořešákem na zahradě v Říčanech u Prahy. 

Preparace byla poměrně jednoduchá. Černohlávkovi jsem vyndala oči a rozřízla 

jsem dutinu břišní od kloaky až po hrudní koš. Pinzetou jsem pinzetou všechny 

vnitřnosti. Potom jsem vyrobila náhradní tělo z dřevité vaty, namočila jsem ho do 

molantinu, vložila do břišní dutiny a zašila.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BD%C4%8Dek_obecn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lep
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lov
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Obr. 15: Pěnice černohlavá     foto: Lucie Tuzová, 2013 

 

 

 

 

 

4.5. Brhlík lesní (Sitta europaea) 

 

 
Obr. 16: Brhlík lesní (převzato z http://www.naturfoto.cz) 
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Taxonomické zařazení 

říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Aves ptáci 

řád  Passeriformes pěvci 

čeleď Sittidae brhlíkovití 

rod Sitta brhlík 

                                                                                                                  zdroj: biolib.cz 

 

Čeleď brhlíkovití jsou malí pěvci (11-18 cm), s velkou hlavou, silným zobákem, 

krátkýma silnýma nohama s ostrými drápy a krátkým ocasem. Bývají poměrně 

pestří, obě pohlaví zbarvena stejně, nebo velmi podobně. Jsou to vesměs 

stromoví ptáci, šplhající po kmeni, několik druhů se však přizpůsobilo i životu na 

skalách. V Evropě žijí tři druhy, v Česku jen jediný druh - brhlík lesní (Svensson, 

2012). V mnoha jazycích je rodové jméno brhlíka odvozeno od slova zedník 

(Gutjahr, 2010).  

 

 

Výskyt  

Je hojným obyvatelem lesů, parků a zahrad celé Evropy a Asie, s výjimkou 

severních oblastí Skandinávie (Hrabák, Poruba, 2005). 

 

 

Obr. 17: Rozšíření brhlíka lesního (převzato z: http://www.ifauna.cz). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brhl%C3%ADk_lesn%C3%AD
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Biotop 

Obývá spíš nižší a střední nadmořské výšky s listnatými nebo smíšenými porosty. 

Jen občas se usadí i v menším lese s převažujícími smrky nebo borovicemi, ale 

vždy musí mít možnost zaletovat do porostů jiného složení. Na hnízdišti je 

nápadný, protože stále šplhá po kmenech, v korunách stromů i u jejich paty a 

každou chvíli se ozve hlasitým vábením.  

Vyskytuje se dost běžně v listnatých i smíšených lesích, v parcích a zahradách, a 

v době rozmnožování se ozývá hlasitým hvízdáním (Bouchner, 1990). 

 

Tělesné znaky 

Charakteristickým znakem druhu je klínovitý zobák, dlouhé prsty i drápy a černý 

proužek po stranách hlavy (Feriancová–Masárová, 1997). Brhlíci nepoužívají svůj 

krátký, pravoúhle zakončený ocas pro udržování stability jako datlové a 

strakapoudi.  Mají dlouhé silné prsty a drápy a šplhají tak, že vždy posunou jednu 

nohu výše a rovnováhu udržují níže postavenou nohou (Burnie, 2007). Mají 

namodrale šedou svrchní stranu těla od hlavy až po ocas. Spodina těla je 

proměnlivě zbarvena od bílé až po rezavý odstín žlutohnědé, v závislosti na 

geografickém poddruhu. Tmavě načervenale hnědý podbřišek je u samců 

jasnější (Alderton, 2004). 

 

Rozdíly v pohlaví 

Sameček je tmavší, zejména pod křídly je ta červenohnědá úplně krvavá, 

samička je méně výrazně zbarvená (Kholová, 2008). 

 

Hlasové projevy 

Brhlík má hlasité a bohaté hlasové projevy. Zpěv je sice poměrně monotónní, ale 

zato hlasitý, energický a rychlý. Vábí hlasitými hvizdy i jemnějším sýkořím „sit sit“. 

Zpěv je trylkovitý, v základě zní jako „kvikvikvi“. Varovný hlas je hlasité, rychlé 

ťuiťuiťui (Volker, 2009). 

 

Potrava 

Brhlík se podobá nepříbuzným datlovitým nejen místem sběru potravy na borce 

stromů, ale také silným dlátovitým zobákem, kterým vytahuje kořist ze štěrbin. 

Jeho čelisti ani lebka však nejsou uzpůsobeny k tesání do dřeva (Richarz, 2006).  
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Kromě larev hmyzu se brhlík lesní s oblibou živí i vyvinutým hmyzem a pavouky. 

Větší úlovky, jako například brouky, nejprve zaklíní do puklin v kůře a pak si 

z nich vytrhává kousky velké tak akorát do zobáčku (Gutjahr, 2010).  

Pokud není v chladných ročních dobách dostatek živočišné potravy, živí se brhlíci 

také různými semeny, bobulemi a lískovými ořechy. Je velkým milovníkem 

olejnatých semen a navštěvuje kvůli nim i krmítka (Richarz, 2006). V pravidelných 

intervalech odnáší v zobáku z krmítka jednotlivá semena, která ukryje do štěrbin 

v borce, a tak si tvoří zásoby na horší časy (Vašák, 2005).   

Na zimu oříšky shromažďují, ale mají špatnou paměť, a tak často zapomenou, 

kam si je uložili (Durrell, 1997). 

Aby se mu oříšky a semena s tvrdou skořápkou lépe otvíraly, často je zasouvá za 

odchlíplou kůru stromu a klove do nich nepravidelné, velké díry – při tom většinou 

zanechává malé otisky zobáku (Richarz, 2006). 

 

 

Hnízdění 

Když objeví dutinu s příliš velkým vletovým otvorem, probudí se v něm stavitelská 

vášeň. V zobáku přináší slinami rozmělněnou hlínu, nalepuje ji na okraje 

vletového otvoru a důkladně ji upěchuje. Po utuhnutí je materiál neobyčejně 

pevný, těžko rozbitelný (Bouchner, 1990).  

Jílovitou půdou, kterou přináší v zobáčku, ucpává tak dlouho vchod do hnízdní 

dutiny, až zůstane pouze otvor o průměru 3,5 cm, přesně takový, aby brhlík 

proklouzl dovnitř, ale ne jeho konkurenti, špačci nebo holubi (Straassová, 

Lieckfeld, 2005). Podobně si brhlík počíná i při úpravě přirozených otvorů. Dovnitř 

dutiny brhlík někdy nanosí neuvěřitelné množství hnízdního materiálu (Bouchner, 

1990). 

Hnízdní dutinu vystýlá i kousky kůry (Feriancová–Masárová, 1997). 

Ze severní Moravy jsou k dispozici dlouhodobé fenologické trendy brhlíka lesního 

ve smíšených lesích s dominantním zastoupením dubu zimního a buku lesního. 

Během období 1973 až 2009 bylo zaznamenáno 439 hnízdění brhlíka lesního v 

budkách. První snáška vajec probíhala v období od 27. března do 29. dubna a 

během sledovaného období pokročilo o 7,8 dne k časnějšímu datu. Průměrný 

počet vajec ve snůškách byl 7,25 a během let byl pozorován nárůst o 0,86 vajec. 

Z úspěšných hnízd bylo vyváděno průměrně 6,10 mláďat (Král, 2010). 
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Rozmnožování 

Na 5 – 9 vejcích sedí samice 13 – 17 dní. Oba rodiče krmí mláďata v hnízdě 24 

dní. Hnízdí dvakrát za rok (Feriancová–Masárová, 1997). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy 

Oba rodiče krmí mláďata až 28 dní, kdy pak vylétnou z hnízda přímo na nejbližší 

strom, kde začnou okamžitě šplhat hlavou nahoru i dolů po celém kmeni a hledat 

si ve škvírách kůry ukrytý hmyz a pavouky (Hrabák, Poruba, 2005). 

 

Migrace 

Brhlíci patří mezi stálé ptáky, ovšem v zimě se potulují a nedodržují tak přesně 

svá teritoria. V tužších zimách se potulují se sýkorami po krajině a vyhledávají 

blízkost lidských sídel a navštěvují krmítka (Hrabák, Poruba, 2005). 

 

Zajímavost 

Brhlíci jsou jedinými evropskými ptáky, kteří dokáží šplhat po kmenech stromů 

nebo skalách hlavou dolů, resp. všemi směry pomocí silných prstů a drápů, 

kterými se zachycují v nerovnostech podkladu. Styl šplhání je odlišný od pohybu 

datlovitých ptáků nebo šoupálka (Vašák, 2005). 

Při změně směru brhlík vždycky sedí jen na jedné noze, kdežto druhou se pevně 

zahákne drápky, takže se jistí jako horolezec. Tato technika šplhání mu pomáhá i 

na nejobtížnějších místech, např. na rozpukané kůře nebo na odchlíplých kusech 

borky, kde vyhledává pavouky, hmyz a jejich larvy (Lohmann, 2007). 

 

Ochrana druhu 

Jedná se o málo dotčený druh. V poslední době jeho počet v ČR mírně stoupá. 

 

Popis mého preparátu 

Brhlíka jsem získala ze zahrady, kde byl nalezen mrtvý. Preparace se v podstatě 

nelišila od preparace jiných menších ptáků.  
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 Obr. 18: Brhlík lesní                                                                            foto: Lucie Tuzová, 2013 

 

 

4.6. Kos černý (Turdus merula) 

 
             Obr. 19: Kos černý (samička) (převzato z http://www.birdphoto.cz) 

http://www.birdphoto.cz/
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Taxonomické zařazení 

říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Aves ptáci 

řád  Passeriformes pěvci 

čeleď Turdidae drozdovití 

rod kos Turdus 

                                                                                                                zdroj:biolib.cz 

 

Zástupci této čeledi sice nebývají pestře zbarveni, ale někteří z nich jsou 

vynikajícími pěvci. Jejich poměrně dlouhý, silný zobák jim umožňuje lovit celou 

řadu bezobratlých, ale živí se také bobulemi a ovocem. Někteří drozdovití jsou 

stěhovaví, ať už se stěhuji v rámci Evropy, nebo před zimou táhnou do 

vzdálenějších krajin. Často přilétají ve velkých hejnech (Alderton, 2004). 

 

Rozšíření 

Kromě nejsevernějších oblastí hnízdí v celé Evropě a dále v pásmu 

středoasijských pohoří od Malé Asie přes Kavkaz až po Himaláje a rovněž 

v severozápadní Africe (Anděra, 1999). Byl introdukován i do Austrálie (Bejček, 

Šťastný, 1999). 

Pokud pořídíme seznam ptáků, mezi deseti nejhojnějšími ptačími druhy v Evropě 

patří kosovi číslo tři, ještě před vrabcem domácím. Odborníci zjistili, že na našem 

starém kontinentě žije asi 50 milionů kosů. Jednou z příčin určitě je, že tito ptáci 

dovedou rychle objevit jakýkoliv zdroj potravy (Straassová, Lieckfeld, 2005). 

Většina kosů si vůči lidem vyvinula tak malou útěkovou vzdálenost, že jim člověk 

takřka může šlápnout na ocas. Pokud se k nim přiblížíte, často ani neuletí, ale 

prostě jen poskočí o kousek dál (Gutjahr, 2010).  

 

Biotop 

Miluje vlhké lesy s hustým porostem. Ač původně typický obyvatel lesa, vyskytuje 

se u nás kos jako synantropní druh takřka všude. Dokonce i v centrech měst, 

která jsou takřka bez stromů (Richarz, 2006). 
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Tělesné znaky 

Kos je jako jediný z drozdovitých celý černý, má jen výrazný oranžový oční 

kroužek a zobák. Mláďata jsou hnědavější a skvrnitější než samice (Chinery, 

1998). Kos chodí, běhá nebo poskakuje po zemi v mírném předklonu, přičemž se 

třetí a první prst stáčejí dovnitř (Richarz, 2006).  

Opravdovým signálem jara je, když zobáky kosích samečku, přes zimu 

nenápadně špinavě žlutohnědé, dostanou sytě oranžově žlutou barvu (Anděra, 

1999). 

 

Rozdíly v pohlaví 

Samec je černý, samice hnědá, na bradě na prsou nenápadně skvrnitá. Zobák 

dospělých samců je pomerančově zbarvený, samic hnědý. Mláďata se zbarvením 

podobají samici, zobák však mají nažloutlý (Feriancová–Masárová, 1997). 

 

Hlasové projevy  

Kos je hlučný a často se ozývá při poplachu mírnějším čak nebo rozčileným 

pokřikem. Za soumraku a úsvitu lze slyšet sborové čink. Zpěv je melodický, 

flétnový a s bohatým nápěvem (Chinery, 1998). Vábení je „dukdukduk“ nebo 

„srííí“, varování pak rámusivé „tikstikstikstiks“. Samec kosa začíná zpívat na 

začátku jara, obvykle za ranního a večerního soumraku, a to z vyvýšených míst. 

Zpěv je hlasitý, flétnový a melodický, kos navíc ovládá více melodií a harmonií 

než slavík. Zajímavé na zpěvu je, že se skládá z jednotlivých skladeb, které kos 

po dohrání celého svého repertoáru neustále opakuje dokola. Složitost a počet 

skladeb vzrůstá se stářím a zkušenostmi zpěváka. 

Kosí samečci obsazují revíry, které energicky brání proti jiným samečků svého 

druhu. Aby se počet bitek minimalizoval, varují majitelé revíru všechny potenciální 

rivaly svým zpěvem, který současně slouží k nalákání samiček (Gutjahr, 2010). 

 

Potrava 

Potrava kosa černého obsahuje složku rostlinnou i živočišnou. Kromě bobulí a 

plodů různých dřevin hledají na zemi a v hrabance drobné živočichy, hlavně 

hmyz, červy a měkkýše (Anděra, 1999). 

Kos v zemních chodbičkách vydatně šťourá a snaží se larvy nebo žížaly 

napíchnout špičkou zobáku (Reichholf, 1999). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slav%C3%ADk_obecn%C3%BD


68 

 

Kosi ve městě se naučili využívat těch zdrojů potravy, které jim vědomě i 

nevědomě poskytuje člověk. Převážnou část jejich potravy už netvoří drobní 

živočichové, ale nabídka krmítek a odpadky na ulicích a smetištích (Dobroruka, 

Dobroruková, 1989). Evidentně páchá škody v sadech i zahradách oklováváním 

ovoce a vytahováním klíčících rostlinek ze země, což při vysoké početnosti může 

být poměrně významné. Na jaře se ale živí hlavně bezobratlými živočichy žijícími 

na povrchu půdy nebo těsně pod ní, a tak spíš prospívá (Vašák, 2005). 

 

Hnízdění 

Kos původně hnízdil nízko na keřích a stromech, někdy i přímo na zemi. Nyní si 

staví hnízdo, kde se dá, ve městech třeba i vysoko na budovách, plotech, 

pomnících a jiných, mnohdy až nepředstavitelných místech (Anděra, 1999). 

Konstrukce hnízda je poměrně pevná, zhotovená z trávy, listí a větviček, uvnitř 

zpevněná různě silnou vrstvou hlíny. Na rozdíl od drozda zpěvného však kos 

vystálá hnízdní kotlinku jemnou trávou a kořínky. Hnízdo staví 4 - 6 dní jen 

samička, sameček většinou ani nepřináší materiál (Anděra, 1999). 

Zahnízdění jednoho nebo několika málo párů je vzácnou výjimkou, většinou se 

jedná o základ budoucí kolonie, která může posléze čítat na tisíce párů. Existují 

menší populace hnízdící v korunách stromů v parcích nebo alejích (např. České 

Budějovice a Praha) (Vašák, 2005). 

 

Rozmnožování 

Ve městech hnízdí třikrát, někdy až čtyřikrát do roka a kladou 3 – 6 vajec. Za 

nejlepších podmínek dokáže samička kosa za jedinou hnízdní sezónu snést 25 

vajec. Podle sledování se však vylíhne potomstvo nejvýše ze 45 procent vajíček 

a z nich zase jenom 40 procent přežije první narozeniny. V následujícím roce pak 

zahyne ještě polovina. Teoreticky by se mohl kos dožít 20 let, ve skutečnosti však 

je průměrný věk jen dva roky (Straassová, Lieckfeld, 2005). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy 

Po 13 až 15 dnech se líhnou mláďata a po dvou týdnech, ještě neschopná letu, 

opouštějí hnízdo a ukrývají se na zemi. Staří je neúnavně krmí hlavně žížalami, 

které dovedou obratně vytahovat ze země (Felix, 2000). 
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Migrace 

Z původně tažného ptáka se stal z velké části stálým a na mnoha místech 

evropského kontinentu zůstává i přes zimu (Anděra, 1999). Na podzim odlétá na 

jih jen část populace, většinou mladí ptáci a samičky. Přezimování je pro kosa 

snazší ve městě než v lese. Ve městě je až čtyřikrát větší hnízdní hustota kosů 

než v lese (Dobroruka, Dobroruková, 1989). 

 

Ochrana druhu 

Není zvláště legislativně chráněn. 

 

Popis mého druhu 

Jedná o samičku kosa, kterou jsem našla pod oknem. Samička při letu narazila 

do skla a zaplatila za to životem stejně jako statisíce dalších ptáků z Česka, kteří 

v prosklené ploše nevidí překážku.  

Výroba preparátu z tohoto ptáka byla poměrně jednoduchá. Nelišila se od 

preparace malých ptáků (brhlíka či pěnice).  

 

 

 

Obr. 20:  Kos černý                                                     foto: Lucie Tuzová, 2014 
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4.7. Havran polní (Corvus frugilegus) 

 

 

Obr. 21:  Havran polní zdroj (převzato z http://www.ptacisvet.cz)  

 

Taxonomické zařazení 

říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Aves ptáci 

řád  Passeriformes pěvci 

čeleď Corvidae krkavcovití 

rod Corvus havran 

                                                                                                                                                       zdroj: biolib.cz 

 

Ačkoliv příslušníci čeledi krkavcovití (Corvitidae) patří v zoologickém systému do 

řádu pěvců, jsou od ostatních příslušníků tohoto řádu vzhledově velmi odlišní. 

Jedná se o ptáky s robustnějším tělem, silnými stojáky, se silným klovcem a 

vyznačují se vysokým stupněm inteligence (Dungel, 1993).  

Ze smyslů mají velmi dobře vyvinutý zrak, kterým se hlavně řídí při vyhledávání 

potravy. Proti všem ostatním ptákům mají ve vztahu k velikosti těla výrazně větší 

a těžší mozek, což ukazuje na jejich vysoký stupeň inteligence. Konkrétně vrány 

mají v poměru k velikosti těla stejně velký mozek jako mají šimpanzi.  

Všichni příslušníci této čeledi jsou ptáci vysoce společenští, což vytváří tlak na 

umožnění vyššího stupně spolupráce, individuálního poznávání a chápání 

vyšších společenských vztahů. Ptačí mozek má ale na rozdíl od stavby mozku 

http://www.ptacisvet.cz/
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primátů jinou stavbu, nevytváří se u něj na povrchu mozková kůra, ale místo ní se 

u nich vyvinulo tzv. hyperstriatum, které mozkovou kůru nahrazuje a je v něm 

soustředěno hlavní řídicí centrum. Ze všech ptáků příslušníci čeledi kracovití mají 

hyperstriatum největší, což umožňuje jejich mozku provádět různé náročné 

funkce. Speciálně krkavci, vrány, kavky a straky mají hyperstriata a tím i mozek 

největší s obrovským počtem mozkových buněk. Právě tato skutečnost jim 

umožňuje naučit se aktivně novým a snadnějším způsobům lovu, při lovu 

spolupracovat apod. (Sýkora, 2010). 

 

Rozšíření  

Havran polní hnízdí vyjma Pyrenejského poloostrova a severní Skandinávie 

v celé Evropě, odkud rozšíření pokračuje širokým pásem mírnější Asií a končí při 

pobřeží Tichého oceán (Vašák, 2005). 

Kromě toho člověk zavlekl tento druh i na Nový Zéland (Gutjahr, 2010). 

Studie v Polsku porovnávala počty a chování havranů v městské a venkovní 

aglomeraci. V oblastech městské aglomerace byla větší hustota výskytu havranů, 

než v oblastech venkovských. Rovněž se zde havrani vyskytovali ve větších 

skupinách. Počet havranů v oblastech městské aglomerace byl úměrně závislý 

na klesající teplotě a výšce sněhové pokrývky (Jadcyk, Drzeniecka-Osiadacz, 

2013). 

 

 

Obr. 22: Rozšíření havrana polního (červeně) (převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_poln%C3%AD) 
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Biotop 

K původnímu biotopu havrana polního patří především zemědělské plochy, louky 

a pastviny (Gutjahr, 2010). 

Žije v otevřené polní krajině s lesíky. Hnízdí v koloniích a ty bývají blízko vody. V 

zimě lze havrana spatřit v nezasněžené krajině a ve městech. U nás hnízdí 

hlavně v nížinách, pravidelně v okolí velkých řek, jen místy vystupuje do středních 

poloh. Největší hnízdní kolonie u nás je ve Veltrusích, známá je již od konce 19. 

Století. Hnízdí v ní i více než 800 párů. V posledních desetiletích se počty zvyšují 

(Šťastný, Bejček, Hudec, 2004). 

 

Tělesné znaky 

Zbarven je černě s výrazným modravým kovovým leskem. Drobné peří na hlavě i 

na krku je jemně rozčísnuté a nejsou znát jeho obrysy, což je jeden 

z rozpoznávacích znaků mezi mladým havranem a vránou obecnou černou, která 

má tato pírka zahrocená a se znatelnými obrysy (Jiřík, Mottl, 1996).  

Peří na hlavě a na krku má roztřepené praporce, na nohou tvoří „kalhotky“ 

(Feriancová–Masárová, 1997). 

 

Mladí ptáci nejsou tak sytě zbarvení a peří jim sahá až k zobáku. Do zhruba 

šestého měsíce života mají kořen zobáku opeřený (Chinery, 1998). 

Staří ptáci mají okolí zobáku nad nozdrami lysé a bělavé, mladí však mají i tato 

místa při kořeni zobáku hustě opeřená a nozdry peřím zakryté stejně jako vrána 

(Dungel, 1993). 

 

Hlasové projevy 

Havran polní je poměrně hlučný druh. Havrani se ozývají chraptivým „krá-krá“ 

nebo poněkud hlubším „garb-garb“ a vysokým „kyr - kyr - kraa“, někdy lze 

zaslechnout i jakési krákavé žvatlání. (Jiřík, Moták, 1996).  Havran se nejčastěji 

obývá stejnoměrným nosovým kaaa nebo kje (Chinery, 1998). 

 

Potrava 

Jejich kořistí jsou především žížaly, ponravy, myší hnízda nebo larvy tiplic, které 

vybírají z půdy. Havrani často ocení nejen hmyzí larvy nebo červy, ale také osení. 

Když se to hodí, havrani pocházejí polem a vytahují ze země mladé rostlinky 



73 

 

nebo sbírají čerstvě vyseté obilí, případně zrnka vysypaná z klasů. Havraní 

společenství si rychle osvojí nové znalosti. Jakmile havrani objevili, že pod 

potrhanou plastovou folií sila se skrývá chutná siláž, začali podobně jako sýkory 

folii odtrhávat a krmit se. Tak začala hejna havranů cílevědomě vyhledávat nové 

zdroje. Stejně dovedou využít třeba lojové kuličky pro sýkory (Straassová, 

Lieckfeld, 2005). 

Havran bere zavděk obilnými zrny, zbytky brambor a jiných hlíz, ale konzumuje i 

zeleninu, luštěniny, třešně, ostružiny, ořechy i jiné plody a semena. Na svých 

zimovištích ve Francii a v Itálii tropí ptáci značné škody v olivových hájích 

(Dungel, 1993).  

 

Horlivě hledají v zemi žijící bezobratlé a jejich vývojová stadia, přičemž v půdě 

vrtají zobákem. Soustavně si tak odírají štětinová pírka při kořeni zobáky, až 

vzniká lysina. Uloví též hraboše a v době hnízdění nepohrdnou ani vejci jiných 

ptáků. Mršiny rovněž konzumují, ale daleko méně než např. vrány. U zdechlin se 

spíše zaměřují na sběr hmyzu. V době nouze požírají i výkaly a dokáží přežít i za 

mimořádně nepříznivých podmínek (Dungel, 1993). 

Havrani se soustřeďují na otevřených skládkách odpadků v okolí měst a početně 

zimují v intravilánu, kam je lákají zbytky potravin a přikrmování (Vašák, 2005). 

Pokud je dostatek potravy, tvoří si havrani polní v dutinách stromů, puklinách kůry 

nebo pod kameny drobné zásoby (Gutjahr, 2010). 

 

Vývržky 

Elipsovité vývržky havrana jsou na jednom konci protažené, pevné a obsahují 

často vedle kousků kostí a per také kamínky a zbytky rostlin, především semen. 

Havrani přijímají více rostlinné potravy než vrány obecné a zejména jim chutná 

klíčící zrní. Když konzumace obilí převažuje, obsahují vývržky pluchy a zbarví se 

do žluta (Richarz, 2009). 

 

Hnízdění 

Hnízdiště si havran vybírá v otevřené krajině, raději rovinatější, kde se pole a 

louky střídají s menšími lesy a lesíky, parky a stromořadími. Horským oblastem 

se v době hnízdění vyhýbá, ačkoli jinak v hejnech zalétá za potravou i do značně 

vysokých poloh (Jiřík, Mottl, 1996). 
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Hnízdí v koloniích v nížinách celé Evropy a Asie, kromě jižních oblastí. Hnízda 

bývají umístěna na vysokých stromech, jsou spletena z větví a bývá jich často i 

několik set (Hrabák, Poruba, 2005). 

Hnízdo je postaveno velmi ledabyle z větviček, kořínků, stébel, mechu, hlíny, peří 

apod. Při stavbě hnízd je v kolonii mnoho křiku, neboť dochází ke konkurenčním 

sporům o vyhlédnuté místo a páry si také navzájem kradou stavební materiál 

Tato určitá řevnivost mezi sousedy trvá jen potud, dokud není dokončena stavba 

hnízda. Potom se ptáci navzájem snášejí velmi dobře a dokonce mezi sebou trpí i 

kavky (Jiřík, Mottl, 1996).  

 

Rozmnožování  

Havrani jsou monogamní a svatební hry, jichž se zúčastní nejen jednotlivé páry 

samostatně, ale někdy celé větší skupiny, se konají hned po příletu na hnízdiště 

(Vašák, 2005).  

Během námluv sameček přináší své vyvolené jako svatební dar potravu. Přitom 

roztáhne ocasní pera do vějíře, načepýří peří a vydává zvláštní luskavé zvuky. 

Koncem března až počátkem dubna snáší samička 3 až 5 vajec, zelenavě 

zbarvených a hustě pokrytých olivově žlutavými nebo hnědými skvrnami. 

Sameček jí přitom obstarává potravu. (Jiřík, Mottl, 1996). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy 

Mláďata se líhnou asi po 17 – 18 dnech a staří je krmí zrním, kukuřicí, semeny i 

hmyzem. Občas přinesou i hraboše a mršiny. Ve větších koloniích, jejichž 

členové musí často tvrdě bojovat o potravu, je úmrtnost mezi mláďaty velmi 

vysoká. Většinou z každé snůšky uhyne nejméně jedno mládě (Hrabák, Poruba, 

2006). 

Více než měsíc zůstávají v hnízdě, to je dvojnásobek doby obvyklé u malých 

pěvců. Po vylétnutí z hnízda o ně ještě šest týdnů pečují rodiče a poctivě je krmí. 

Ve voleti starých ptáků se v době odchovu mláďat hromadí potrava jako 

v nákupní tašce. Všechno přinášejí mláďatům. Dokud se mláďatům nevytvoří 

bělavá lysina kolem základny zobáku, berou je všichni členové kolonie jako děti a 

mohou si dovolit všechno (Straassová, Lieckfeld, 2005). 

Havrani jsou velmi společenští: cestují, hnízdí, spí a hledají potravu pohromadě. 

Dokonce i při sbírání potravy na polích a lukách někdo z hejna hlídá. Havrani se 



75 

 

drží všichni v dohledu a jakmile se jeden ze skupiny zvedne ze země, všichni 

ostatní vzlétají  (Straassová, Lieckfeld, 2005). 

 

Havrani obvykle koncem odpoledne vytvářejí velké skupiny a společně odlétají na 

nocoviště. Hnízdí také ve společných koloniích. Přidávají se k nim jiné druhy, 

zejména kavky, straky, vrány obecné i krkavci. Různé druhy se ovšem usazují na 

zvláštních stromech. Například havrani si vybírají vysoké stromy, kdežto kavky 

nižší (Doherty, 2000). 

 

Pokud se objeví nebezpečí, může ochrana hejna jednotlivým ptákům zachránit 

život. Sotva jeden z nich zavolá na poplach, slétají se na pomoc ostatní členové 

hejna ze vzdálenosti stovek metrů.  

Osamělý havran je zřídka k vidění. Potřebuje ochranu hejna, aby měl pocit jistoty. 

(Straassová, Lieckfeld , 2005) 

 

Migrace 

Populace u nás hnízdících ptáků v říjnu a listopadu ve velkých hejnech přetahuje 

směrem k západu, do jižní Evropy i do severní Afriky, kde se ptáci rozdělují do 

menších hejn a hledají potravu. Někteří z našich havranů u nás i přezimují. 

Naprostá většina přezimujících ptáků však k nám přilétá ze severovýchodu. 

V říjnu a listopadu se někdy objevují obrovská hejna, která se toulají po polích a 

usazují se ve městech a v okolí vesnic (Jiřík, Mottl, 1996). 

Naše hnízdní populace zimují ponejvíce ve Francii a k nám přilétají havrani ze 

severovýchodní Evropy (Polsko, část Ruska). V zimě dodržují společná nocoviště 

na vzrostlých stromech v rozlehlých parcích nebo polních lesících (Vašák, 2005). 

 

Ochrana druhu 

V současné době je v Červeném seznamu České republiky zařazen mezi 

zranitelné druhy. Havran polní je z pohledu zákona o ochraně přírody volně 

žijícím ptákem. Vztahuje se na něj tzv. obecná ochrana rostlin a živočichů, podle 

které jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, 

poškozováním, sběrem či odchytem (§ 5). Ochranu volně žijících ptáků dále řeší 

§ 5a, který zakazuje např. úmyslné usmrcování a odchyt ptáků, poškozování a 
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ničení hnízd a vajec a také úmyslné vyrušování ptáků, zejména, zejména během 

rozmnožování a odchovu mláďat.  

 

 

Popis mého preparátu 

Můj preparát je ze soukromé sbírky RNDr. Řezníčka. Preparace havrana byla 

relativně náročná vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velikého ptáka. 

Preparovala jsem jej podobně jako poštolku.   

 

 

 

Obr. 23: Havran polní                                                        foto: Lucie Tuzová 
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4.8. Český strakatý skot 

 

 

Obr. 24: Býk plemene český strakatý skot (převzato z: zivotnafarme.infoblog.cz/clanek/cesky-strakaty-skot-12048) 

 

Taxonomické zařazení 

říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Mammalia savci 

řád  Artiodactyla sudokopytníci 

čeleď Bovidae turovití 

rod Bos tur 

                                                                                                                                                                           zdroj: biolib.cz 

 

Čeleď Turovití (Bovidae) zahrnuje téměř dvě třetiny známých recentních druhů 

sudokopytníků. Turovití se přizpůsobili životu v rozmanitých podmínkách a tomu 

odpovídá rozdílná sociální strategie od samotářského života či života v párech až 

po mnohohlavá stáda na stepích a savanách (Anděra, Gaisler, 2012). 

Charakteristickým znakem všech druhů jsou rohy, vyvinuté buď u obou pohlavích 

nebo jen u samců, obvykle jsou dva (Gaisler, Zima, 2007). 

Základem rohu je výběžek čelní kosti, který je pokryt rohovinovým pouzdrem 

(toulcem). Rohovatění pokožky postupuje od báze rohu směrem k jeho špičce, 

starší části toulce jsou tedy vytlačovány vzhůru. Protože rohy jsou stálým 

(trvalým) útvarem a každoroční přírůstek je vyznačen zesíleným prstencem, 

můžeme u řady druhů turovitých podle těchto zesílených prstenců poměrně 

spolehlivě určit stáří zvířete. U starých jedinců se při používání rohů mohou 

některé prstence odřít a nemusí být zřetelné (Dobroruka, Berger, 2004). 



78 

 

Rohy skotu jsou znakem pohlavní příslušnosti a zbraní. U býků jsou silnější 

(robustnější), ale to se týká také prakticky všech kostí. Jako zbraně mezidruhové 

agrese slouží proti útočníkům. Při vnitrodruhových zápasech jsou rohy užívány 

především k demonstraci síly a mnohdy i k tomu, aby při nárazu čely nedošlo ke 

sklouznutí. Skutečnost j e však taková, že se v každém stádu objeví útoční 

jedinci, kteří svými rohy zraňují příslušníky vlastního druhu, a proto se ve 

velkochovech provádí „odrohování telat“. Jsou ovšem i bezrohá plemena 

(Komárek, 2001). 

 

Původ 

Český strakatý skot vznikl na našem území ve 30. letech. Na vzniku a unifikaci 

plemene se podílela tato plemena: simensko-český skot, bernsko-český skot, 

bernsko-hanácký skot, skot kravařského rázu, skot hřbíneckého rázu, chebský 

skot a česká červinka. Za unifikací a vznikem plemene ČESTR stál český 

profesor Taufer z Brna. Český strakatý skot patří do skupiny plemen horského 

strakatého skotu (Pokorný, 2013).  

Zemí původu pro plemena této skupiny je Švýcarsko. Zde vznikl na úrodných 

pastvinách původní simentálský a bernský skot. V minulosti byl tento skot ve 

značné míře vyvážen, především do sousedních zemí, ve kterých vznikla 

plemena, která svůj původ od simentálského skotu odvozují.  

 

Charakteristika českého strakatého skotu  

Český strakatý skot je skot středního až většího tělesného rámce, s přiměřeně 

silnou kostrou a dobrým osvalením. Zbarvení srsti je červenostrakaté, hlava a 

spodní části končetin jsou převážně bílé, jinak převažují barevné plochy. Dospělí 

býci dosahují hmotnosti 1200-1300 kg, výška v kříži u dospělých krav je 140-

144 cm, u býků 152-160 cm.  

Mezi přednosti českého strakatého skotu patří dobrý zdravotní stav, dobrá 

plodnost, snadné porody, vitalita telat, bezproblémový odchov i schopnost k  

vysokému příjmu a využití objemných krmiv. Plemeno je středně rané, s prvním 

otelením mezi 26–28 měsíci věku (Sambraus, 2006). 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Porod
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konverze_%C5%BEivin&action=edit&redlink=1
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Popis mého preparátu 

Hlava býka pochází ze soukromé porážky. Jednalo se o osmnáctiměsíčního 

samce plemene český strakatý skot.  

Práce na lebce byla nesmírně časově i manuálně náročná. Postupovala jsem 

převážně podle postupu uvedeného v kapitole preparace lebky. Nejprve bylo 

potřeba lebku nahrubo zbavit kůže, svalů, vaziva a mozku, vyříznout oči a jazyk.  

O jemné dočištění lebky se postaral chov kožojedů. U takto velké lebky nebylo 

třeba každodenní kontrolování, protože hlava býka je poměrně masivní a 

nehrozilo, že by brouci překousali jemné kosti. Lebku kožojedi opracovali zhruba 

za týden.  

Při bělení se mi nejlépe osvědčilo použití 10 % roztoku peroxidu. Lebku jsem 

několikrát potřela kartáčkem na zuby namočeným v peroxidu. Musela jsem dávat 

pozor, abych se nepotřísnila roztokem.  

Následný popis lebky jsem prováděla podle Koldova atlasu veterinární anatomie 

z roku 1999. 

 

 

Obr. 25: Lebka býka plemene Český strakatý skot                         foto: Lucie Tuzová, 2014 
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4.9. Potkan obecný (Rattus norvegicus) 
 
 
Taxonomické zařazení 

říše Animalia živočichové 

kmen Chordata strunatci 

třída Mammalia savci 

řád  Rodentia hlodavci 

čeleď Muridae myšovití 

rod Rattus krysa 

                                                                                                                                          zdroj: biolib.cz 

 

Čeleď myšovití (Muridae) jako nejprogresivnější skupina současných hlodavců 

zahrnuje téměř třetinu druhů řádů hlodavců. Většina zástupců se vyznačuje 

protáhlou a více zahrocenou hlavou, velkýma očima i ušními boltci (Anděra, 

Gaisler, 2012). Mají dlouhý, tenký ocas, velké a neosrstěné boltce a živí se 

hlavně semeny. Někdy způsobují vážné škody v sýpkách (Chinery, 1998). 

Čelistmi pohybuje mohutný žvýkací sval (musculus masseter), který má vnitřní a 

vnější větev. Podle úponů žvýkacího svalu a s tím souvisejících znaků na lebce 

se hlodavci dělí do tří skupin, na sciuromorfní, myomorfní a kaviomorfní. Podle 

tvaru spodní čelisti se hlodavci dělí na sciurognátní a na hystrikognátní (mezi něž 

patří jen nutrie). Je možné, že nové poznatky povedou k jinému rozdělení tohoto 

řádu (Dungel, Gaisler, 2002). 

 

 

 

Rozšíření  

Ve střední Evropě žije potkan nejméně od 18 století, v současné době se 

vyskytuje v celé České republice i na Slovensku, od nížin až do hor (Dungel, 

Gaisler, 2002). 
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Obr. 26: Mapka rozšíření potkana ve světě (převzato z: potkani.shop1.cz/menu/neco-malo-o-potkanech/rozsireni) 

 

 

 

Obr. 27: Mapka rozšíření potkana v ČR (převzato z http://kattyss.blog.cz/1010) 

 
Biotop 

Údajně pochází z jihovýchodní Sibiře, severovýchodní Číny a Japonska, odkud 

se ve středověku začal z dodnes neznámých příčin šířit na západ. V Evropě se 

objevil počátkem 18. století a nyní takřka nikde nechybí, vyskytuje se i na dalších 

kontinentech (Anděra, Gaisler, 2012).  

 

Při výběru stanovišť se soustřeďuje primárně na lidská sídliště, zemědělské 

objekty a budovy zpracovatelského (zejména potravinářského) průmyslu. Ve 

městech se drží ve vlhkém prostředí v podzemní kanalizaci, stokách a 

neudržovaných odpadech, v jatkách, ve sklepeních, na smetištích a skládkách 

komunálního odpadu, v kabelových a teplovodních rozvodech, případně obsadí i 

nevelké plochy zeleně. Nechybí ani ve velkoprodejnách, mrazírnách, 

stravovacích zařízeních či skladech. Na venkově ho najdeme v objektech 

velkochovů domácího zvířectva (kravíny, vepříny apod.) a jejich okolí, v silážních 

a asanačních jámách na rumištích apod. (Anděra, Gaisler, 2012).  

 

Podzemní sídla si potkani vystýlají listím, papírem a vlnou. Rozsáhlý systém 

podzemních chodeb je vybaven několika únikovými otvory, spojovacími chodbami 

a spižírnami. V budovách osidlují potkani vhodnou škvíru (Reichholf, 2001). 
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Hrabe si nory pod podlahou i venku mimo budovy, přes léto může žit ve volné 

přírodě kolem vod (Dungelt, Gaisler, 2002). 

V létě žije i na březích vodních toků a v rákosinách, výjimečně také v listnatých 

lesích. V teplejších oblastech může obývat celoročně i polní kultury 

hospodářských plodin (např. na jižní Moravě) (Anděra, Horáček, 2005). 

Mláďata vyrůstající v noře si vyhrabávají užší, většinou slepé chodby, a tak 

mohou vznikat velmi rozsáhlé, komplikované systémy chodeb (Richarz, 2009). 

Pokud najdeme ve sklepě tmavě zbarvené vřetenité pelety trusu dlouhé kolem 15 

mm, pocházejí od potkanů, trus myší a myšic je menší, jednotlivé kousky měří do 

8 mm. Třebaže potkani mají převážně noční aktivitu, při vysoké populační hustotě 

je můžeme spatřit i ve dne, nejen uvnitř budov, ale také např. jak plavou ve vodě. 

Dungelt, Gaisler, 2002). 

 

 

Tělesné znaky 

Často je zaměňován s krysou, i když se od ní výrazně liší vzhledem i způsobem 

života. Dosahuje větší velikosti a jeho lysý šupinatý ocas, u kořene nápadně 

zesílený, je kratší než tělo. Zbarvení hřbetní strany je šedohnědé až hnědé, břišní 

strany šedé nebo žlutošedé. Hlavu má zepředu mírně zaoblenou (Anděra, 

Horáček, 2005). Stoličky mají na třecí ploše hrbolky, což platí pro všechny myši 

(Dungel, Gaisler, 2002). 

Tupě zakončená hlava s malými boltci, které při přehnutí dopředu dosahují 

nejvýše k zadnímu očnímu koutku (Velenská, 2007). 

V šlépěji přední nohy se otiskují 4 prsty, protože vnitřní prst je zakrnělý a je 

posazen vysoko. Zadní chodidlo je delší než přední a má 5 otisknutých prstů; 

prsty předních nohou a oba vnější prsty zadních nohou jsou silně roztažitelné. 

Otisk zadní nohy je dlouhý 3 – 4,5 cm. Ve středu stopní dráhy je jemná rýha 

vytlačená ocasem. Stopy se nacházejí často ve stejném prostředí jako stopy 

ondatry pižmové a hryzce vodního (Richarz, 2006). 

Bílá albinotická forma potkana se chová jako laboratorní zvíře a omylem je 

považována za bílou krysu (Pelikán, Gaisler, Rödl, 1979). 

To, proč se potkani a krysy stali objektem vědeckého zájmu, má své dobré 

důvody. V přírodě velmi vzácná genetická mutace, charakterizovaná ztrátou 

tvorby tmavého barviva v srsti, vedla k vyšlechtění takzvaných bílých potkanů. 
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Tato albinotická forma měla a má velký význam při pokroku v lékařském a 

biologickém výzkumu. Bílí laboratorní potkani se dají snadno chovat, jsou mírní, 

nenároční a daří se jim i ve skromných životních podmínkách (Reichholf, 1999).  

U nás byl zaznamenaný i volný výskyt žlutých mutantů potkana (Anděra, Gaisler, 

2012). 

 

 

Obrázky krysy a potkana  
 

 
 
Obr. 28: Potkan obecný (převzato z http://www.chovzvirat.cz) 

 

 

 

 
 

Obr. 29:  Krysa obecná (převzato z http://www.desinsekta.cz/cs/deratizace/50-krysa-obecna) 

 

 

 
 

http://www.desinsekta.cz/cs/deratizace/50-krysa-obecna
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Zvukové projevy 

Potkani mají velmi dobrý sluch a při vzájemné komunikaci používají i zvuky. 

Některé už jsou v ultrazvukovém pásmu, lidé je proto neslyší. Ze slyšitelných 

zvuků je to různé krátké i delší pískání, někdy je to jedno pípnutí, někdy několik 

zvuků vypísknutých těsně za sebou [2]. 

 
Potrava 

Potkan si hledá potravu především za soumraku (Reichholf, 1996). V potravě si 

nevybírá a konzumuje zrní, zbytky potravin, krmiv i odpadky v denním množství 

asi jedné desetiny jeho tělesné hmotnosti (Anděra, Horáček, 2005). 

Po stránce potravní je potkan naprostý všežravec, jednotlivé klany se však 

mohou specializovat podle místní nabídky, např. na krmné směsi, maso, 

kuchyňský odpad, kromě toho aktivně loví drobné savce a ptáky. Pokud jsou 

zahnáni do úzkých, bez bázně se vrhají proti silnějšímu útočníkovi (Reichholf, 

1999).  

V případě nedostatku jiné potravy může zabíjet domácí zvířata do velikosti 

králíka, člověka však nenapadá (Dungel, Gaisler, 2002). 

Ve vodě je schopen lovit i ryby (Reichholf, 2001). 

 

Rozmnožování 

Potkan se rozmnožuje po celý rok. Ve vrhu může být 7 – 11 mláďat, počet je 

závislý na kondici rodičů. Mladé samičky o hmotnosti asi 150 g rodí v průměru 6 

mláďat, zatímco samičky o hmotnosti 500 g rodí v průměru 7 - 8 vrhů do roka a 

v každém mohou mít až 11 mláďat. Doba březosti se pohybuje kolem 3 týdnů a 

mláďata již za 3 týdny po porodu opouštějí rodinu V mnoha městských 

aglomeracích světa žije zpravidla více potkanů než lidí (Reichholf, 1996). 

Mláďata prohlédnou po 14 dnech a o týden později se poprvé dostávají mimo 

hnízdo, ale zcela samostatný život vedu až na počátku 2. měsíce o narození. Po 

4 měsících získávají určité postavení ve společenstvu a pohlavně dospívají. Jen 

asi čtvrtina mláďat se dožívá věku delšího než 20 měsíců.  

K přirozeným nepřátelům patří zejména hranostaj, tchoř a výr velký, mláďata loví i 

menší sovy (sova pálená, kalous ušatý) (Anděra, Horáček, 2005). 

Rozmnožovací schopnost potkanů je velká, a tak v důsledku toho může jejich 

populační hustota rychle narůstat, ale po vyčerpání potravních a prostorových 
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možností nebo z vnitřních příčin může zase rychle klesnout (Dungel, Gaisler, 

2002). 

Samice může znovu zabřeznout do 24 hodin po porodu (jako jiné druhy myší a 

hrabošů) (Dungel, Gaisler, 2002). 

 

Při porovnávací studii potkanů vyskytujících se v jejich původním prostředí 

v severovýchodní Číně v městě Harbin se zjistilo, že věk potkanů ve skupinách 

vykazuje závislost na sezóně. V létě se vyskytuje větší počet mladých jedinců, 

zatímco v zimě je zvýšený počet dospívajících jedinců (Wang, Cong, 2011). 

 

Péče o potomstvo a sociální vztahy 

Potkan tvoří rodinné klany, které mohou sdružovat stovky jedinců a do svého 

teritoria nevpustí příslušníky jiných klanů (Dungel, Gaisler, 2002). 

Žije v koloniích navzájem příbuzných jedinců, jejich základem bývá rodičovský 

pár nebo březí samice. Tyto „klany“ se složitým vnitřním společenským pořádkem 

pečlivě střeží svá území, která důkladně znají a nedůvěřivě přijímají každé změny 

(proto je obtížné potkany chytat do pastí i trávit jedovatými návnadami). Kolonie si 

regulují i početní stavy a kvalitu potomstva, silnější samice se nepáří se slabším 

samcem apod. Nevyspělí jedinci jsou často vytlačováni na okrajová, méně 

příhodná místa a do rozmnožování se zapojují zřídka (Anděra, Horáček, 2005). 

Členové rodiny se navzájem identifikují podle specifického společného pachu, 

sociální kontakty mají proto v životě potkanů velký význam. Potkani se navzájem 

očichávají a ihned reagují na vetřelce. Skutečným soubojům se potkani vyhýbají 

a dochází k nim jen výjimečně (Reichholf, 2001) 

Výhružné postoje a projevy podřízenosti signalizují místo v hierarchii. Přispívá 

k tomu, že se snižuje množství otevřených sporů a ve většině případů zabraňují 

jejich vzniku (Reichholf, 1996). 

Při vysoké početnosti běžně dochází ke kanibalismu (Anděra, Gaisler, 2012). 

 

Nemoci 

Potkan obecný je přenašeč nákaz člověka i hospodářských zvířat, např. Weilovy 

žloutenky (Anděra, Gaisler, 2012). Škodí na hnízdech vodního ptactva a drůbeže, 

při nedostatku jiné potravy napadá další drobné savce (Anděra, Horáček, 2005). 

Kvůli kombinaci velké početnosti, tělesné velikosti a neobyčejné přizpůsobivosti a 
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také proto, že potkani mohou přenášet závažná onemocnění na domácí zvířata a 

člověka je tento druh v našich podmínkách nejškodlivějším savcem (Dungel, 

Gaisler, 2002). Spolu s myší, krysou a potkanem tvoří silný triumvirát 

kosmopolitních společníků člověka. Škody, které způsobují na majetku i zdraví 

lidí jsou nevyčíslitelné, ale na druhou stranu je jistě odčinili v podobě 

laboratorních forem při zkoumání různých chorob a vývinu léků proti nim 

(Velenská, 2007).  

 

V minulých stoletích a dodnes ještě v rozsáhlých oblastech Asie a Afriky 

představují potkani a krysy pro člověka velké nebezpečí. Provázejí bídu a smrt. 

Krysy a potkani hrají zásadní roli v rozšiřování moru, protože na nich žije blecha 

morová (Xenopsylla cheopis). Tato blecha střídá dva hostitele – potkana a 

člověka a při sání krve přenáší zárodky původce moru (Yersinia pestis). Morové 

bakterie žijí na potkanech a krysách, aniž by u nich vyvolaly onemocnění. Nemoc 

propukne až po přenosu na člověka (Reichholf, 1999).  

 

Ochrana  

V ČR není předmětem zvláštní zákonné ochrany. 

 

Popis mého preparátu 

Potkana jsem získala od RNDr. Řezníčka, který ho odchytil na zahradě.  Potkan 

byl po nějakou dobu uschován v mrazáku. Nejprve jsem mu vyndala oči a pak 

jsem rozřízla kůži na celém břiše. Kůži jsem oddělila od svalstva tělní stěny po 

stranách nastřižené břišní dutiny, Zadní končetiny jsem přestřihla v kolenním 

kloubu, distální část kostry končetin s tlapkami zůstala na balku. Páteř jsem 

odstřihla u kořene ocasu. Přední končetiny jsem odstřihla jako zadní. Částečně 

jsem stáhla kůži na hlavě, odřízla část lebky a důkladně odstranila mozek a pak 

jsem celou kožku očistila od zbytků svaloviny.  Kožku jsem ponořila si na jednu 

hodinu do roztoku vody, kyseliny mravenčí a kamence. Mezitím jsem si připravila 

náhradní tělo z dřevité vaty, namočila do molantinu, 
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Obr. 30: Potkan obecný během preparace                     Foto: Lucie Tuzová, 2014 

 

 

 

Obr. 31: Potkan obecný                                              Foto: Lucie Tuzová, 2014 
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5. VÝSLEDKY 
 
Ve třídě septimě na gymnáziu v Říčanech, kde jsem již učila ptáky a savce, jsem 

předložila vytvořené vycpaniny poštolky, drozda, havrana, brhlíka a balk potkana. 

Stejné preparáty jsem předložila studentům základní školy v Brně, kteří již 

probírali ekosystém lidská obydlí.  

Studenti měli za úkol napsat na papír, o jaké zvíře se jedná. Výsledky jsem pro 

dívky a chlapce z jednotlivých tříd zpracovala pomocí metody absolutní a relativní 

četnosti.  

Tab.1 – gymnázium v Říčanech: 21 žáků (9 dívek a 12 chlapců) 

Gymnázium 
Říčany Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

Poštolka 5 11 56% 92% 

Drozd 5 8 56% 67% 

Brhlík 2 0 22% 0% 

Havran 1 6 11% 50% 

Potkan 3 3 33% 25% 

Součet 16 28 
   

Graf 1 – zhodnocení relativní četnosti poznaných preparátů u dívek a chlapců 
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Tab.2 – třída 7.A základní školy v Brně: 27 žáků (15 dívek a 12 chlapců) 

ZŠ Vejrostova 7.A Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

Poštolka 0 5 0% 42% 

Drozd 4 3 27% 25% 

Brhlík 0 0 0% 0% 

Havran 3 9 20% 75% 

Potkan 3 4 20% 33% 

Součet 10 21 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 – zhodnocení relativní četnosti poznaných preparátů u dívek a chlapců 
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Tab.3 – třída 7.B základní školy v Brně: 24 žáků (13 dívek a 11 chlapců) 

ZŠ Vejrostova 7.B Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

Poštolka 2 4 15% 36% 

Drozd 1 4 8% 36% 

Brhlík 0 1 0% 9% 

Havran 6 4 46% 36% 

Potkan 2 4 15% 36% 

Součet 11 17 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3 – zhodnocení relativní četnosti poznaných preparátů u dívek a chlapců 
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Tab.4 – třída 7.A a 7.B základní školy v Brně: 51 žáků (28 dívek a 23 chlapců) 

7.A a 7.B Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

Poštolka 2 9 7% 39% 

Drozd 5 7 18% 30% 

Brhlík 0 1 0% 4% 

Havran 9 13 32% 57% 

Potkan 5 8 18% 35% 

Součet 21 38 
   

 

 

 

 

 

 

Graf 4 - zhodnocení relativní četnosti poznaných preparátů u dívek a chlapců 
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Tab.5 – celkový přehled úspěšně identifikovaných zvířat vyjádřený pomocí 

absolutní a relativní četnosti u dívek a chlapců ze všech tříd (celkem 37 dívek a 

35 chlapců) 

 
Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

Poštolka 7 20 19% 57% 

Drozd 10 15 27% 43% 

Brhlík 2 1 5% 3% 

Havran 10 19 27% 54% 

Potkan 8 11 22% 31% 

Součet 37 66 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
Graf 5 – zhodnocení relativní četnosti poznaných preparátů u celkového součtu 
dívek a chlapců 
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Tab.6 – celkový přehled úspěšně identifikovaných zvířat vyjádřený pomocí 

absolutní a relativní četnosti u studentů ze všech tříd (celkem 72 studentů) 

Poštolka 27 38% 

Drozd 25 35% 

Brhlík 3 4% 

Havran 29 40% 

Potkan 19 26% 

 
72 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 – zhodnocení relativní četnosti poznaných preparátů u všech studentů 

 

 



94 

 

6. DISKUZE 
 

Výzkum na střední škole 

Své preparáty jsem prezentovala v septimě na víceletém gymnáziu v Říčanech a 

na základní škole Vejrostova v Brně. Ze všech mých vyrobených preparátů jsem 

jich vybrala pět, a to: poštolku obecnou, havrana polního, brhlíka lesního, drozda 

zpěvného a potkana obecného.  

Chtěla jsem, aby poznávací test nezabral příliš mnoho času, protože žáci 

většinou neudrží pozornost příliš dlouho. Vzhledem k tomu, že jsem poznávací 

test dělala až po skončení praxe, nemohla jsem příliš dlouho narušovat vyučovací 

hodinu zdlouhavým testováním. V testu byli zastoupeni ptáci různých velikostí a 

různých čeledí a zástupce savců.  

Se septimou jsem strávila poměrně mnoho času v rámci praxe. Probírali jsme 

spolu ptáky i savce.  

 

Poštolku poznalo dohromady 16 studentů a drozda identifikovalo správně 13 

studentů, což je u obou preparátů nadpoloviční většina z celkového počtu 21 

studentů. 

 

Naproti tomu pouze dvě dívky z celé septimy poznaly brhlíka. Studenti si ho často 

pletli s ťuhýkem anebo vůbec netušili, o jaký druh se jedná.  

 

U havrana jsem předpokládala, že si ho budou hodně plést s vránou či krkavcem 

a tato moje domněnka se zcela naplnila. Havrana poznalo jen sedm studentů.  

Potkana zase zaměňovali s myší a krysou, což není nijak překvapivé, protože 

s rozeznáním těchto hlodavců má mnoho studentů problémy.   

 

Výzkum na základní škole 

Na základní škole jsem očekávala větší nedostatky v poznávání ptáků a tato 

hypotéza se kromě poznávání havrana potvrdila. 

 

Ve třídě 7. A, kde bylo celkem 27 žáků poznalo poštolku jen pět, drozda sedm 

žáků, brhlíka vůbec nikdo.  
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Ve třídě 7. B byl výsledek obdobný. Z celkového počtu 24 žáků poznalo poštolku 

jen šest žáků, drozda pět žáků, brhlíka jeden žák, havrana deset a potkana šest 

žáků. 

 

Srovnání dívek a chlapců 

Při porovnání výsledků dívek a chlapců si v poznávání jednotlivých preparátů 

vedli lépe chlapci, a to u všech prezentovaných zvířat s výjimkou brhlíka. Největší 

rozdíl v úspěšnosti poznaných preparátů byl u poštolky, kterou správně poznalo 

57% chlapců, ale jen 19% dívek. 

 

Vyhodnocení hypotéz a shrnutí 

Při porovnání výsledků na gymnáziu v Říčanech (graf 1, tabulka 1) a na základní 

škole v Brně (graf 4, tabulka 4) byla hypotéza číslo 1 přijata u poštolky, drozda, 

potkana a brhlíka. U havrana byli úspěšnější žáci základní školy. Nepochybně 

k tomu přispěla skutečnost, že na pozemku ZŠ Vejrostova hnízdí každou zimu 

početná kolonie havranů.  

 

Pokud srovnáme celkovou úspěšnost studentů při poznávání jednotlivých zvířat 

(graf 6, tabulka 6), tak nejlépe dopadly preparáty havrana, poštolky a drozda. 

Všechny poznala více než třetina studentů a hypotéza číslo 2 tedy u nich byla 

přijata.  

Potkana poznalo 26% studentů a brhlíka pouze 4% studentů. Potkana si studenti 

pletli nejčastěji s krysou, hrabošem a myší. Brhlíka většina studentů vůbec 

nepoznala, a když jsem jim řekla, o jakého ptáka se jedná, tak se tvářili, že to 

slyší poprvé. 
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7. ZÁVĚR 
 
V rámci diplomové práce jsem si stanovila za cíl ověřit, zda jsou žáci schopni 

poznat některé ptáky a savce. Průzkum jsem udělala v septimě na víceletém 

gymnáziu v Říčanech, kde jsem již předtím učila a na základní škole Vejrostova v 

Brně.  

 

I když studenti probírali ptáky a savce na gymnáziu podrobně, tak spousta z nich 

nebyla schopna některé vůbec poznat. Nadpoloviční počet studentů poznal jen 

poštolku a drozda. 

 

Na základní škole prokazovali žáci obdobné výsledky. Nejsnáze z předložených 

preparátů poznali vycpaniny havrana, čemuž napomohl jeho přirozený výskyt 

v areálu školy v zimním období.  

 

Vycpaniny poštolky, drozda a potkana jsou teď umístěny v kabinetu biologie na 

základní škole v Říčanech. 

 

Lebka býka a vycpanina černohlávka slouží pro studijní účely na katedře biologie 

a environmentálních studií Univerzity Karlovy. 

 

Jsem velmi ráda, že jsem pracovala na diplomové práci, která byla velkým 

přínosem nejen pro mě, ale zároveň i pro školy, kde našly vyrobené preparáty 

další uplatnění.  
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