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Vážení čtenáři, 
z jara tohoto roku se zrodila myšlenka. 
Psi mají své časopisy, kočky mají své časopisy, koně mají své 
časopisy. Potkani nemají žádný. 
Jsou snad pro nás, jejich majitele, méně důležití či zajímaví? 
 
Omezenost o potkanech dostupných informací, jejich složité 
vyhledávání a neustálá polemika zda právě to, co je na jednom 
místě psáno, nebudou jinde kritizovat, nás dovedla 
k myšlence, že když žádný časopis není, tak si ho vytvoříme. 
 
Zaměřili jsme se na kvalitní informace a ověřené zdroje.  
Ať jste zkušený chovatel či nováček, který kouzla svého oca-
satého přítele teprve objevuje, věřím, že Vás jednotlivé rubri-
ky zaujmou, pobaví či jen inspirují k tomu, abyste si život své-
ho chlupatého přítele společně užili naplno.  
 
Cena časopisu odpovídá jedné dárcovské SMS. Jde o cenu 
opravdu symbolickou, která ale podpoří dobrou věc – zootera-
pie společnosti Pes A Člověk, jež jako jediná využívá potkanů 
v terapeutickém procesu. 
 
Toto první – ukázkové - číslo je pro vás k dispozici zdarma 
jako malé ochutnání toho, co Vás v příštích číslech čeká.  
Budeme rádi za Vaše připomínky, náměty i zpětnou vazbu. 

 
Přeji Vám příjemné počtení. 

 
Zdenka Prošková 

šéfredaktor 
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Klára Machová 
Narodila se 4. 6. 1995 v Českých Budějovicích, kde nyní studuje střední 
odbornou školu se zahradnickým zaměřením. V rámci tohoto oboru se za-
jímá o fyziologii rostlin a pokusnictví. 
Je zooterapeutkou v NGO Pes A Člověk, pracuje se samičkou potkana, 
Bouchací Kuličkou of Lavan. Potkany má sedm let, v současnosti má dvě 
samičky, z toho jednu zooterapeuticky certifikovanou. 

Zdenka Prošková 
Chemik—ekolog, psychoterapeutka, nejdéle působící zooterapeutka            
v Ústeckém kraji, předsedkyně společnosti Pes A Člověk. 
Věnuje se wellfare zvířat, zooterapiím a výcviku pozitivní motivací. 
První potkaní slečny Niky, Alfonze, Rozárku, Alžbětu a Isabell měla před 
17 lety, kdy zahájila rattusterapie u seniorů. Nyní má čtyři potkaní kluky     
a slečnu Taffy, které využívá v terapeutickém procesu. 

Ing. Markéta Čacká 
Narodila se v Praze roku 1982 a vystudovala zootechniku (speciální chovy) 
na ČZU.  
Adeptka na posuzovatele potkanů a majitelka chovatelské stanice potkanů 
nazvané Utahraptor, založené v roce 2006.  
Mezi její oblíbené speciality patří genetika, etologie zvířat a jejich výživa. 
Nemá ráda hloupé lidi. 
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TÉMA 

Jak by měl podle Vás postupovat 
zájemce o terapii s potkanem? 

 
Za ideální považuji stav, kdy zájemce 
zkontaktuje zkušeného rattusterapeuta    
a zkonzultuje s ním svou představu. Ne 
vždy je totiž tato práce tak idylická, jak 
na fotografiích vypadá. 
 
Ještě lépe je, když se podaří zkontaktovat 
kvalitní, dobře pracující a zaběhnutou 
organizaci, která je ochotna se podělit     
o své know-how. Samozřejmostí u tako-
vých organizací by mělo být vyškolení 

nových lidí, intenzivní komunikace 
s pracujícími týmy a zejména pak super-
vize, která je v každém terapeutickém 
procesu nezbytnou součástí. 
Bez supervize nelze poskytovat dlouho-
době kvalitní služby. Je alfou a omegou 
veškeré terapeutické práce a burn-off pre-
vencí syndromu. 

 
Kolik organizací věnujících se rat-
tusterapii v ČR funguje? 

 
Zooterapie s malými zvířaty u nás zatím 
nemá přesně stanovená pravidla. Praxí 

„Rattusterapie je vzácný nástroj, je ale třeba vědět, co děláme, abychom se nedostali do 
situace, kdy místo prospěchu budeme škodit.“ Říká o nově se rozvíjejícím oboru        
zooterapie předsedkyně společnosti Pes A Člověk. 

Zájem potkanářů o rattusterapii stoupá. A je to jen dobře, potkánci jsou výbornými parťáky        
a pomocníky v terapeutickém procesu. 
Jako u každé činnosti, je ale vhodné se předem informovat o co vlastně jde, jaká to má pozitiva   
a samozřejmě, i negativa. Aby nedocházelo k situacím, kdy člověk, byť v dobré víře, uškodí   
sobě, klientům nebo zvířátku. 
Na naše otázky odpověděla Zdenka Prošková, předsedkyně společnosti Pes A Člověk, jež se  
jako jediná v ČR zabývá využíváním potkanů coby plnohodnotných terapeutických pomocníků. 
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bývá, že stěžejní je práce canisterapeutů 
– tedy lidí využívajících pro svou práci 
psa. Ti mnohdy mají doma více zvířat,  
a tak začnou postupně zapojovat i je.      
A ačkoli pro canisterapii jsou více či mé-
ně vhodně prováděné povahové zkoušky 
psů, pro drobná zvířata žádný zkušební 
řád zatím není. Ani nebyl potřeba, proto-
že práce s malými zvířaty nikdy nedo-
sáhla úrovně canisterapií, týmy používa-
ly menší zvířata jen jako doplňky, nový 

impuls k povídání s klientem. Šlo spíše  
o seznámení se s druhem, občasné pohla-
zení. 
Je to trochu škoda, protože malá zvířata 
mají veliký potenciál a rozhodně neplatí, 
že by byla méně hodnotná než psi. 
 
V současné době se v ČR cílené rattuste-
rapii věnuje pouze společnost Pes A Člo-
věk, která se zaměřila na využití potkanů 
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jako plnohodnotných terapeutů. Její zoo-
terapeuti jsou pečlivě vybíráni, plně pro-
školeni, zaučeni v terénu a jejich práce je 
velice kvalitní. Vědí, jak pracovat se svý-
mi zvířaty, podporují u nich zájem o kli-
enta a zohledňují životní pohodu svých 
svěřenců. 

 
Jakým způsobem společnost Pes 
A Člověk pracuje s potkany a je-
jich majiteli? 
 

 V prvé řadě jde o vhodný výběr člověka, 
který bude terapii provádět. Stále narážím 
na představu, že zvíře odpracuje vše        
a člověk mu při terapiích jen asistuje či 
ho předvádí. Celé to má být ale v podstatě 
obráceně. Samozřejmě, na první terapii 
zvířátko odpracuje většinu času, ale po-

stupně by poměr mezi prací člověka        
a zvířete měl nabýt rovnováhy. Není ne-
obvyklé, že v pozdější fázi, po několika 
měsících, je stěžejní práce na člověku.  
 
Společnost se svými terapeuty udržuje 
intenzivní komunikaci a usiluje o zdoko-
nalování jejich i své práce, čímž se pod-
statně odlišuje od jiných organizací. 

 
Jaké předpoklady musí splňovat 
člověk, který má zájem o rattuste-
rapii? 
 

Nezbytnou podmínkou je ochota se učit, 
bez toho to nejde. Hned za tím je láska    
a ohled ke svému zvířeti. 
 Ten, kdo si myslí, že bude „IN“ a bude 
 se moct chlubit před spolužáky a přáteli 
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I z původně plachého zvířátka lze při správném handlingu vytvořit přívětivého 
terapeuta.  
Při špatném vedení by se mohla prohloubit nedůvěra k lidem, jež může přejít ve 
zkratkovité jednání, špatné odhadování situací a přílišnému stresu zvířete. 
Na fotografii je 19 měsíců stará potkaní slečna Taffy.  
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tím, že je „terapeut“, zpravidla dlouho 
nevydrží. Je nutné si uvědomit, že terapie 
je těžká práce, psychicky i fyzicky nároč-
ná. Je třeba být ochoten dlouhodobě a 
systematicky věnovat zdarma svůj čas 
handicapovaným lidem. Za jakéhokoli 
počasí, jakéhokoli období, týden co tý-
den. Největším neštěstím jsou lidé, kteří 
jednou na terapii jdou, ale jindy se jim 
nechce, a tak nepřijdou. Pro klienty je to 
zbytečný zmatek a zklamání, který se ne-
gativně odráží na terapeutickém vztahu. 

Jaké předpoklady musí splňovat 
potkan? 
 

Všeobecnou představou je, že by mělo jít 
o zvířátko klidné, až „gumové“, ochotné 
nechat si cokoli líbit. Jistě, taková zvířata 
mají své výhody, ale aktivnější jedinci 
jsou při terapiích stejně dobří. Ne každé-
mu vyhovuje klidný mazel, někdo dává 
přednost aktivnějšímu zvířátku, které je 
schopno třeba předvést nějaké kousky. 
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I potkana ze zverimexu je možné využít k terapiím a jejich práce není o nic horší 
než práce potkana z chovatelské stanice. Správná předvýchova potkana nám 
však práci notně usnadní. 

® PaC 



 

 

My pomáháme handicapovaným občanům. 
 
Chcete pomoci Vy nám? 
 
• Staňte se našim terapeutem. 
• Pomozte nám dobrovolnickou činností. 
• Odměňte naši činnost sponzorským darem. 
• Propagujte nás. 
 

Společnost Pes A Člověk 
Www.pac.mypage.cz 

 

8 

Důvěra zvířátka k lidem je základem terapeutické práce. Bez ní nedosahuje 
terapie řádné kvality a zvířátku nepřináší radost. 
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• Domov pro seniory Velké Březno 
• Domov pro seniory Čížkovice 
• Domov pro seniory Unhošť 
• Domov pro seniory Bukov 
• Domov pro seniory Severní Terasa 
• Domov pro seniory Slunečnice Praha 
• Domov pro seniory Děčín 
• Domov pro seniory Chlumec 
• Rezidence Tereza 
• Hospic u Sv. Štěpána Litoměřice 
• LDN Vršovice 
• LDN Praha 6 
• ÚSP Boletice 
• Azylový dům Agapé Krupka 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 
• SZŠ Pod parkem Ústí nad Labem 
• Dětský domov Střekov 
• O.S. Helias a další. 
 
 

Stejně jako u psů, i u potkanů se dají je-
dinci rozdělit na „odebírací“, kteří odebe-
rou smutek a potěší svou klidnou, tichou 
přítomností, a „dávací“, kteří svou aktivi-
tou a veselím předají klientům dobrou 
náladu. 
 
Ze zkušenosti mohu říct, že většina 
potkanů brzy pochopí, že je čas na práci, 
zklidní se při vstupu do zařízení a velmi 
dojemným způsobem reagují na klienty. 
 
Vždy je třeba zohlednit momentální stav 
zvířete a konzultovat své kroky s někým 
zkušeným. Základním pravidlem by mělo 
být, že potkan musí mít ze své práce ra-
dost. Jinak u něj dlouhodobě vyvoláváme 
stres, který se může negativně odrazit na 
jeho zdraví – psychickém i fyzickém. Ob-
razně bych řekla, že každý špatně prove-

dený krok si vyžádá dalších 100 kroků 
správným směrem. 

Je pro práci terapeuta vhodný 
každý potkan? 

 
Obecně lze říct, že pokud nejde o nesná-
šenlivého, agresivního jedince, tak na 
rozdíl od lidí lze terapeuta udělat praktic-
ky z každého potkana. Chce to však citli-
vý přístup. 
 
Pokud vybereme potkana od chovatele     
a dohodneme se na předvýchově, dost 
nám to usnadní budoucí práci. 
 

A co potkani ze zverimexu? 
 
Hodně záleží na tom, co má zvířátko za 
sebou. Pokud na něj bylo saháno jen 

Společnost Pes A Člověk 
www.pac.mypage.cz 

9 



 

 

v rukavici a nikdo se mu patřičně nevěno-
val, bývají tato zvířata spíš plachá a trvá 
dlouho, než získají důvěru k lidem. Je pak 
třeba jemně a s citem ho postupně utvrdit 
v pozitivním pohledu na svět, zvednout 
mu sebedůvěru a zejména důvěru 
v majitele. Bez vzájemné důvěry to ostat-
ně nejde se žádným zvířátkem, ať je od-
kudkoli. 

 
Je nějaká speciální příprava 
potkana před terapií? 

 
Potkan je velmi čistotné zvířátko. Odpadá 
potřeba jakéhokoli koupání. Stačí udržo-
vat zvýšenou hygienu v kleci – častěji 
měnit hamaky a další vybavení. Pokud je 
vyloženě třeba ho nějak omýt, pak použi-
jeme vlhčené, dětské ubrousky, ale vždy 
s mírou. Není vhodné u potkana před te-
rapií, která sama o sobě je stresová, stres 
ještě zvyšovat. Je dobré naladit ho, tak, 

aby považoval terapii za báječnou činnost 
plnou ryze pozitivních zážitků. 

 
A po terapii? 

 
Odpočinek. Kvalitní spánek, kvalitní stra-
va, ideálně ještě lehce zvýšený přísun vi-
tamínů. Celkově ale u všech terapeutic-
kých zvířat, a to nejen u potkanů, je třeba 
dbát na kvalitní život, prostředí, okolí, 
zážitky. Nelze počítat s tím, že zanedbané 
zvířátko vydrží dlouhodobou práci aniž 
by se to podepsalo na jeho zdraví. 
Proto u rattusterapeutů narazíte spíše na 
zapálené potkanáře, jejichž klece jsou ve-
liké a vybavené vším možným, zvířata 
chovaná minimálně po dvou a je jim vě-
nována maximální možná péče, láska      
a pozornost. 
 
Děkujeme za rozhovor.  

Řádný odpočinek po práci je pro potkana nezbytný. 
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VARIETY POD LUPOU 

V rubrice Variety pod lupou bychom chtěli představit trochu detailnější pohled na jednotli-
vé variety, co se týče vzhledu, výstavních zvyklostí, způsobu vzniku i jejich historie. Rubrika 
se bude střídat s rubrikou Zbarvení pod lupou, kde se podobně detailně podíváme na barvy 
a kresby. 

Díky svému vzhledu patří dumbo potkani 
mezi velké oblíbence potkanářů, na první 
pohled totiž působí jako roztomilí mazlíci; 
blbounci, jak tvrdí zlí jazykové. Někteří 
chovatelé je považují za mazlivější, línější 
a obecně přítulnější povahy. 
 
Pro dumbíky jsou charakteristické ploché 
uši postavené níže po stranách hlavy, hla-
va je pak celkově trochu širší a stavba těla 
kratší a působí zavalitějším dojmem. Uši 
mohou mít různý tvar od okrouhlého plo-
chého „talířku“ přes zašpičatělé „elfí“ 
ucho až po zkrabacený „květák“. 
V Čechách je preferovaný plochý a kulatý 
tvar uší bez jakýchkoliv vlnek. 

Svůj název získala varieta podle kreslené-
ho filmu Walta Disneyho o slůněti Dum-
bo, které mělo tak velké uši, že mohlo lé-
tat. Poprvé se dumbo objevili v roce 1991 
v Kalifornii (USA). K náhodné mutaci 
došlo v chovech obchodníků se zvířaty, 
údajně po zvířatech z laboratorních linií 
Wistar. Z USA se varieta rozšířila do celé-
ho světa, na území Evropy poprvé vstou-
pila zřejmě v roce 1999 (alespoň podle 
údajů britských chovatelů). Do České re-
publiky byli dumbové dovezeni chovatel-
skou stanicí Sorrizy v roce 2002. 
 
Dumbíky je možné na výstavách vystavo-
vat v oficiálních kategoriích a obvykle 

DUMBO 
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bývá udělována i cena za nejlepší dumbo 
uši (záleží na výstavních podmínkách). 
Posuzuje se tvar ucha a hlavy, potkan ne-
smí mít výrazný týlní hrbol nebo výduť na 

lebce. Obě uši musí být symetrické, kulaté 
a otevřené, bez zkrabacených okrajů. To-
leruje se i mírně klopený tvar ucha, pokud 
jsou obě uši stejné. Za uši natržené či ji-
nak poškozené se body strhávají, stejně 
tak za vlnky na uších či výraznou špičku. 
Rozdílné postavení uši a změny v tvaru 
lebky způsobuje mutace, která ovlivňuje 
vývoj mláděte ještě, když je zárodek 
(embryo) v děloze samičky. V době kolem 
16. dne březosti, kdy se z chrupavky začí-
nají vytvářet kosti lebky (začíná osifikace 
lebečních kostí), se u dumbo potkanů tro-
chu zpomalí růst některých lebečních kostí 
a proto zůstane horní a dolní čelist kratší a 
ušní otvor je níže než u standardních 
potkanů. 
 
Mutace za to zodpovědná je recesivní. To 
znamená, že aby byl potkánek dumbo, 
musí od obou rodičů zdědit pro dumbo 
vlohu (alelu). Po dvou dumbech se nikdy 
nenarodí potkan se standardníma ušima, 
vždycky jenom dumbo. Ale po rodičích 
standard a dumbo nebo po dvou standar-
dech se dumbo miminka narodit mohou. 
Dumbo gen se obvykle označuje jako Du, 
dumbo potkani mají genotyp dudu, ale 
v rodokmenech či na stránkách se také 
můžeme setkat s označením Dg, to zname-
ná, že takový potkan má sice standardní 
uši, ale zároveň je nositelem vlohy pro 
dumbo. Jestli je potkan Dg může chovatel 
zjistit z toho, jací byli rodiče – vždycky, 

když je jeden z rodičů dumbo a druhý 
standard, všichni jejich potomci mají Dg. 
Nebo to zjistí tak, že se mu po takovém 
zvířeti s netušeným Dg při vhodném spo-
jení narodí dumbové. Protože je to rece-
sivně děděná mutace, může se přenášet 
mnoho generací a projevit se i u zvířat, 
která mají třeba 4 generace dozadu samé 
standardní uši. Genetika dovede někdy 
chovatele pěkně překvapit. 
 
S mutací obvykle nesouvisí zdravotní rizi-
ka. Někdy se setkáme s tvrzením, že dum-
bo potkani neslyší nebo slyší velmi špatně, 
ale ve skutečnosti žádné výraznější pro-
blémy se sluchem zpozorovány nebyly. 
Vnější tvar ucha sice neumožňuje takovou 
hybnost jako u standardních uší, ale vnitř-
ní části ucha (ušní kůstky, bubínek, hle-
mýžď) jsou utvářeny stejně bez ohledu na 
tvar boltce. Nicméně např. v Německu je 
chov dumbů považován za tzv. týrání cho-
vem. V ČR a jiných zemích se dumbové 
chovají běžně. Jen je třeba dbát na tvar 
hlavy a nepouštět do dalšího chovu výraz-
nější deformity, tedy zvířata s výraznými 
týlními hrboly či příliš kulatou lebkou, 
vyklenutou lebkou a dalšími extrémními 
tvary. 
 
Není tedy třeba se dumbo potkanů bát      
a u spousty lidí patří mezi oblíbené varie-
ty, líbí se i těm, kteří obvykle potkany 
moc nemusí. Kdo by odolal těm roztomi-
lým dumbím „držtičkám“ a pohledu abso-
lutní nevinnosti!  

Ing. Markéta Čacká 
 

Porovnání mláďat. Vlevo dumbo, 
vpravo standard. 
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Minimální požadavky 
O tom, jak by mělo vypadat vhodné potka-
ní obydlí a jaké jsou na něj minimální po-
žadavky, se mezi potkanáři  vedou často 
vášnivé diskuze. Navíc dobrat se ve zveri-
mexu vhodné klece nebo dokonce rad, jak 
by měla taková klec vypadat, je téměř ne-
možné a pokud už se to povede, často zá-
jemce odradí  cena. Pojďme se tedy zamě-
řit na to nejzákladnější - v čem chovat: 
 
Člověka rozhodnutého pořídit si potkany 
může lehko napadnout „šoupnout“ je do 

toho, co je po ruce, tedy třeba staré akvári-
um, jež už se nehodí pro rybky, či ptačí 
klec nalezená u babičky na půdě. Právě 
výše zmíněné případy jsou poměrně častý-
mi omyly začínajících chovatelů. 
 
V případě akvárií a terárií, ve kterých mů-
žeme potkany bohužel najít poměrně čas-
to, jsou hlavními problémy především slo-
žité zabezpečení vstupu.  Většinou je ote-
víratelným prostorem celá stropní strana, 
která kvůli dobrým šplhacím a skákacím 
schopnostem potkanů nemůže zůstat ote-

BYDLENÍ 

Ve tvarech, vybavení a zajímavosti potkaních obydlí má každý chovatel možnost kreativně se 
„vyřádit“ a ukázat tvůrčího ducha. Variabilita obytných výtvorů je téměř nekonečná, přes-
to existují určitá pravidla, doporučení a minimální požadavky na bezpečnost a pohodlí zví-
řat, jež bysme při tvorbě a vybavování klecí a jiných obydlí měli akceptovat. 

Potkanova klec – potkanův hrad 

® ZP 
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vřená. Musí se tedy složitě zajišťovat        
a zakrývat.  
 
Tím se dostáváme k dalšímu problému 
skleněných obydlí, kterým je špatná větra-
telnost. Jsou-li všechny stěny skleněné     
a dokonce i máme-li v nich vytvořený ně-
jaký – jistě důmyslný – větrací systém, 
bude správná cirkulace vzduchu přinej-
menším omezená a v lepším případě 
obydlí velmi rychle zasmrádne, v horším 
na to doplatí zvířata zdravím. 
V neposlední řadě jsou zvířata hladkým 
povrchem skla omezována ve šplhání, kte-
ré je jim vlastní a dopomáhá k dobré těles-
né kondici.  
 
Kvůli výše zmiňovaným, ale i mnohým 
dalším nedostatkům, akvária a terária jako 
obydlí pro potkany rozhodně doporučit 
nemůžeme. Výjimku tvoří např. samice 
v období porodu a kojení, či zvířata 
v rekonvalescenci, kdy se naopak mírně 
vyšší teplota a nemožnost šplhání mohou 
stát výhodou. 
 
Druhé zmíněné – ptačí klece – již takovým 
extrémem nejsou, zvláště pokud se vhod-
ně upraví. Při zvažování použití takovéto 
klece však zohledněte velikost dvířek 
oproti zbytku klece – ptačí klece mají čas-
to malá dvířka a např. horní patra se pak 
bez celkového rozebrání stávají těžko pří-
stupnými. Dalším problémem se mohou 
stát větší rozestupy mezi mřížemi a může 
být nutné klec „odrátovat“ pletivem.        
U těchto klecí je také velmi často nerovný 
strop nebo jinak nepravidelný tvar, což 
brání udělat na ně eventuelní přístavbu. 
 
Pro dlouhodobý chov jsou také naprosto 
nevhodné různé plastové boxy, dřevěné    
a papírové krabice a jiná provizorní řešení. 
 
Někomu by tedy mohlo připadat jako nej-
jednodušší řešení – místo pořizování vy-
hovujícího bydlení – nechat potkany volně 
se pohybovat po bytě. Pokud máme např. 
k volnému pohybu zvířat vyhrazenou        
a správně upravenou a zabezpečenou míst-
nost, je volnější způsob chovu samozřej-
mě možný, ale i tak by zvířata měla mít 

někde své zázemí, kde se cítí bezpečně     
a ve větším prostoru by kvůli nebezpečí 
úrazu neměla být delší dobu bez dohledu. 
 
Další přijatelnou možností, vhodnou spíše 
pro kutily, je výroba vlastního potkaního 
obydlí např. ze staré skříně, samonosného 
pletiva či celkově vlastní konstrukce.       
U první zmíněné je většinou použit rám    
a některé stěny skříně, zbylé stěny se na-
hradí pletivem. V takovémto případě je 
však velmi obtížné zabránit tomu aby dře-
věná konstrukce časem nenasákla močí    
a zasmrádla. 
 
Absolutně nejvhodnějším ubytováním pro 
potkany je tedy klasická hranatá kovová 
klec s plastovou vaničkou. 
 
Velikost a tvar klece 
Co se týče velikosti klece, minimálními 
doporučovanými rozměry pro chov potka-
nů je: 60-70x40-50x50cm. Jde však 
opravdu o minimální doporučovaný roz-
měr a potkani využijí i prostor mnohem 
větší. Tento rozměr je vhodný pro dvě zví-
řata, protože jak ví poučený chovatel, 
potkan je zvíře, jež si vytváří silné sociální 
vazby a je tedy z mnoha důvodů vhodné 
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chovat je po dvou a více zvířatech, tak,  
aby nedostatkem těchto vazeb netrpěla. 
S každým dalším zvířetem by se měla ve-
likost obydlí o něco zvětšit. Pro zjištění 
vhodné minimální velikosti klece můžete 
také vyzkoušet volně dostupné internetové 
kalkulátory. 
Jelikož potkani velmi rádi šplhají a často 
předvádějí i výkony hodné akrobatů, je 
vhodné, aby byla klec spíše vysoká. 
V takovém případě je však pro zamezení 
úrazů vzniklých pádem z výšky dobré klec 
rozčlenit patry a hamaky, aby případný 
méně šikovný potkánek nepřistál z přílišné 
výšky. 
 
Vhodnou klecí tedy není typická, nízká 
klec pro morčata a králíky (ty mívají navíc 
dost široké rozestupy mezi mřížemi)      
ani malinká klícka pro křečka. Málokterá 

klec je však deklarovaná jako „klec pro 
potkany“, proto se neváhejte rozhlížet i po 
těch obecně pro hlodavce, či fretky, tam 
s největší pravděpodobností klec vhod-
ných parametrů najdete. 
 
Koupě klece: 
V případě, že se rozhodneme pro koupi 
klece nové, musíme počítat – chceme-li 
koupit opravdu vyhovující obydlí – 
s částkou pravděpodobně převyšující 2000 
Kč a spíš ještě vyšší. Takováto koupě se 
nám však může vyplatit odolností a trvan-
livostí klece. Navíc se tak můžeme vy-
hnout výraznějším úpravným pracím, jako 
je odrátovávání klece kvůli nevhodným 
rozestupům mříží, zvětšování dvířek atp. 
 
Novou klec můžeme shánět několika způ-
soby. Asi první místo, kam často vedou 
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kroky člověka shánějícího klec, je logicky 
zverimex – „Tam se přeci potřeby pro zví-
řata shánějí.“ napadne každého, kdo kupu-
je první klec. Bohužel, v běžném zverime-
xu se většinou nedočkáte vhodné rady, 
jakou klec koupit, natož té klece. Větší 
výběr, už bývá ve velkých obchodech       
s „potřebami pro domácnost, zahradu a 
kutily“. Zde často najdeme poměrně velký 
sortiment zboží týkajícího se chovu zvířat, 
včetně všemožných klecí a jejich výbavy. 
 
Často používanou možností koupě klece 
jsou i internetové obchody, kde naleznete 
asi největší výběr, navíc s recenzemi a při 
troše hledání i dobrými cenami. Měli bys-
me si však být jisti důvěryhodností           
e-shopu, případně si ji ověřit přes jiné 
chovatele. Nebezpečím objednávky přes 
internet je také obvykle malá šetrnost do-
pravců, což může končit nepříjemnostmi 
s reklamací. Doporučujeme tedy objedná-
vanou zásilku rozbalit ihned při převzetí 
za přítomnosti pracovníka dopravce. 
 
Další variantou je klec z druhé ruky, která 
může často sloužit ještě několik let velmi 
dobře. Zde však musíme dát pozor skryté 
vady (naprasklé dno, prasklé spoje mříží,
…) a nepřiměřenou cenu, kterou si často 
nasadí původní majitel v domnění, že na 
prodeji významně vydělá. Naopak se také 
můžeme setkat s variantou, že bude klec 
lákavě levná a my po koupi zjistíme, že 
vlastně není tak úplně vhodná, jak se nám 
zdálo. 
 
Základní úpravy a vybavení kle-
ce 
Zařizujeme-li klec, měli bychom začít zá-
kladními bezpečnostními opatřeními, jako 
je odstranění či zakrytí ostrých míst – kon-
ce drátů a různé spoje je nejlepší zapilo-
vat, pokud to nejde, tak zakrýt např. textil-
ní lepicí páskou (u té není takové riziko 
poškození zdraví jako u plastových). Dále 
pokud jsou v kleci drátěná patra, je vhod-
né je překrýt odolnou, ideálně plastovou či 
jinou omyvatelnou a nenasákavou deskou 
aby nedocházelo k otlakům od roštů na 
nožkách. Lze použít i karton nebo dřevo, 

ale to se pak musí kvůli nasákavosti po 
čase vyměňovat. Dalším již zmíněným 
bezpečnostním opatřením je v případě vel-
kých rozestupů mříží odrátování. Dobré je 
taky zkontrolovat si, jak lehko se otevírají 
dvířka a případně včas přidat zajišťovací 
mechanizmus (karabinka, drátek, žabka,
…). 
 
K základnímu vybavení klece samozřejmě 
patří velikostně odpovídající napáječka    
(s nerezovým pítkem s kuličkou na konci) 
a miska na krmení (nejvhodnější jsou ke-
ramické či nerezové). 
 
Dále potkani potřebují něco, kam se mo-
hou pohodlně uchýlit a cítit se v bezpečí. 
Jako takové místo poslouží různé dřevěné 
či plastové boudičky (pozor však na příliš 
malá okýnka a vchody aby se zvíře neza-
seklo), či pouhá papírová krabička. Tyto 
úkryty si potkani rádi vystýlají různými 
měkkými materiály, je tedy dobré jim dát 
k dispozici např. papírové utěrky, či skar-
tovaný papír. Jako pohodlný pelíšek (ne 
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však náhrada úkrytu) poslouží také závěs-
né lůžko – hamak. Je to prakticky nepo-
stradatelná součást vybavení a většina 
potkanů spánek a válení v něm miluje. 
 
Další vybavení klece slouží především 
k zábavě, prolézání a artistickým výko-
nům, jimiž potkani dokážou bavit celé 
okolí. Nedopřejeme-li potkanům toto vy-
bavení, na němž se mohou vyřádit, nejen 
že budou znudění, ale také se ochudíme   

o pěknou podívanou. Patří sem např. růz-
né tunely (ne však drátěné!), žebříky, vět-
ve, lana, případně také běhací kolotoč, 
avšak v něm většina potkanů zalíbení ne-
najde. 
 
Jednotlivým tématům, např. výrobě vlastní 
klece, odrátování klece pletivem, recenzi 
klecí dostupných na našem trhu, výrobě 
vybavení, atd., se budeme věnovat 
v dalších vydáních a rubrikách. 

1. Koule je umístěna v kleci... 2. Přichází první zvědavec... 3. Mňam, je to dobré... 

4. Hernajs, ale nejde to ven... 5. A už to jde, už to jdeeeee... 6. Brácho, já chci taky! 

FOTOPŘÍBĚH: koule na obzoru 
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OPRAVNÍK OBECNĚ OBLÍBENÝCH OMYLŮ 

V téhle rubrice bychom se rádi podívali na zoubek některým pověrám, předsudkům a 
hloupostem, které se týkají potkanů, jejich chování, výživy a obecně chovu. Název si rub-
rika vypůjčila od knihy Ludvíka Součka Obrazový opravník obecně oblíbených omylů, 
která se pokoušela o totéž v oblasti historie, literatury a dalších..  

Potkani jsou sociální tvorové žijící ve skupi-
nách. To je něco, k čemu jsou utvořeni lety 
evoluce, mají vrozenou touhu po společnosti 
vlastního druhu a popírat tento fakt nemá 
smysl. Přesto občas někteří lidé tvrdí, že to 
není tak úplně pravda, že měli kolikrát potka-
ny samotné a tvářili se naprosto spokojeně.  
Že samozřejmě ne samičky, které jsou hbité   
a aktivní, ale že samci samotu snášejí lépe. 
Tak především to, že někdo něco snáší lépe, 
neznamená, že mu to vyhovuje. Člověk taky 
snese lépe píchnutí včelou než popálení kůže, 
ale nestojí ani o jedno. Obecně platí, že na 

rozdíl od samic jsou potkaní samci 
v dospělosti klidnější, línější a více apatičtí. 
Proto nevyvíjí tolik aktivity a člověk může 
nabýt dojmu, že jsou spokojení. Jenže... není 
třeba náhoda, že velká část problémů 
s agresivními kousajícími samci se vyskytuje 
u potkanů chovaných o samotě. To proto, že 
v určitém věku se potkan potřebuje vyřádit na 
jiném potkanovi, sociální vztahy si potkani 
utvářejí i pomocí rvaček. Jenže o samotě cho-
vaný potkan nemá jiného potkana, se kterým 
by si mohl ukazovat kdo je kdo. Tak to zkouší 
na svého člověka. Ale to, co je pro potkana 

Potkaním samcům nevadí, když jsou chováni o samotě 
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Omyl, který je přímo smrtelně nebezpečný. 
Ano, potkani vědí moc dobře, co je dobré – 
jsou to tučné a sladké věci. Ty jim chutnají 
nejvíc. Pokud mají na výběr, vždycky se vrh-
nou na tučná semínka, jídla s velkým obsahem 
cukru nebo i soli. Stejně jako malé dítě, které 
si nejradši dá čokoládu nebo čipsy. Jenže po-
kud necháme potkana jíst jen to, co chce, a co 
mu nepřekonatelně chutná, brzy z něj bude 
pěkná kulička. A tlustí potkani mají větší rizi-
ko zdravotních problémů. Překrmování vedou-
cí k obezitě je jedna z nejčastějších příčin úmr-
tí potkana v zájmových chovech. Ano, potkan 
v důsledku umře na mrtvičku, nádor či srdeční 
selhání, ale příčinou je často právě tloušťka. 
Štíhlí potkani se dožívají déle než potkani tlus-
tí. Vědci dokonce zjistili, že překrmovaní 

potkani i když mají spoustu pohybu, jsou méně 
zdraví, než potkan, který se zase tolik nehýbe, 
ale nemá neustálý přísun krmení. Proto je po-
třeba, aby se každý majitel zamýšlel nad tím, 
co potkanům dává. Především by krmná směs 
měla mít vhodné složení, základem by mělo 
být zrní jako oves, pšenice a ječmen, různá slu-
nečnicová semínka a oříšky jsou už doplňkové. 
Potkani by neměli dostávat novou dávku smě-
si, dokud nedojí starou. Většinou první den 
vyžerou ty sladší a tučnější složky a pak se tvá-
ří, že zrní žrát nebudou, jenže na to jim majitel 
prostě nesmí skočit i kdyby potkan vrhal sebe-
více smutné pohledy. Svoje zdraví si každý 
může kazit sám, jak chce, ale co ho opravňuje 
k tomu, kazit zdraví někomu jinému? Zejména 
zvířeti, za které má odpovědnost? 

Potkani vědí, co je dobré, proto správné krmení je takové,  
jaké jim chutná 

jemné usměrňující kousnutí, může člověku 
roztrhnout kůži. Jiný potkan by si s tím poradil 
snadno, ale pro člověka je fakt, že po něm jeho 
miláček vystartoval, problém. Neumí potkano-
vi dostatečně dobře a po potkaním vysvětlit, že 
tohle se nedělá nebo co si o něm myslí. Druhý 
potkan by se buď podřídil, převalil na záda      
a vůbec naznačoval, že se vzdává, nebo naopak 
by „agresora“ odkázal ručně do patřičných me-
zí. Jenže člověk je moc velký, neslyší na úrov-
ni potkaního sluchu a ani neumí vydávat po-
třebné zvuky. Potkana odhodí, plácne, zasyčí 
na něj, foukne mu do čumáku, bude ho převa-
lovat na záda a bude zkoušet jiná lidská řešení, 
jak ho zastrašit. Výsledkem je často polekaný 
potkan, který ztratí důvěru k majiteli a jediný 
způsob chování, jaký zná, je kousnutí. Zprvu 
pohodový vztah se může posléze dostat do spi-
rály negativních zkušeností a výsledkem je 
agresivní kousavý potkan a zděšený zraněný 
majitel. Při tom stačilo tak málo. Koupit na 
začátku dva. 
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Dlouho se tvrdilo, že pokud samice neodrodí 
do jednoho roku věku, zkostnatí jí pánev tak, 
že nebude schopná už rodit a případná březost 
skončí katastrofou. Některá tradovaná podání 
tuto hranici dokonce posunují už k 7. měsíci 
věku a první krytí starší samice považují za 
nezodpovědný hazard se životem. Ve skuteč-
nosti to tak ale není. Především, potkanům 
„kostnatí“ pánev už v raném mládí, protože 
jinak by se nemohli pohybovat. To, co „brání“ 
snadnému porodu, se jmenuje stydká spona     
a je to ten kousek chrupavky (a posléze kosti), 
který drží vepředu obě poloviny pánve u sebe. 
Tato stydká spona se postupně z chrupavky 
přeměňuje na kost (říká se tomu osifikace). 
Dokud je spona chrupavčitá a volnější, má 
možnost se více roztáhnout, tudíž pánevní 
otvor se zvětší a mládě snáze proklouzne ven. 
Kolem věku jednoho roku ale tato elasticita 
klesá. To potom brání malému morčátku hlad-

ce proklouznout ven a může se šprajcnout. 
Ano, morčátku. Právě popsaný jev platí u mor-
čat a u nich je skutečně problém s porody po 
jednom roce věku. To proto, že morčecí mlá-
ďata se rodí plně vyvinutá, jsou relativně velká 
a potřebují velký průchod. Jenže potkani mor-
čata nejsou. Potkaní samice rodí malá, nedovy-
vinutá mláďata, o která se proto potom musí 
minimálně další tři týdny starat. Malá mláďata 
nepotřebují velký otvor, kudy se dostat ven. 
Proto také různé vědecké studie, které měřily 
roztažení pánevních kostí u potkanů při poro-
du, zjišťovaly jen minimální nebo nulové roz-
tažení. Z toho vyplývá, že i kdyby potkaní sa-
mice měla již kostnatou stydkou sponu, stejně 
by to mláďatům k průchodu pánví stačilo. Dal-
ší odborná studie prokázala, že u potkanů, po-
kud vůbec, dochází k osifikaci pánevní spony 
až ve věku 1,5 roku a později.  

Samice potkanů musí poprvé odrodit do jednoho roku 
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Toto rozhodně pravda není. Slizký může být 
potkaní ocas maximálně po namočení, kdy je 
vlhký. O jedovatosti snad ani není potřeba 
mluvit, ocas se skládá z kostí, svalů, cév a žád-
nou jedovou žlázu neobsahuje. Přesto se tato 
pověra stále mezi některými lidmi udržuje. 
Možná díky zdánlivé podobnosti potkaního 
ocasu s hady, o kterých se také věří, že jsou 
slizcí a jedovatí, ale ve skutečnosti je hadí kůže 
suchá a jedovaté jsou jen některé druhy. Potka-
ní ocas je krytý dlouhými tuhými štětinami, na 
letmý pohled ale připadá lidem holý. A co je 
holé, může být považováno za slizké. Potkani 
svůj ocas využívají k udržování rovnováhy, při 
plavání jim ocas slouží jako kormidlo, a nemě-

li bychom zapomínat ani na velmi důležitou 
funkci ocasu jako termoregulačního orgánu, 
který potkanům umožňuje odvádět teplo z těla, 
když je jim příliš horko. A kromě toho se ocas 
hodí, potřebuje-li si potkan jeden druhého při-
táhnout k sobě. 

 
PS: V moči divokých potkanů se mohou vy-
skytovat leptospirózy, takže se od divokého 
potkana můžete skutečně nakazit, když se do-
tknete jejich ocasu nebo jiné části těla, kterou 
si omočil. To ale neznamená, že je jedovatý. 

-mč- 

Potkaní ocas je jedovatý a slizký 
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Nenkovice 145 
 
 
Naším cílem je udržovat zvířata zdravá, spokojená a vitální v každé fázi života.  
Rádi Vám poradíme s výživou, veterinárními dietami a s doplňky pro mláďata,     
dospělé jedince i seniory.  
 
Po:        8:00- 12:00  15:00- 19:00 
Út:      8:00- 12:00      od 15:00 na objednání 
St:             −             15:00- 20:00 
Čt:        8:00-12:00      15:00- 19:00  
Pá:       8:00- 12:00      15:00- 19:00 
So, Ne:   Na telefonu  
 
Telefon: 777 967 286 
e-mail: info@veterina-mikes.cz 
 
GPS: 49°0'16.873"N, 17°0'51.308"E 



 

 

RATTUSTERAPIE aneb potkaní láskou ke zdraví 

Zooterapie jako taková byla v naší společnosti 
využívána odjakživa. Její cílené zaměření na 
jednotlivé problémy je však otázkou posled-
ních 20 let. Prim v terapeutickém procesu sa-
mozřejmě hrají psi a koně, nicméně, není dů-
vod se bránit i mnohem menším pomocníkům, 
jejichž využití je mnohdy více žádoucí. 
 
Každý „majitel“ potkana, který má se svým 
malým přítelem intenzivní vztah, dobře ví, ja-
ký pocit vyvolává to malé teplé tělíčko, když 
se k člověku přitulí.  

V cíleně zaměřené rattusterapii tohoto pocitu 
hojně využíváme.  
 
Nejde jen o seznámení se s potkanem, barvou, 
typem, jde nám o přímý kontakt klienta 
s potkanem. Již při prvním pohlazení potkana 
můžeme jako terapeuti odhadnout stav jemné 
motoriky klienta – je potřeba mu ruku vést?   
Je potřeba mu pomoci otevřít dlaň? Je schopen 
usměrnit svou sílu tak, aby potkana pohladil 
jen lehce? Je schopen jisté empatie a ohledupl-
nosti k tak malému tvorečkovi? 

Využívání zvířat v terapeutickém procesu není novodobým vynálezem. Zvířata byla využívá-
na v léčebném procesu již za starých Sumerů.  
Jakým způsobem lze využít k léčbě naše potkaní přátele, na co dát pozor a jak postupovat, 
si budeme vyprávět v příštích dílech v této rubrice.  

Kdo by si kdy pomyslel, že dávní škůdci, „krysy“ jak lidé rádi říkají, budou jednou schopny 
pomáhat, být plnohodnotnými terapeuty či dokonce vzbuzovat v lidech emoce, působit na 
jejich choroby a to vše v pozitivním slova smyslu? 
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Potkani dokáží být velice citliví a vnímaví. Pakliže se tyto vlastnosti u nich správným 
způsobem podněcují, mohou z nich být výborní terapeutičtí pomocníci, kteří svou 
„práci“ vykonávají s nadšením. 
Na fotografii Bambuča Utahraptor projevující zájem o klientu z domova pro seniory.  
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Následuje prověření logopedických schopnos-
tí, v dlouhodobém terapeutickém procesu pak   
i paměti a schopnosti se učit. 
 
V zooterapii či animoterapii, což je jen jiný 
název toho samého oboru, využíváme celou 
škálu zvířat. Zmínit můžeme psy 
(canisterapie), koně (hipoterapie), ale i morča-
ta, ptáky, králíky, činčily, osmáky degu, fretky 
(souhrnně označováno pojmem animoterapie), 
kočky (felinoterapie), kozy, oslíky, ovečky 
(farmingterapie)… cokoli, co je schopné kon-
taktu s člověkem. 

Při porovnání jednotlivých druhů je však na-
prosto zřejmé, že využití psů je 
v terapeutickém procesu mimořádně úspěšné, 
má silnější a komplexnější vliv na klienta. Při 
správném vedení jsou psi schopni jisté indika-
ce jednotlivých problémů, intuitivně jsou 
schopni rozeznat, kde je jich potřeba a samo-
statně nabídnout odpovídající chování. 
 
Netvrdím, že potkani jsou schopni toho samé-
ho. Ale jejich projev je velmi podobný projevu 
psímu. V porovnání s kočkami, fretkami, mor-
čaty a dalšími tvory jsou potkani otevřenější, 
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méně „sví“ a více ochotní spolupráce. Jsou 
schopni (netvrdím, že to umí všichni) jisté for-
my empatie, ochotni vycítit klientovo emoční 
naladění a reagovat podle něj. 
 
Jaké podmínky by měl rattustera-
peutický tým splňovat? 
 
Pro vykonávání rattusterapie je třeba mít se 
svým zvířetem dobrý vztah. Pokud Vám zví-
řátko důvěřuje, je schopno snést i nové a nejis-
té situace bez větší zátěže. Stejně tak Vy musí-
te stoprocentně věřit svému zvířeti, umět s ním 
komunikovat a rozumět jeho projevům. 
Je nezbytné brát ohled na druhého člena týmu, 
pracovat s ním nenásilnou formou a využívat 
forem pozitivní motivace. V opačném případě 
se ochudíme o ochotu samostatné práce a ze 
zooterapie se pro potkana stane nudná rutina. 
Zvíře i člověk by měli mít z kontaktu 
s klientem radost, neměl by to pro ně být stres 
či nepříjemná záležitost. 
 
Pokud budou tyto podmínky splněny, je zde  
značná pravděpodobnost, že terapeutický pro-
ces bude mít přínos nejen pro klienta, ale i pro 
terapeutický tým. A tak je to jen správně. 
 
Na co si dát pozor? 
 
Lépe než řešit následky je dodržovat preven-
tivní opatření. 
Vzhledem k tomu, že potkan je tvoreček velmi 

malý, je třeba dbát zvýšené opatrnosti u pro-
blémových skupin klientů, jako jsou např. au-
tistické děti, děti v dětském domově, mentálně 
postižení… Je zde značné riziko, že dojde 
k úrazu zvířete – špatný úchop, přílišný stisk, 
šlápnutí, zasednutí. K nemilé události může 
dojít, i když to třeba při předchozí návštěvě 
vypadalo klidně. Lidská část terapeutického 
týmu nesmí nikdy nechat svého parťáka o sa-
motě, bez dozoru. Berte jej s sebou, a tím kam-
koli myslím i WC. Jste za něj zodpovědní        
a trocha nepohodlí je lepší než si pak rvát vlasy 
z hlavy. 
Častá jsou respirační onemocnění, proto je tře-
ba vybírat klienty pečlivě a návštěvu nemoc-
ných absolvovat buď bez zvířátka, nebo je pro-
tentokrát vynechat. Výborným pomocníkem 
jsou dezinfekční gely, jež se pouze nanáší do 
dlaní. Je vhodné zvyknout si na jejich používá-
ní, kterým snížíme riziko oboustranného pře-
nosu nemocí. 
 
Stejně tak se ale může stát, že vaše zvíře není 
zrovna ve své kůži, dojde ke kousnutí či škráb-
nutí. Pak je nezbytné vyžádat si od personálu 
ošetření klienta. 
 
Důležité je i zohlednit momentální naladění 
potkana. Pokud cítíte, že ho to zrovna dnes ne-
baví, je roztěkaný, nejeví o klienty zájem, tak 
ho do práce nenuťte. Je to stejné jako s lidmi. 
Někdy člověk náladu má, jindy ne. Pořád jste 
tam ještě Vy a můžete klienty okouzlit svou 
schopností komunikace a improvizace. 
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Vendelínek byl jako maličký neodolatelný. 
Ušatý, roztomiloučký, potkaní kluk. S výra-
zem, jako by neuměl do pěti počítat. I proto 
dostal své jméno Vendelínek. A protože byl 
ještě ke všemu velice milý a spolehlivý, začal 
se mnou chodit k mentálně postiženým ženám, 
se kterými jako canisterapeutka pracuji již přes 
rok.  
 
Vendelínek se vyznačuje extrémně mazlivou 
povahou, „gumovatostí“ a ochotou nechat se 
hladit i cizími lidmi. Stres snáší bez větších 
problémů, nevěnuje pozornost okolí, neutíká 
do žádných skrýší, slyší na zavolání a k lidské 
ruce běží s velikým nadšením. 
 
Při první návštěvě ho většina klientek pohladi-
la, byť některé s obavami. Povídali jsme si      
o něm. Při příchodu téměř nepohyblivé a silně 
mentálně postižené klientky však nastal na-
prostý obrat. Vendelínek se jí velice líbil, 

vzbudil u ní výbuchy smíchu a z očí jí zářila 
radost. Bylo až dojemné jak lehounce a opatr-
ně jedním prstem Vendelínka hladila, byť má 
problém s jemnou motorikou. 
 
Další návštěvy již Vendelínek chodil do svého 
vlastního ústavu, kam ho doprovázeli irští vl-
kodavové. V ústavu jsou umístěni senioři 
s Alzheimerovou chorobou a dalšími demence-
mi, řada z nich ve velmi pokročilém věku        
a s fyzickými omezeními, mnozí upoutáni na 
lůžko. Je tam vhodné  i malé zvíře, které by se 
dalo k ležícím klientům snadno přiblížit, pří-
padně na lůžko položit. Vendelínka jsem tedy 
vybrala jako malého pomocníka, než se podaří 
zajistit terapeutický tým s malým psíkem. 
 
Reakce personálu byla zprvu odmítavá, nedů-
věřivá. Vzhledem k vesnickému původu oby-
vatel byla vznesena otázka, zda se na potkana 
nebudou dívat jako na škodnou. 

Vendelínek u seniorů 
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Po úvodu své irské vlkodavky, která klienty 
naladila a připravila, jsem se slovy: „A podí-
vejte, jakého tu mám maličkatého kamaráda?!“ 
vytáhla Vendelínka. Reakce byla přesně dle 
mého očekávání a zkušenosti. Klienti se začali 
rozněžňovat, hladili ho, odvážnější si ho vzali 
na ruku. Při příští návštěvě nás hned u vchodu 
přepadla paní ředitelka ústavu, která mi Ven-
delínka unesla, aby se s ním pomazlila. Násle-
dovala lůžka, kde Vendelínek udělal společ-
nost nechodícím. Pak společenská místnost, 
kde byl Vendelín už od rána jednou obdivova-
telkou nadšeně očekáván. 
 
Při každé návštěvě je nadšenců víc. A protože 
jsem se chtěla přesvědčit, jak to s tím nadše-
ním z potkanů u klientů opravdu je, vzala jsem 
jednoho dne s sebou kolegyni se dvěma malič-
kými, rozkošnými, sněhově bílými pejsky. 
Klasicky šla se mnou vlkodavka a Vendelín. 
Myslela jsem, že v porovnání s Vendelínkem 
dají klienti přednost maličkatým pejskům. 
Naprostá většina však chtěla po všech těch 
psech pomazlit ještě i svého oblíbeného potka-
na. Čtyři klientky odmítly psy úplně a chtěly 
jen Vendelínka.  

Vendelínek povyrostl, přišla puberta, a protože 
ji snášel hůř než mnozí jiní, byl dočasně v pra-
covní neschopnosti. Na jeho post nastoupili 
Myšmaš a Bambuča Utahraptor, kteří postupně 
získávají další a další nadšence, a to až do té 
míry, že pokud potkany na terapii s sebou ne-
vezmu, některé klientky se mnou téměř nemlu-
ví.  
 
Práce Bambuči a Myšmaše je ale odlišná, jsou 
akčnější, tudíž se zaměřujeme na prozkoumá-
vání klienta, objevování drobečků a předvádě-
ní cviků za pamlsky. I po měsících slýchám: 
„Kdepak máte toho šedivého ušatého?“. Tato 
věta mě dojímá. Jednak proto, že senioři si pa-
matují toho malého ušatého kluka i po měsí-
cích, ale zejména proto, že i já vnímám Vende-
línkovu práci a celý jeho život odlišně.  
 
A protože puberta už odezněla, nastoupil Ven-
delínek v září znovu do práce. Nadšení našich 
„potkaních“ babiček neznalo mezí. Vnímám to 
stejně a stejně jako ony jsem  z toho svého uša-
tého kluka nadšená. Protože „Vendelínek je 
zkrátka Vendelínek“.   
      
     Zdenka Prošková 
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Když nemohou jet s námi 
 

Určitě to všichni známe: Čeká nás nevy-
hnutelná cesta k příbuzným či známým, 
školní výlet, služební cesta, návštěva ne-
mocnice nebo prostě dovolená a naši mi-
láčci nemohou jet s námi. V takové situa-
ci stojíme před rozhodnutím, co udělat 
s potkany... Nechat je doma? Domluvit se 
se sousedem aby je krmil či je dát něko-
mu na hlídání?  
 
Nechat potkany na delší čas doma úplně 
bez dozoru může někomu připadat ne-

představitelné a při delším trvání nebo 
častém opakování tohoto stavu to skuteč-
ně prospěšné není a může to hraničit         
i s hazardem se zdravím zvířat. Doporu-
čujeme proto v takovém případě předem 
zvážit všechna rizika a zvířata dobře za-
bezpečit. 
 
Nehledě na znemožnění kontroly zdraví    
a kondice zvířat (kde můžou někdy i mi-
nuty být rozhodující), znuděnost několik 
dní nevenčených potkanů, která často kon-
čí totální demolicí vybavení klece a asi 
nevyhnutelné výčitky svědomí majitele 

CESTOVÁNÍ 

Potkani a cestování 
Téma potkani a cestování je mezi potkanáři často řešenou problematikou, proto se jí     
budeme věnovat dlouhodobě a v každém vydání rozebereme jedno z podtémat, jakými jsou 
např. cestování na delší vzdálenosti a do zahraničí, krátké cesty a výlety, zabezpečení 
potkana odjíždíme-li bez něj, ... 
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potkanů, který odloučením mnohdy trpí 
víc než jeho miláčci, je limitujícím fakto-
rem především velikost napáječky. 
 
Lepší variantou je domluvit se v takovém 
případě s někým, komu důvěřujeme,     
aby během naší nepřítomnosti zvířata na-
krmil, dal jim čerstvou vodu a celkově je 
zkontroloval. Výhodou tohoto systému je  
i to, že dotyčný např. může zalít květiny    
a vybrat poštu. Musí se však samozřejmě 
jednat o člověka v nějž máte důvěru          
a zároveň víte, že je schopen s potkany 
manipulovat. Také je vhodné ho se zvířaty 
předem seznámit a vše mu třeba i sepsat. 
 
Velmi dobrou možností jak vše zařídit, je 
také domluvit se s někým, kdo je ochotný 
a má k potkanům kladný vztah, aby si je 
prostě na pár dní vzal k sobě na hlídání. 
Opět je však důležité abychom si byli jisti, 
že je daný člověk zodpovědný a v případě 
potřeby umí s potkany manipulovat, pře-
dem ho se zvířaty seznámit a případně mu 
dát i kontakt na svého veterináře. Odjíždí-
me-li na delší dobu, je tato varianta asi 
nejlepší možnou, jelikož víme, že naši mi-
láčkové jsou někde, kde je o ně dobře po-
staráno. 
 

Jak dlouho můžou být sami? 
 
Doba, po kterou mohou být potkani doma 
úplně sami, se nedá definovat přesně        
a měli bychom si před tím, než k tomuto 
přistoupíme, uvědomit rozdíl mezi dobou 
po kterou zvířata přežijí a dobou po kterou 
nebudou strádat. Obecně se dá říci, že při 
dostatku potravy a především vody, by 
mohli být potkani ponecháni o samotě       
i týden, ale vzhledem ke zhoršující se kva-
litě vody v průběhu dní a kvůli tomu, že 
ze zdravotních a bezpečnostních důvodů 
není dobré nemít nad zvířaty dohled po 
tak dlouhou dobu, nedoporučujeme nechá-
vat zvířata bez dohledu více jak po dobu 
tří nocí.  
 
Před podniknutím takovéhoto kroku, je 
vhodné dopředu si vysledovat, kolik vody 
potkani vypijí za 24h, vynásobit tento ob-
jem vody počtem dní které hodláme být 

pryč a přičíst rezervu o objemu aspoň 
čtvrtiny původního výsledku. Při odhado-
vání množství vody, jež budou potkani 
potřebovat, je vhodné krmit je stejnou 
směsí, jakou budou mít ve vaší nepřítom-
nosti a nepřikrmovat je příliš vodnatou 
zeleninou či ovocem, tím by se jejich spo-
třeba vody ve sledovaném časovém úseku 
změnila. Důležitá je také kvalitní napáječ-
ka, která dobře těsní a nekape. 

 
Kdy je lepší nechat potkany  
doma? 
 

Jak je již výše řečeno, ponechání potkanů 
doma úplně bez dozoru může být risk a je 
dobré,  když nad nimi má někdo aspoň 
částečně dozor, navíc asi každý potkanář  
má pocit, že jeho zvířatům je prostě nejlé-
pe u něj. Jsou však i situace, kdy je sku-
tečně  to to  řešen í  vhodně j š í . 
 

Faktory, na které bychom měli 
brát ohled před cestou: 
• extrémní teploty - především horko je 

obtížně řešitelný problém, 
• pohodlí zvířete - plánujeme-li celodenní 

pochod a potkani by se nám celou dobu 
mlátili v přepravce či na rameni, určitě 
by si to moc neužili,  

• alergie a jiné problémy - při cestách 
k příbuzným a známým je také dobré 
v zájmu všech dopředu si zjistit, nemá-li 
někdo k potkanům nepřekonatelný od-
por, či alergii, případně jaká mají doma 
zvířata, 

• cesta přes hranice - cestujeme-li do za-
hraničí, je velmi důležité informovat se 
včas o pravidlech platících ohledně ma-
lých hlodavců ve všech zemích, jimiž 
budeme třeba jen projíždět. Často je při 
těchto cestách do jiných zemí lepší ne-
brat potkany s sebou a vyhnout se tak 
případným komplikacím. (Tomuto téma-
tu se budeme podrobněji věnovat 
v dalších číslech.) 

• zdraví - také bychom neměli zapomínat 
zohlednit zdravotní stav potkana. Tedy 
pokud zvíře právě prodělalo nachlazení, 
či se doléčuje po úrazu nebo operaci, je 
rozhodně vhodnější dát ho na starost ně-
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jakému rodinnému příslušníkovi či kama-
rádovi, než ho vysilovat cestováním. 

 
Na co nesmíme zapomenout před 
odjezdem? 
 

Rozhodneme –li se nechat potkany doma 
úplně o samotě, musíme dbát zvýšené opa-
trnosti při zabezpečování jejich obydlí, jeli-
kož jejich volný pohyb po bytě může být 
pro potkany i vybavení bytu fatální.  
 
Velmi důležité je, aby měli s ohledem na 
dobu, po kterou budou sami, dostatečně 
velkou napáječku, popřípadě klidně i dvě. 
Co se týče krmení, ideálním způsobem jak 
potkany zazásobit jsou například ohlodáva-
cí tyčinky, kolečka či tvrdý chléb a samo-
zřejmě přísun krmné směsi, ve zvýšené, ne 
však extrémní dávce, jelikož někteří potka-
ni se snaží zkonzumovat ihned vše, co do-
stanou do misky a to má neblahé důsledky 
na jejich zdraví a v konečném výsledku to 
ničemu nepomůže. Chceme-li zajistit, aby 
zvířatům vydrželo krmení v misce déle, 
můžeme jim pro toto období dát pouze nej-

základnější směsku bez přidaných pa-
mlsků, čímž zajistíme, že do sebe nena-
cpou vše hned a budou jíst opravdu jen teh-
dy, přepadne-li je hlad. Dobrým způsobem 
jak zvířata zazásobit a zároveň zabavit, 
jsou zavěšovací drátěné koule, do nichž se 
dá nacpat cokoliv, co jimi nepropadne, 
v tomto případě např. tvrdý chléb. Před od-
jezdem je také vhodné dát potkanům něco 
čerstvého, např. větvičku z ovocného stro-
mu i s listy, listy pampelišky, kousek ovoce 
či zeleniny, protože nebudou mít po něko-
lik dní přísun ničeho šťavnatého. Dále by-
chom se měli před odjezdem vyhnout po-
dávání potravin, jejichž působení na potka-
ny nemáme odzkoušené, aby se u zvířat 
v době naší nepřítomnosti neobjevily něja-
ké nežádoucí dopady 
 
Vhodné je také dát potkanům možnost ně-
jak se zabavit. Každý chovatel ví asi nejlíp, 
čím se jeho zvířata ráda baví, ať už jde      
o demolici schránky s pamlskem uvnitř, či 
cupování ubrousku a zkrášlování obydlí 
jeho pozůstatky.  

Klára Machová 

Kniha Bohumila Matějovského nás dovede do 
Staré čtvrti za stárnoucím potkanem Vasilem, 
který se vydá se svým novým přítelem Maj-
klem z Ňorku v Americe potrestat nepotresta-
ný zločin a pomstít svého přítele Barnabáše. 
Cesta je zavede do Hlodávie, země hlodavců, 
kde potkani žijí zdánlivě na vyšší úrovni, 
s propracovanou sítí kanálů, sociálním i školí-
cím systémem, proti němuž poměry ve Staré 
čtvrti vypadají jako z pravěku. V Hlodávii je   
k pití k dispozici rumodka, hrají se hazardní 
hry, tisknou se dva druhy novin a školství je 
reprezentováno První veřejnou univerzitou. 
Idylické, zdá se.  Ne vše je však zlato, co se 
třpytí. V Hlodávii probíhají mezidruhové šar-
vátky, boj o moc a různé pokoutné praktiky. 
Kam až smysl pro spravedlnost dovede naše 
přátele Vasila a Majkla? 
Dočtete se v poutavé, čtivé knížce, plné vtip-
ných dialogů. 

DOBRODRUŽSTVÍ POTKANŮ 

PŘEČETLI JSME: 
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Suroviny  
pro jednoho potkana: 

 KUCHAŘKA 

Stále častěji se setkáváme s dotazy, zda je možno krmit potkany i jinak než sušenou,        
koupenou směsí, aniž by se to podepsalo na jejich zdraví. 
 
Při dodržení jistých zásad je krmení potkanů čerstvou stravou naopak vhodné a dle         
některých teorií takto můžeme prodloužit svým svěřencům život. 
 
V této rubrice naleznete recepty na to, co uvařit svým ocasatým přátelům. Jejich přípravu 
zvládne i ne příliš zdatný člověk či mladší potkaní nadšenec. 
 
Věříme, že řada receptů povzbudí i Vaše chuťové buňky.  

Vždy je vhodn ější sušená sm ěs než jednostrann ě zaměřená čerstvá strava.  
 
Snažme se o pestrost a zajišt ění všeho, co potkan ke svému plnohodnotnému  
životu pot řebuje. 
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Rýži uvaříme (máte-li stejně jako já problém s neustále připálenými hrnci, pak doporučuji vařit     
v malé misce s vodou v mikrovlnné troubě).  
Zatímco se rýže vaří, nastrouháme mrkev, omyjeme a nasekáme jitrocelový list. Vše smícháme     
s prochladlou, uvařenou rýží, přidáme sezamové semínko, sušený či čerstvý květ měsíčků lékař-
ského. Zakápneme kapkou panenského olivového či pupalkového oleje a ozdobíme lístkem petr-
želky. 
 
Dobrou chuť! 

• Polévková lžíce rýže  
 (natural, parboiled, divoká) 
• 1cm mrkve 
• Na špičku kávové lžičky            

sezamového semínka 
• 1 Jitrocelový list 
• Měsíčkový květ 
• Petržel kudrnka – lístek 

A dejme se do přípravy: 



 

 

Co potřebujeme:  
 

• Starou dětskou mikinku nebo tričko 
• Látkovou stuhu 

Nářadí: 
 

• Šicí stroj nebo jehlu a nit 
• Nůžky 

ŠIKOVNÉ RUCE 

Výroba dvoupatrového hamaku z dětské mikinky 

Krok 1:  
Připravíme mikinku. 

Krok 2:  
Odsřihneme rukávy, límec a vypářeme zip. 

Jak na to: 
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Krok 4:  
Zašijeme díry po rukávech a 
při tom všijeme na každé stra-
ně po celé délce asi o 10cm  
přesahující stuhu. 

Krok 5:  
Mikinku obrátíme zpět, lícem 
ven. 

Krok 3:  
Mikinku obrátíme naruby a 
zašijeme díru po zipu. 
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  Krok 6:  
  Hotový hamak nainstalujeme do klece a sledujeme potkany jak ho „objevují“… 



 

 

To, čím se chovatelství liší od pouhého množe-
ní mláďat, je plánování. A tím se nemyslí plá-
ny typu „budeme mít koncem měsíce mimin-
ka“, ale plány toho, co chovatel chce odchovat, 
čeho chce vrhem dosáhnout, co třeba zlepšit 
nebo získat. K tomu pak potřebuje vybrat 
vhodné spojení rodičů. Aby toto plánování 
mohlo fungovat, je potřeba, aby chovatel znal 
alespoň nějaké základy genetiky. Nezastupitel-
nou pomůckou je Mendelův čtverec. 
 
Mendelův čtverec vlastně není ani Mendelův    
a ani čtverec, protože často vyjde spíše ve tva-

ru obdélníku. Gregor Mendel sám ho zřejmě 
nepoužíval. Správně by se tedy měl označovat 
jako mendelistický čtverec, protože se v něm 
využívají zákony genetiky, na které poprvé 
narazil právě Mendel. Setkáme se také 
s označením Punnettův čtverec či Punnettova 
tabulka, podle britského genetika Reginalda C. 
Punnetta, který tuto metodu využíval mezi prv-
ními. Někdy se též tabulka označuje prostě ja-
ko kombinační čtverec. Dále v textu se přidrží-
me termínu Mendelův čtverec, protože tak je 
tato metoda mezi širokou veřejností známá 
nejčastěji. 

OKÉNKO CHOVATELE 

Mendelův čtverec  
– užitečná pomůcka pro všechny chovatele 

® ZP 
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Mendelův čtverec je metoda, která umožňuje 
zjistit, jaká je pravděpodobnost, že se 
z plánovaného vrhu narodí to, co chovatel oče-
kává. Nebo obecně řečeno, ukáže, jaká mláďa-
ta se ze spojení dvou rodičů o určitém genoty-
pu mohou narodit. A s jakou pravděpodobnos-
tí. A také naopak, pomocí Mendelova čtverce 
může chovatel zjistit, zda předpokládané geno-
typy rodičů sedí s tím, jaká mláďata se po nich 
narodila. 
 
Princip Mendelova čtverce spočívá v tom, že si 
chovatel sestaví v tabulce všechny kombinace 
alel genů (genotypy), které pro sledované geny 
připadají v úvahu a z nich pak může odvodit    
i fenotyp (vzhled) mláďat. Vyplývá to 
z podstaty dědičnosti, kdy samci a samice vy-
tváří pohlavní buňky (gamety), které nesou 
polovinu dědičné informace rodičů. To zname-
ná, že když má třeba samička genotyp Aa, vy-
tváří gamety dvojího typu, A či a. Genotyp je 
konkrétní kombinace alel, kterou potkan dispo-
nuje. Pro zjednodušení se genotyp značí různý-
mi písmenky, podle označení jednotlivých ge-
nů. Např. gen aguti, který vytváří ticking, se 
označuje písmenkem A. Velké A znamená do-
minantní (nadřazenou) alelu, malé a znamená 
recesivní (podřazenou) alelu. V každém potka-
novi má každý gen vždy dvě alely (jednu od 
otce, jednu od matky). Podle toho, jaký je 
vztah mezi alelami genu, zda jsou úplně domi-
nantní/recesivní nebo neúplně dominantní/
recesivní, vzniká určitý vzhled. V případě genu 
aguti je alela A plně dominantní, to znamená, 

že zvířata s kombinací AA  i Aa budou mít tic-
king, bez tickingu bude pouze zvíře 
s genotypem aa. Pro podrobnější vysvětlení 
toho, co jsou to geny, alely a jak to celé fungu-
je, si stáhněte Rukověť genetiky pro chovatele 
potkanů nebo nahlédněte do některé z učebnic 
biologie – genetiky. 
 
Velikost Mendelova čtverce se odvíjí od počtu 
sledovaných genů. Pokud nám jde jen o křížení 
jednoho genu, stačí jednoduchá tabulka, čím 
více genů, tím složitěji to vypadá. Základní 
princip je ale stále stejný – je vždycky potřeba 
vypsat všechny možné gamety, které může 
potkan daného genotypu vytvářet. Pokud sle-
dujeme jen jeden gen, je to poměrně jednodu-
ché, heterozygoti (např. Aa) vytváří dva typy 
gamet (A, a), homozygoti (např. AA ) vytváří 
pouze jeden typ gamet (A). U dvou genů to 
funguje podobně, ale může vzniknout více ty-
pů gamet. Nejjednodušší je, pokud je potkan 
homozygotní pro oba geny (např. aa mm), mů-
že tedy vytvářet jediný typ gamety (am). Po-
kud je potkan homozygotní jen v jednom 
z genů (např. Aa mm), může opět vytvářet ga-
mety dvojího typu (Am, am). Pokud bude he-
terozygotní v obou genech (např. Aa Mm), 
začíná to být složitější, vytváří totiž hned čtyři 
typy gamet najednou (AM , Am, aM, am). 
Když budeme potřebovat sledovat tři geny, což 
je u kombinovaných barev běžné, mže nám 
vzniknout až 8 typů gamet, pro čtyři geny to je 
dokonce až 16 typů. 
 
Abychom některý z typů gamet nevynechali 
(nezapomněli), je dobrou pomůckou tzv. roz-
kládací metoda. Princip je jednoduchý, prostě 
si do sloupečků vypíšeme alely jednotlivých 
genů a ty pak „pospojujeme“. Ukážeme si to 
na příkladu se třemi geny (viz obr. 1). Potkan 
má genotyp Aa Gg Mm, je tedy heterozygot 
ve všech třech genech. Do prvního sloupečku 
si rozložíme první gen, má alely A, a. K alele 
A si rozložíme druhý gen, má alely G, g. Stej-
ně tak si druhý gen rozložíme k alele a. Vznik-
ne tedy druhý sloupeček. A stejně tak si k alele 
G rozložíme třetí gen, má alely M , m. Totéž 
uděláme i pro alelu g, stejně jako u alel G a g 
přiřazených u alely a. Tím vznikne třetí slou-
peček. Pomocné linie ukazují, k čemu se co 
rozkládá. Když máme toto hotové, začneme 
sloupečky číst po pomocných liniích (viz čer-

Obr. 1 – rozkládací metoda v praxi 
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otec 

genotyp 

matka 
genotyp 

gamety gamety otce gamety otce 

gamety matky   

gamety matky   

Tab. 1 – oblasti Mendelova čtverce 

vené šipky). V prvním sloupečku je A, 
v druhém G, ve třetím M , vznikla gameta 
AGM  (vyznačena červeně). Druhou gametu 
získáme tak, že půjdeme po pomocných liniích 
od A zase přes G až k m. Vzniká AGm. Ke 
třetí se dostaneme cestou A – g – M ... a tak 
pokračujeme dále, až je máme všechny. Potkan 
s genotypem Aa Gg Mm bude tvořit osm ga-
met, AGM , AGm, AgM , Agm, aGm, aGm, 
agM, agm. Stejně tak bude rozkládací metoda 
fungovat pro větší počet sledovaných genů. 
Když už víme, kde vzít gamety, můžeme se 
nyní vrátit k Mendelově čtverci. Ten se dá roz-
dělit na tři oblasti (vyznačeny barevně – viz 
tab. 1): 
 

Oblast rodičů (modrá): Svisle se uvádí 
jeden rodič (třeba otec), vodorovně druhý 
(v tomto případě matka). U složitějších 
tabulek pro více genů je možné z důvodu 
lepšího využití místa levou oblast rodiče 

vynechat a nadepsat si genotypy rodičů do 
horní oblasti nebo je vypsat mimo tabulku. 
 
Oblast gamet (zelená): Sem se vypisují 
všechny možné typy gamet (pohlavních 
buněk), které mohou rodiče vytvářet. Na-
levo k matce gamety matky, napravo 
k otci gamety otce. Vždy je potřeba dodr-
žet příslušnost gamet, na jedné straně musí 
být gamety matky, na druhé straně gamety 
otce. Kdybychom na obou stranách promí-
chali gamety od každého z rodičů, tak by 
nám nikdy nevyšly správné výsledky. 
 
Oblast potomků (oranžová): Klíčová ob-
last celého čtverce. Zde se vytváří kombi-
nace alel (genotypy) potomků. Vždy se 
spojí jedna gameta ze strany matky 
(řádek) a jedna gameta ze strany otce 
(sloupeček). 
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Jako příklad jsme zvolili oba rodiče ve zbarve-
ní aguti, s tím, že oba jsou heterozygotní. Na-
horu vepíšeme genotyp otce (modře), nalevo 
genotyp matky (červeně), oba jsou Aa. Oba 
tedy mohou tvořit gamety A i a. Vytvořené 
gamety vepíšeme do oblasti gamet (matčiny 
k matce, otcovy k otci). A v oblasti potomků 
potom skládáme genotypy potomků. V prvním 
čtverci získá od otce alelu A (první sloupeček) 
a od matky alelu A (první řádek), potomek te-
dy bude mít genotyp AA. Ve druhém čtverci 
získává od otce alelu a (druhý sloupeček), od 
matky zase alelu A (první řádek), potomek bu-
de mít genotyp Aa. V dalším řádku oba potom-
ci získají od matky alelu a (druhý řádek), od 
otce jeden potomek alelu A (první sloupeček), 
druhý alelu a (druhý sloupeček). V levém 
čtverci tedy vznikne potomek s genotypem Aa 
a v pravém čtverci s genotypem aa. 
 
Tím jsme čtverec dokončili a teď je potřeba ho 
správně přečíst. Vidíme, že celkem nám vznik-
ly tři kombinace genotypů. AA , Aa, aa, při 

čemž jsou v poměru 1 : 2 : 1. Nebo to můžeme 
vyjádřit jako zlomek, 1/4 potomků bude AA , 
2/4 Aa a 1/4 aa. Popřípadě také jako procenta 
– 25% AA, 50% Aa, 25% aa. Toto nám tedy 
říká, s jakou pravděpodobností se narodí určitá 
kombinace genotypu. 
 
Ale jak to bude s barvami? 
 
Protože víme, že alela A je dominantní, stačí, 
aby byla přítomna alespoň v jednom kuse,       
a potkan bude vytvářet ticking. Potkani 
s genotypem AA  i Aa budou vypadat stejně, 
budou aguti. I když jedinci Aa budou schopni 
mít při vhodném křížení potomky bez tickingu, 
bez dalšího krytí nepoznáme, zda je potkan Aa 
nebo AA . Potkan s genotypem aa nebude 
schopný vytvářet ticking a bude proto černý. 
Z Mendelova čtverce tedy vyplývá, že se naro-
dí 3/4 potkanů aguti a jen 1/4 černých. Při ta-
kovémhle krytí je tedy 25% pravděpodobnost, 
že se narodí černý potkan. 
 

 otec - genotyp: Aa, fenotyp: aguti 

matka 
genotyp: Aa 
fenotyp: aguti 

gamety A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Tab. 2 – kombinační čtverec pro jeden sledovaný gen 

V praxi to funguje takto: 
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otec – genotyp: Aa Mm, fenotyp: aguti 
matka – genotyp: Aa Mm, fenotyp: aguti 

gamety A M  A m a M  a m 

A M  AA MM  AA Mm Aa MM  Aa Mm 

A m AA Mm AA mm Aa Mm Aa mm 

a M Aa MM  Aa Mm aa MM  aa Mm 

a m Aa Mm Aa mm aa Mm aa mm 

Tab. 3 – kombinační čtverec pro dva sledované geny: 

Samozřejmě to neznamená, že když budeme 
mít ve vrhu třeba 12 mláďat, že se narodí 3 
černá a zbytek aguti. Mendelův čtverec dokáže 
určit pouze statistické pravděpodobnosti, sku-
tečný výsledek se může lišit kvůli náhodnosti, 
s jakou se spojují gamety. Spermie nesoucí 
alelu a se může trefit do vajíčka nesoucího ale-
lu a, ale taky nemusí. Může se narodit vrh o 11 
mláďatech, která budou všechna aguti, nebo 
třeba se narodí 10 mláďat a 5 jich bude čer-
ných. Nicméně pokud by chovatelským cílem 
bylo získat černé potkany, bylo by lepší zvolit 
krytí, kde je vyšší pravděpodobnost, že se na-
rodí černý potkan. Například při krytí černého 
(aa) s potvrzeným aguti heterozygotem (Aa), 
tam je pravděpodobnost 50% (schválně si to 
zkuste přes Mendelův čtverec vypočítat). 

Jen o málo složitější je křížení, při kterém sle-
dujeme dva geny. Pro příklad (viz tab. 3) jsme 
zvolili kromě aguti genu ještě gen pro britský 
mink, označovaný M. Stejně jako aguti je mink 
gen plně recesivní. Potkani s genotypem aa 
mm jsou ve zbarvení britský mink, potkani 
s genotypem AA mm nebo Aa mm (souhrnně 
můžeme značit A- mm) jsou ve zbarvení skoři-
covém. Oba rodiče mají genotyp Aa Mm, oba 
mohou tedy tvořit čtyři typy gamet – AM , Am, 
aM, am. Stejně jako v prvním případě si opět 
vypíšeme do tabulky všechny typy gamet, kte-
ré může tvořit otec a které může tvořit matka. 
A spojujeme opět řádky a sloupečky. Pro lepší 
názornost jsou opět alely otce označeny modře 
a alely matky červeně. 
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V tabulce si můžeme všimnout několika zají-
mavostí.  
 
Na úhlopříčce, která vede z levého horního 
rohu do pravého dolního rohu, najdeme geno-
typy, které jsou AA MM , AA mm, aa MM, 
aa mm – jsou tedy homozygotní v obou ge-
nech. Na této úhlopříčce se nacházejí zbarvení, 
jejichž založení je plně recesivní.  
 
Druhá úhlopříčka, která vede z levého dolního 
rohu do pravého horního, obsahuje stejné ge-
notypy Aa Mm – tedy heterozygoty pro oba 
dva geny. Úhlopříčce se také někdy říká úhlo-
příčka heterozygotů. Celkem vzniklo 9 genoty-
pů – AA MM  (1x), AA Mm  (2x), Aa MM  
(2x), Aa Mm (4x), AA mm (1x), Aa mm (2x), 
aa MM (1x), aa Mm (2x), aa mm (1x). 
 
A jak je to s fenotypem (vzhledem) mláďat? 
 

Genotypy AA MM , AA Mm , Aa MM , Aa 
Mm  budou ve zbarvení aguti. Celkem je tedy 
pravděpodobnost, že se narodí aguti potkani, 
9/16. Chceme-li pravděpodobnost vyčíslit 
v procentech, spočítáme si (9 : 16) * 100 = 
56,25%. 
 
Genotypy AA mm, Aa mm budou zbarvení 
skořicově, jak už jsme si řekli výše. Pravděpo-
dobnost narození skořicových potkanů je tedy 
3/16 = 18,75%. 
 
Genotypy aa MM, aa Mm budou ve zbarvení 
černém, protože nebudou mít schopnost vytvá-
řet ticking, ani mink zbarvení. Pravděpodob-
nost pro narození černých je také 3/16, tj. 
18,75%. 
 
Pouze genotyp aa mm bude ve zbarvení brit-
ský mink. Pravděpodobnost je 1/16, tedy 
6,25%. 

otec – genotyp: Aa mm, fenotyp: skořicový 
matka – genotyp: Aa Mm, fenotyp: aguti 

gamety A m a m 

A M  AA Mm Aa Mm 

A m AA mm Aa mm 

a M Aa Mm aa Mm 

a m Aa mm aa mm 

Tab. 4 – kombinační čtverec pro dva geny podruhé 
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Oproti předchozímu příkladu nám vzniklo cel-
kem jen 6 genotypů – AA Mm  (1x), Aa Mm 
(2x), AA mm (1x), Aa mm (2x), aa Mm (1x), 
aa mm (1x). 
 
Už víme, že potkani s genotypem AA Mm , Aa 
Mm  budou ve zbarvení aguti. Celkem je prav-
děpodobnost, že se narodí 3/8, tj. 37,5%. 
Genotypy Aa mm, Aa mm produkují skořico-
vé zbarvení, pravděpodobnost narození je stej-
ná, 3/8, tj. 37,5%. 
 
Genotyp aa Mm bude mít zbarvení černé, 
pravděpodobnost narození je 1/8, tj. 12,5%. 
Stejně tak i kýžené zbarvení britský mink, ge-
notyp aa mm má pravděpodobnost, že se naro-
dí, 1/8, tj. 12,5%. 
 
Je vidět, že pravděpodobnost narození britské-
ho minka je vyšší než v předchozím případě, 
ale 12,5% je stále poměrně málo, proto by bylo 
lepší zvolit ještě jiného samce. 
Pro tuto aguti samici by bylo ideální vybrat 
krytí samcem v britské mink barvě (aa mm). 
Jak by to vypadalo s pravděpodobností potom, 
můžete zjistit sami vytvořením příslušné tabul-
ky. 
 
Poslední příklad (viz tab. 5), bude nejsložitěj-

ší. Budeme totiž sledovat celkem tři geny        
a Mendelův čtverec tedy značně nabere na ve-
likosti.  
 
Ke genům pro aguti A, britský mink M přidá-
me ještě gen pro americkou modrou G. Tento 
gen je stejně jako britský mink recesivní, na 
vzhledu se tedy projeví pouze kombinace gg.  
 
Potkani s genotypem aa mm gg jsou zbarvení 
platinově, genotyp A- mm gg vytváří platinové 
aguti zbarvení. Genotypy aa gg M- jsou ame-
rické modré, A- gg M- modrá aguti, aa G- mm 
britský mink, A- G- mm skořicová, aa G- M- 
jsou černé, genotypy A- G- M-  aguti. Pro lepší 
přehled byly fenotypy vepsány přímo do tabul-
ky k příslušným genotypům. 
 
Postupujeme úplně stejně jako v předchozích 
případech. Do oblasti gamet vypíšeme do řád-
ku gamety od jednoho rodiče, do sloupečku 
gamety od druhého rodiče. Typy gamet jsme 
získali rozkládací metodou (viz obr. 1).  
Do oblasti potomků vypisujeme opět vzniklé 
kombinace. Je-li tedy v řádku gameta A G M    
a ve sloupečku také A G M , výsledný genotyp 
bude AA GG MM  – aguti. Princip je stále 
stejný, jediná složitost spočívá v tom, že je ta-
bulka větší, o nic jiného nejde. 

otec – genotyp: Aa Gg Mm, fenotyp: aguti 
matka – genotyp: Aa Gg Mm, fenotyp: aguti 

g. A G M  A G m A g M  A g m a G M  a G m a g M  a g m 

A G M  
AA GG MM  

aguti 
AA GG M m 

aguti 
AA Gg MM  

aguti 
AA Gg M m 

aguti 
Aa GG MM  

aguti 
Aa GG M m 

aguti 
Aa Gg MM  

aguti 
Aa Gg Mm 

aguti 

A G m 
AA GG M m 

aguti 
AA GG mm 

skořicová 
AA Gg M m 

aguti 
AA Gg mm 
skořicová 

Aa GG M m 
aguti 

Aa GG mm 
aguti 

Aa Gg Mm 
aguti 

Aa Gg mm 
skořicová 

A g M 
AA Gg MM  

aguti 
AA Gg M m 

aguti 
AA gg MM  
modrá ag. 

AA gg Mm 
modrá ag. 

Aa Gg MM  
aguti 

Aa Gg Mm 
aguti 

Aa gg MM  
modrá ag. 

Aa gg Mm 
modrá ag. 

A g m 
AA Gg M m 

aguti 
AA Gg mm 
skořicová 

AA gg Mm 
modrá ag. 

AA gg mm 
plat. ag. 

Aa Gg Mm 
aguti 

Aa Gg mm 
skořicová 

Aa gg Mm 
modrá ag. 

Aa gg mm 
plat. ag. 

a G M 
Aa GG MM  

aguti 
Aa GG M m 

aguti 
Aa Gg MM  

aguti 
Aa Gg Mm 

aguti 
aa GG MM  
černá 

aa GG M m 
černá 

aa Gg MM  
černá 

aa Gg M m 
černá 

a G m 
Aa GG M m 

aguti 
Aa GG mm 

aguti 
Aa Gg Mm 

aguti 
Aa Gg mm 
skořicová 

aa GG M m 
černá 

aa GG mm 
b. mink 

aa Gg M m 
černá 

aa Gg mm 
b. mink 

a g M 
Aa Gg MM  

aguti 
Aa Gg Mm 

aguti 
Aa gg MM  
modrá ag. 

Aa gg Mm 
modrá ag. 

aa Gg MM  
černá 

aa Gg M m 
černá 

aa gg MM  
am. modrá 

aa gg Mm 
am. modrá 

a g m 
Aa Gg Mm 

aguti 
Aa Gg mm 
skořicová 

Aa gg Mm 
modrá ag. 

Aa gg mm 
plat. ag. 

aa Gg M m 
černá 

aa Gg mm 
b. mink 

aa gg Mm 
am. modrá 

aa gg mm 
platinová 

Tab. 5 – kombinační čtverec pro tři sledované geny: 
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Z prostorových důvodů nebudeme vypisovat 
všechny vzniklé genotypy, můžete si je najít      
a spočítat sami.  
 
Malá nápověda – celkem vzniklo 27 genotypů, 
nejčastější je genotyp Aa Gg Mm (najdeme ho 
na úhlopříčce heterozygotů). 
 
Podíváme se rovnou na barvy. Vzniká celkem 
osm barev – aguti (27x), černá (9x), modrá 
aguti (9x), skořicová (9x), americká modrá 
(3x), britský mink (3x), platinová aguti (3x)      
a platinová (1x).  
 
Už na první pohled vidíme, že je-li naším    
cílem získat zvířata v platinovém zbarvení, je 
pravděpodobnost velmi nízká – 1/64, tj. 
1,56%. Největší pravděpodobnost, že se naro-

dí, má opět aguti, což vyplývá i z toho, že aguti 
je dominantní vůči non-aguti barvám a po 
dvou aguti zvířatech je tedy vyšší předpoklad, 
že potomci budou aguti. Pravděpodobnost       
u tohoto krytí je 27/64 = 42,18%. Jakou mají 
pravděpodobnost ostatní barvy, si opět můžete 
dopočítat sami. 
 
Na závěr bych chtěla poznamenat, že jsem 
z názorných důvodů pro článek vybrala krytí 
heterozygotních aguti zvířat, kteří jsou přena-
šeči určitých barev. V praxi je samozřejmé, že 
pokud chceme, aby se nám narodila s větší 
pravděpodobností non-aguti zbarvení, tak   
musíme použít zvířata bez tickingu. 
 

Ing. Markéta Čacká 
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Vychovávat potkánka je nutné od samého po-
čátku. 
Je vhodné učit jej jisté manipulaci – prohlídka 
očí, uší, zubů, drápků i bříška by měla být pra-
videlnou součástí péče a jeho spolupráce 
v tomto směru nám ji podstatně zjednoduší. 
 
Naprosto základním povelem, jehož nacvičení 
nám usnadní společné soužití, je přivolání. Je 

jedno, jakým způsobem potkana voláme – jmé-
nem, písknutím, zamlaskáním, klepáním, ra-
chotěním misky nebo prostě povelem „pojď 
sem“. Ve chvíli, kdy potkánek tento povel bez-
pečně zvládne, otevírá se vám společně nový 
svět. Jste schopni beze strachu a zbytečných 
stresů brát svého malého přítele na procházky, 
nechat ho proběhnout po stromě či v parku, 
nechat ho volně puštěného téměř kdekoli. 

VÝCHOVA A VÝCVIK 

Potkani jsou prý nejinteligentnější hlodavci na světě.  
Proč tedy nevyužít jejich přirozenost, ochotu pracovat a hrát si k tomu, abychom s nimi   
prožili příjemné a bezproblémové přátelství? V této rubrice si ukážeme základní výchovu    
a „výcvik“ potkana, naučíme se pár kousků a triků, ale hlavně se spolu se svým malým    
přítelem pobavíme. 

S dobře vychovaným potkanem není problém ani procházka přírodou 

Přivolání 
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Po dobrém 
 
Abychom si však ujasnili pojmy – výchovou 
není myšleno jakékoli trestání nebo dokonce 
bití. Tyto „středověké“ praktiky se ve výchově 
žádného živočišného druhu dnes již nepoužíva-
jí. Ostatně, ono po zlém to jde jen do určité 
velikosti zvířecího druhu, se lvem už se musí 
jednat jinak. 
 
My se zaměříme na pozitivní motivaci – moc-
nou čarodějku, která dokáže divy. Budeme po-
silovat chování, které posílit chceme a naopak 
ignorovat chování, které se nám nelíbí. Jako 
každé bytosti, i potkanům velice brzy dojde, že 
určité chování má smysl = přináší odměny,      
a začnou jej sami AKTIVNĚ nabízet. Nebuďte 
však netrpěliví, z počátku se většina zvířátek 
učí pomalu, než pochopí, co po nich chcete. 
Pakliže budete touto metodou pracovat pravi-
delně a učit své zvířátko novým a novým tri-

kům a povelům, půjde vám postupně nové uče-
ní mnohem rychleji. Můžete se dostat do stavu, 
kdy za pamlsek bude zvířátko samo od sebe 
nabízet nové a nové možnosti a varianty, které 
by vás samotné ani nenapadly. Nezatracujte je 
a přemýšlejte, třeba se vám některé mohou ho-
dit. 
 
Odměna 
 
Základní pomůckou pro výcvik jsou pamlsky. 
Nebraňte se jim. 
 
Proč právě pamlsky? 
 
Předpoklad, že zvířátko by mělo dělat vše sa-
mo od sebe proto, že se chce svému pánovi 
zavděčit, je základním omylem, který rychle 
vyvede z rovnováhy každého, kdo by se o jeho 
prosazování pokoušel. Zvířata – stejně jako 
lidé – jsou totiž „naprogramována“ přirozeným 

Přivolání venku se velmi dobře trénuje na místech, odkud zvířátko nemá tolik možností úniku. 
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Přivolání potkana na volném prostranství. 

vývojem k jisté sobeckosti a zájmu o sebe sa-
ma. Pokud by to tak nebylo, jednotlivé živočiš-
né druhy by postupně zanikly, neboť by nebyly 
schopny přežít. 
 
Přesnost především 
 
Při výcviku potřebujeme označit vhodné cho-
vání - a to zcela jasně. Proto je vhodné použí-
vat ve spojení s pamlsky zvukový signál. Zku-
šení výcvikáři používají tzv. klicker, což je za-
řízení, které po stisknutí vydá vždy stejný, kla-
pavý zvuk. Můžete však stejně dobře vystačit 
se slovním obratem - třeba slovo „ano“, 
„dobře“, zkrátka cokoli, co vám bude blízké. 
Je třeba vždy používat jedno a to samé slovo či 
zvuk, aby u zvířátka došlo ke spojení – správ-
ný čin => slovní odměna => pamlsek. 
 
Slovní odměna by měla označovat, že je čas na 
pamlsek. Je vhodné ji použít co nejrychleji      
a nejpřesněji.  Delší časový interval není vhod-
ný, zvířátko se již nesoustředí a vykonává ji-
nou činnost.  

Abychom si to představili: 
Učíte potkana panáčkovat.  
Vydáte povel, který zvířátko provede. Několik 
vteřin hledáte a lovíte v kapse pamlsek, zvířát-
ko se mezitím postavilo na všechny čtyři. 
Pakliže ho nyní pochválíte, posílíte chování, 
které momentálně vykonává – tedy postoj na 
všech čtyřech.  
Proto je třeba slovní povel vydat vždy právě ve 
chvíli, kdy probíhá chování, které chcete. Pa-
mlsek může přijít o kousek později, protože 
tím, že vytváříte spojení slovní pochvala – pa-
mlsek zvířátko ubezpečujete o tom, že pamlsek 
přijde vždy. 
 
Jaké pamlsky použít? 
 
Nejprve se zamysleme nad velikostí pamlsku. 
Pakliže budeme podávat např. celý piškot, bu-
de nám jedna výcviková lekce trvat velmi 
dlouho a moc opakování nezvládneme. Potkan 
si rychle přežere a o jakýkoli výcvik ztratí zá-
jem. Proto volíme co nejmenší kousky, na kte-
ré ještě zvířátko reaguje. 

Správný čin => slovní odměna => pamlsek 

44 ® Jan Prošek 



 

 

Každému zvířeti chutná něco jiného a každá 
činnost zaslouží odpovídající ocenění. Je dobré 
si pamlsky předem podle chutí svého potkana 
rozdělit na obyčejné, top a bonus. Obyčejným 
pamlskem může být burizónové zrnko, top pa-
mlskem kousek kukuřičného lupínku, bonuso-
vým pamlskem kousek sušeného masa nebo 
větší kousek či množství pamlsků, ale vždy se 
řiďte chutí svého zvířete.  
 
Obyčejné pamlsky používáme při každém 
povedeném kousku, z počátku i při jeho názna-
ku. 
 
Top pamlsek používáme, když se cvik povede 
bez naší nápomoci nebo když je cvik složitější 
a potkánek ho zvládne. 
 
Bonusovými pamlsky trochu šetříme, ale i ty 
bychom se měli naučit používat. 
 
Jak často? 
 
Výcvikovou lekci je vhodné provádět jen po 
krátkou dobu a vždy ji zakončit dříve, než zví-
řátko ztratí o cvičení zájem. Stačí nám tedy 2-3 
minuty na jednu lekci. 
 
S frekvencí je to jiné. Čím častěji cvičíte, tím 
lépe. Nejvhodnější je ze cvičení udělat součást 
běžného dne.  
 
Nácvik přivolání 
 
Povel přivolání je vhodné začít nacvičovat od 
prvního dne, co máte zvíře doma. Lze jej tré-
novat kdykoli jdete kolem klece. 
Prvním krokem k přivolání je získání pozor-
nosti a navyknutí potkana na slovo či klick 
označující správně provedenou činnost.  
 
Vezmeme 10 Bonusových pamlsků a v rych-
lém sledu, vždy po použití slovního signálu či 
kliknutí dáme  pamlsek. Pamlsek musí přijít 
okamžitě po vydání signálu. Hlídejte si, aby 
Vám zvířátko pamlsky nekradlo a aby systém 
byl: signál—pamlsek—jedna doba mezera—
signál—pamlsek-jedna doba mezera… opakuj-
te alespoň 2x denně po dobu 3 dní. Během této 
doby postřehnete, že zvířátko po zaznění sig-
nálu již pamlsek očekává. A to je známka, že 

můžeme s výcvikem postoupit dál k nácviku 
přivolání. 
 
Kdykoli půjdete kolem svého zvířete – třeba 
kolem klece, dejte zvířátku pamlsek. Tímto 
způsobem můžete klidně využít celou krmnou 
dávku, hezky zrnko po zrnku. Zvířátko velmi 
brzy pochopí, že když se blížíte, něco dobrého 
z toho pro něj plyne a bude Vás u klece vyhlí-
žet. Ve chvíli, kdy samo přiběhne, když Vás 
uvidí, vydáte signál označující správnou čin-
nost (či kliknete) a dáte pamlsek. Jakmile uvi-
díte, že zvířátko Vás vyhlíží a přiběhne jakmile 
Vás vidí téměř vždy, je vhodný čas na to začít 
spojovat přiběhnutí s povelem. Ve chvíli, kdy 
si zvířátko přiběhlo pro dobrotu, začnete pou-
žívat jedno slovo – třeba „na“. Představme si 
to: zvířátko postřehlo, že se blížíte ke kleci. 
Radostně běží k mřížím. Vy v tuto chvíli za-
čnete volat „Na, na, na“, pochválíte signálním 
slovem či kliknutím a dáte pamlsek. Zvířátku 
se začne formovat postup – aha, pamlsek při-
jde nejen, když se člověk blíží, ale i tehdy, 
když se ozve „na“. Postupně začnete odbourá-
vat pamlsky bez povelu, ale naopak posilovat 
pomocí top pamlsků povedené přiběhnutí, 
rychlost, okamžitou reakci. Tedy, za dobře 

45 Nácvik p řivolání s vyšplháním na rameno. 
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provedené, rychlé a okamžité přiběhnutí po-
chválíte a dáte Top pamlsek nebo Bonus, za 
obyčejné dáte obyčejný pamlsek, pokud se 
dlouho rozmýšlí, jen ho slovně pochválíte, po-
kud nepřijde vůbec, nedostane nic. Pomyslnou 
laťku je třeba zvedat pomalu, aby měl potká-
nek dost času na to nové situace vstřebat.  
 
Po úspěšném zvládnutí přivolání v kleci, za-
čneme zvedat náročnost terénu. Nejprve může-
me přidat vzruchy – v místnosti už nebudeme 
jen sami, ale bude přítomna i jiná osoba, pří-
padně zvíře, bude hrát televize, rádio… Až se 
toto podaří, začneme trénovat mimo klec – nej-

prve v malém prostoru – třeba na stole. A opět 
nejprve v klidu a posléze se vzruchy ve formě 
lidí či zvířat. Po zvládnutí postupně zvětšujeme 
prostor – omezený prostor v místnosti, celá 
místnost. Dál už se fantazii meze nekladou. 
Ale vždy berte v potaz to, že potkánek je zvíře 
velmi malé a je třeba při jeho pouštění brát 
v potaz možnost zranění či zkratovou reakci ve 
chvíli, kdy ucítí predátora. 
 
Přeji vám mnoho zábavy s vaším ocasatým 
přítelem a těším se na vás v příštím čísle.  
      
     Zdenka Prošková 
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A je to tady. Právě vás přestalo bavit dívat se 
na vaše rozmazané šedivé fotografie. S tím už 
je konec – ode dneška to bude všechno jinak. 
Dnes je ten den, kdy se zařadíte do zástupu 
profesionálů a směle s nimi budete soupeřit 
důmyslností a ostrostí svých fotografií. 

 

Čím začít?  No, asi vezmete své krvavě naspo-
řené peníze připravené na zimní boty dětem 
nebo na některý pilíř důchodového zabezpeče-
ní a odhodlaně vyrazíte do prodejny fotografic-
kými přístroji. Pokud vás nadšení neopustí již 
po cestě a peníze nevěnujete třeba …co já vím 
na co, vy to víte líp. 

 

Vstoupíte do prodejny, rozhlédnete se po regá-
lech – to je, co? K tomu k vám ještě přistoupí 
úlisný prodavač a začne vám cosi nutit, jako 

třeba „Víc megapixelů jinde neseženete“ a tak. 

Víte, co? Běžte chvíli domů, Jo, myslím to 
vážně! Běžte chvíli domů, sedněte si, dejte si 
kafe a zkuste si položit několik otázek. Ne-
chcete přece své peníze vyhodit za něco, co 
nepotřebujete, ne? 

 

První a zásadní otázka zní… Ne, skutečně to 
nebude „Za kolik“ -  ta bude až druhá. První 
zní „Co s tím vlastně chci dělat?“ Odpověď 
„Fotografovat“ je v tuto chvíli silně nedosta-
tečná. Než na ní odpovíme, zkusím vám trochu 
pomoci tím, co máme vlastně z hlediska nabíd-
ky k dispozici. 

 

Před analýzou vašich skvělých možností vy-
loučím z nabídky mobilní telefony. Je sice 

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 

Téma 1 – Čím (ne)fotit  
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pravda, že mobilní přístroje spějí mnohdy 
k uspokojivým fotografiím, ale já nevím. Já 
foťákem netelefonuji a telefonem nefotím. Asi 
jsem už starší člověk. 

 

Co tedy máme k dispozici? V jádru jsou tři 
možnosti: 

• kompaktní fotografický přístroj 

• digitální ultrazoomový přístroj UZ 

• digitální jednookou zrcadlovku SLR 

 

Nutno říct, že výrobci touto letitou zavedenou 
klasifikací řádně zahýbali a výkonnost jednot-
livých skupin se v současnosti značně překrý-
vá, nebo vznikají různé další skupiny dle klasi-
fikace určitého výrobce v závislosti na tom, 
kolik jste schopni zaplatit.  

 

Klasickým případem je třeba kategorie CSC 
Olympusu. Přesto zkusíme najít alespoň něco, 
čím by se tyhle skupiny odlišovaly – a počet 
pixelů to nebude, tuhle chiméru už výrobci do-
konale zbořili. 

 

KOMPAKT 

Jednoduché, lehké, stále k dispozici, hned je 
po ruce. Co je vám platná krásná fotografie, 
kterou jste ovšem neudělali, jelikož se vám 
nechtělo tahat s sebou vaši krásnou SLR se 
třemi objektivy a brašnou velikosti almary? 
(Přeháním.) 

 

Otázky 

• Nepotřebujete fotit za extrémních podmí-
nek, v mlze, tmě, hurikánu?  

• Nemáte žádné umělecké ambice, nechce-
te zkoušet zvláštní techniky, kompozice, 
zkrátka chcete jen kvalitní fotky bez vel-
kého nasazení?  

• Chcete mít přístroj pořád s sebou, abyste 
nic nepropásli?  

• Baví vás dívat se kolem sebe a v každém 
okamžiku být připraveni to zaznamenat?  

Pokud odpovídáte „Jo, jo, to jsem já“, myslím, 
že jste si právě vybrali. 

 

SLR ZRCADLOVKA 

Že jsem přeskočil UZ? Ano, nechám si je na-
konec. Kdysi se doporučovala digitální zrca-
dlovka především profesionálům, kteří měli 
doma drahé objektivy po svých kinofilmových 
přístrojích, ale tahle doba už je dávno pryč. 
Ceny plnohodnotných zrcadlovek klesly na 
úroveň běžného smrtelníka. To ovšem nezna-
mená, že kvalitní zrcadlovka udělá i kvalitního 
fotografa. 

 

Otázky 

• Myslíte to s fotografováním vážně?  

• Má to být (nebo to je) váš koníček?  

• Chcete, aby váš přístroj rostl společně 
s vaší „výkonností?“  

• Chcete fotit i za obtížných podmínek? 

• Chcete si vyzkoušet, jak to dělají ti     
profesionálové?  

• Chcete ovlivnit tvorbu vaší fotky a mít ji 
plně pod kontrolou?  

• Nevadí vám nepohodlí, které přináší neu-
stálá přítomnost „bimbající“ ho se cosi 
na zádech, krku?  

Fakt? Tak pak vám kompakt asi nebude vyho-
vovat. 

 

ULTRAZOOMY 

Ultrazoomy jako skupina jsou někde na půl-
cestě mezi kompaktem a klasickou zrcadlov-
kou. Většinou vypadá jako zrcadlovka             
a v mnoha případech má i obdobnou funkcio-
nalitu. Asi nejsnadněji rozpoznatelným rozdí-
lem oproti zrcadlovce je nemožnost výměny 
objektivu. Ultrazoomy to řeší – už z názvu ob-
jektivy, které obsáhnou velký rozsah ohnisko-
vých vzdáleností (třeba i 40 násobný), takže 
máte jakýsi „All in One“ objektiv. To praktic-
ky umožní pokrýt většinu požadavků na foto-
grafování – široký, normální i teleobjektiv.  To 
je samozřejmě vykoupeno určitou ztrátou kva-
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lity výsledného obrázku. 

 

Otázky 

• Nechce se vám investovat do nákupu 
dalších objektivů?  

• Ustojíte mírně horší kvalitu snímků 
oproti klasické zrcadlovce?  

• Nechcete se zbavovat „luxusu“ ovlivňo-
vat fotografii tvůrčím způsobem při jejím 
vzniku?  

• Nevadí vám vyšší váha přístroje?  

• Pokládáte toto řešení jako odrazový můs-
tek k vážné práci v oboru fotografie? 

Zkuste ultrazoom. 

Tak a máte to za sebou.  

Ale pokud už zase míříte do krámu utratit své 
peníze (vy jste prostě nenapravitelní), ještě po-
čkejte, musím vás připravit na slova prodavačů 
a prospektů, jako revoluční, neskutečný, neu-
věřitelný, nejdokonalejší, nejrychlejší, vysoce 
brilantní, extra velký, nejvýkonnější, ultra 
kompaktní, extrémně přesný a vimjácoještě 
super.  

Neboť tam, kde končí zdravý rozum, začíná 
marketing. 

 

Přeji vám Dobré světlo. 

JPK 
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Po ranní přejímce zvířat pod dohledem 
paní doktorky Romany Kastlové si každý 
majitel své svěřence ubytoval do připra-
vených klecí (případně vlastních boxů)     
a po desáté hodině začalo samotné posu-
zování.  
 
To letošní pražské se neslo v klubové režii 
– na rozdíl od Bochovské výstavy, kde 
jsou tradičně zváni posuzovatelé z celé 
Evropy, výstava Potkan v Praze zůstane 
pouze v české „kotlině“.  
 

Hlavních kategorií se proto chopily Ro-
mana Kastlová a Helena Lužná, kategorii 
mazlíků pak hodnotila Miroslava Veselá 
s Kateřinou Rážovou. A že bylo co hod-
notit - na výstavě bylo k vidění na sto pa-
desát potkanů všech možných barev, zna-
ků a variet od pětatřiceti majitelů.  
 
Během posuzování nuda rozhodně nehro-
zila, účastníci si čekání mohli zpříjemnit 
prohlídkou ekologického areálu Toulcův 
dvůr, občerstvit se u stánku s pochutinami 
nebo si doplnit chovatelské vybavení       

UDÁLO SE 

Třetí zářijovou neděli se v pražském Toulcově dvoře pod názvem „Potkan v Praze“     
uskutečnil první ročník výstavy Českého klubu potkanů. Garantem se jako již tradičně stala 
Helena Lužná, koordinátorka potkaních výstav u nás. Celá akce byla výjimečná i prvním 
oficiálním závodem v potkaních agility v ČR a chovatele převážně z řad „mazlíčkářů“   
určitě potěšila možnost vystavit potkany nejen v klasických kategoriích určených pouze pro 
„ušlechtilce“, ale i ve třídách PET A a PET B. Jako součást výstavy se návštěvníci mohli 
zúčastnit i odborné přednášky o agility pro potkany, odpoledne pak bylo vymezeno           
4. klubové schůzi. A jak se celý den povedl? 

® Wren 
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u společností Rodentia.cz a Stelta.com, 
které na akci  dovezly mnoho zajímavých 
věcí. Pro milovníky potkanů, a to doslo-
va, nabízel stánek „Rat love“ Pavlíny 
Šimáčkové krásné kalendáře a placky 
s potkaní tématikou. 
 
Kromě klasické výstavy potkanů se bylo 
možné zúčastnit i první oficiální soutěže 
Potkaní agility v České republice, konané 
rovněž pod záštitou Českého klubu potka-
nů. Součástí této premiéry byly odborné 
přednášky o historii tohoto sportu, tréno-
vání v domácích podmínkách a v nepo-
slední řadě i o pravidlech a způsobu hod-
nocení, které předcházely samotnému 
soutěžnímu klání. Cílem pořadatelů bylo 
představit potkaní agility široké veřejnosti 
a ukázat tak další možnost, jak aktivně 
trávit čas po boku svého chlupáče nejen 
doma, ale i na potkaních výstavách a díky 

tomu více prohlubovat vzájemné vztahy. 
 
 Za tento zajímavý program vděčíme Lu-
cii Sehnal (vedoucí agility sekce), hlavní 
rozhodčí Elišce „Kometě“ Riegerové       
a Michalu Douděrovi, kteří zároveň podle 
nově ustanovených pravidel vyhodnotili i 
první závod.  
 
O velké překvapení se postaral šestiletý 
Patrik Hoffman, který se do závodu při-
hlásil doslova na poslední chvíli a se svou 
potkankou Siwou v konkurenci dalších 
pěti soupeřů vybojoval první místo. 
 
Kolem šesté hodiny večerní přišel čas na 
završení celého výstavního dne – Petr 
Possel se ujal slavnostního vyhlášení vý-
sledků výstavy a celou nedělní akci tak 
oficiálně ukončil.  
 

® Wren 
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Z kapacitních důvodů není možné       
zveřejnit celou výsledkovou listinu, proto 
veřejně poblahopřejeme alespoň vítězům 
nejprestižnějších ocenění: 
 
Nejlepší potkan výstavy:  
I-Pupíček ILLEGAL Rats            
(majitelka Veronika Salačová) 
 
Nejlepší potkan ČKP:   
Butterfly´s Chance of Life          

(majitelka Karolína Šormová) 
 
Potkan sympatie:  
Rebas Jasper (majitelka Věra Kabrdová) 
 
Nejlepší potkan mladého vystavovatele: 
Núria z Mouseville                      
(majitelka Eliška Tučková) 
 
Nejlepší kolekce:  
Erlantz z Mouseville + Óengus z Mouse-

® Wren 

® Wren 
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ville + Ba´al od Sorky  
(majitel Julius Lužný) 
 
Nejlepší mazlík výstavy:  
LMG´s Friend (majitel Michal Douděra) 
 
Na závěr bychom rádi za celý výstavní 
výbor poděkovali všem již tradičním part-
nerům výstavy!  
 
Jmenovitě společnostem Apetit, Arpalit, 
Avicentra, Biofaktory, Candie’s, Immu-
novet, Krmiva Hulín, Mixbox.cz, Ml-
soun, Planeta zvířat, Rat love, Roden-
tia.cz, Sabe, Stelta.com, Versele-Laga, 
Zoohit.cz a Zverimex Pajtaš. 
 

Jana Wren Veselá, Lucie Sehnal 

® Wren 
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Stejný je i vývoj ve veterinární medicíně. Před 
50ti lety si určitě moc veterinárních lékařů ne-
představovalo, že jim do ordinací budou chodit 
tito myšáci a jejich majitelé budou vyžadovat 
stejně kvalitní veterinární péči  jako pro psy     
a kočky. 
Veterinární péče v oboru drobných savců zaží-
vá velký boom a i v Čechách můžeme najít 
specializované kliniky na tyto malé tvorečky. 
Samozřejmě jsou stále ordinace, které se medi-
cínou drobných savců nezabývají, potom je na 

majiteli potkana, aby vyhledal nejbližší ordina-
ci, kde poskytují kvalitní péči i pro malé savce. 
Hodně se setkávám s případy, kdy přijdou ma-
jitelé s potkánkem, který má na sobě hodně 
veliký útvar (většinou již těžko řešitelný a ne-
bo neřešitelný) a vypráví příběh o tom, jak jim 
jinde veterinář řekl, že je zbytečné operovat 
potkana…nevím, kde je pravda a jestli byli 
majitelé opravdu pro pomoc jinde či ne, ale 
vím jistě, že operovat potkana rozhodně není 
zbytečné. Jediné, co je potřeba, je přijít včas. 

VETERINA 

Dvouletá potkanice po chir. excizi tumoru (majitelé přišli včas). 
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Potkani jsou zvířata velice inteligentní, čistotná a milá. Jistě mi dáte za pravdu, že 
v mnoha domácnostech zaujímají místo právoplatného člena rodiny. Co se týče                
vyhledávání kontaktu s člověkem a schopnosti se učit, tak bych potkany bez zábran       
přirovnala ke psům. 
Výhoda potkanů (oproti psům) je menší velikost a menší náklady na chov. Velkou         
nevýhodou našich potkaních kamarádu je jejich krátký život. 
Naštěstí už jsou dávnou pryč doby, kdy byl potkan živočich opovrhovaný a zatracovaný, 
v myšlenkách zarytý přenašeč moru a dalších nemocí. Díky informovanosti lidí se dnes 
potkan těší veliké oblibě a zaujímá jedno z předních míst mezi domácími mazlíčky. 



 

 

A tím bych chtěla tento článek věnovat převáž-
ně nádorům u potkanů. Není to asi nic překva-
pujícího, protože nádory u potkanů jsou velice 
časté a článků o nich je nepřeberné množství.  
Chovatelé potkanů již vše určitě dobře znají, 
ale já bych chtěla tento článek namířit hlavně 
do řad laiků a mezi ty, kteří mají svého první-
ho potkana a někdy se dokonce stydí 
„otravovat“ veterináře. 
První, co bych chtěla sdělit – určitě se nestyď-
te, naopak je chvályhodné, že chcete řešit pro-
blémy svého malého kamaráda. Nejdůležitější 
(a to se netýká jen nádorů) je přijít včas. Pravi-
delně svého potkánka hlaďte a kontrolujte, zda 
se mu nedělají pod kůží nějaké uzlíčky, bulky 
a zatvrdlá místečka. 
Ještě bych chtěla zmínit další skupinu lidí, co 
se nestydí, ale naopak se bojí, co se zjis-
tí….Vás bych chtěla „uklidnit“ tím, že většina 
nádorů u potkanů je nezhoubného charakteru     
a v počátku je to velice snadno řešitelný pro-

blém. Nesmíte ale vyčkávat, nádory u potkanů 
rostou často závratnou rychlostí, mohou pras-
kat a ulcerovat. 
Potkani (samičky i samečci) nejčastěji trpí na 
nádory na mléčné žláze. A to na již zmíněné 
nezhoubné fibroadenomy. U menšího procenta 
potkanů se může vyskytnout i zhoubný adeno-
karcinom. 
Co Vás může překvapit, je anatomické uspořá-
dání mléčné žlázy u potkanů. Velká část nádo-
rů může být v oblasti krku nebo na zádech       
a i tak je to nádor mléčné žlázy. Níže přiklá-
dám obrázek, kde je tečkovaně znázorněn roz-
sah mléčné žlázy u potkanů. (zdroj obrázku: 
www.vetpoint.sk) 
 

V dnešní době moderní diagnostiky není až 
takový problém nádory odlišit. Ovšem vždy je 
nutné odebrat vzoreček tkáně. Při vědomí (bez 
narkózy) jde u většiny potkanů tenkojehelnou 
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aspirační biopsií odebrat „pár“ buněk na cyto-
logické vyšetření. Nepředstavujte si pod tím 
názvem nic složitého, jednoduše se jehličkou 
párkrát útvar napíchne a tkáň z jehly se        
přenese na sklíčko, které pak vyšetří cytolog. 
Výhoda tohoto vyšetření je, že výsledek víme 
ještě před samotnou operací  a můžeme se tak 
rozhodnout, jaký postup zvolit. Nevýhodou 
cytologického vyšetření je, že nemusí být tak 
přesné a detailní jako histologické vyšetření. 
Další možností diagnostiky je tedy               
histologické vyšetření, kdy se během chirur-
gického zákroku v anestezii odebere část tkáně 
nádoru a odešle se na vyšetření. Výhoda tohoto 
vyšetření je, že výsledek je přesný. Nevýhoda 
je o něco vyšší cena a výsledek až za několik 
týdnů po chirurgickém odstranění nádoru. 
Poslední možností je samozřejmě vzorek     
neodesílat a doufat, že Váš potkánek spadá do 
statisticky většího procenta nezhoubných ná-
dorů. 
Většina majitelů potkanů se obává převážně 
anestezie a jejích možných rizik. Bohužel    
většina potkanů s nádory jsou již staršího věku 
(většinou okolo 2 let), kde může být riziko nar-
kózy opravdu o něco vyšší než u mladých 
potkanů. Ovšem v dnešní době je na trhu již 
tolik kvalitních anestetik a léků, že se riziko     
i díky tomuto snižuje. 
Ještě si povíme trochu zjednodušeně o příčině 
vzniku nádorů. Podle nejnovějších studií je 
dokázané, že růst nádorů na mléčné žláze je 
ovlivňován hormony (estrogeny a následně 
prolaktinem). Estrogeny jsou u samiček 
z velké části produkovány vaječníky, přítom-
nost estrogenů v krvi stimuluje tvorbu prolakti-
nu v adenohypofýze (část mozku) a nadměrná 
hladina prolaktinů poté způsobuje bujení tkáně 
mléčné žlázy.  Pokud ovšem dojde ke kastraci 
samičky do 90ti dnů věku, sníží se výrazně ri-
ziko vzniku nádoru na mléčné žláze. 
Bohužel problém vzniku nádorů na mléčné 
žláze má i druhou horší verzi. A to tu, že ke 
zvýšené produkci prolaktinu a následnému 

vzniku nádoru na mléčné žláze může vést pri-
márně nádor na adenohypofýze, což je stav 
v dnešní době neřešitelný. 
Doufám, že jsem Vás svým krátkým článkem 
moc nevyděsila, ale naopak „donutila“ navští-
vit veterinárního lékaře včas na počátku nemo-
ci, kdy bude problém mnohem snadněji řešitel-
ný. 
Přeji Vám a Vašim mazlíčkům hlavně pevné 
zdraví a těším se na Vás s dalším článkem. 
 

MVDr. Michaela Rosypalová 

Tumor od p ředchozí potkanice – za tý-
den vyrostl o polovinu  

www.veterina
www.veterina--mikes.cz

mikes.cz  
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Život s potkany má nepochybně celou dlouhou řadu kladů. Každý kdo někdy tahle zvířátka 
měl, však také ví, že se bydlení s nimi musí do jisté míry přizpůsobit i okolí a vybavení bytu – 
jinak si ho ostatně šikovnými zoubky a packami přizpůsobí sami. Při těchto „zkrašlovacích“ 
pracích potkanů, musíme ale dát velký pozor, do čeho se právě pustili, a to především u toho 
co by jim mohlo navíc opravdu chutnat – u rostlin.  

Tchýnin jazyk nebo-li tenura, latinsky         
Sansevieria, je rod rostlin z čeledi agávovitých.  
Tento rod obsahuje několik desítek druhů.  
 
Mezi nejčastěji pěstované patří Sansevieria  
trifasciata s typickými, plochými, dlouhými, 
zašpičatělými listy.  
Velmi obvyklá je i Sansevieria trifasciata     
lauretii, podobná klasické trifasciatě, ale se žlu-
tým až bílým vroubením listů a o něco vyšším 
habitem.  
Dále Sansevieria cylindrica s listy také špičatý-
mi avšak válcovitého průřezu a Sansevieria 
hahnii, jež má listy stejně jako první zmiňova-
ná rostlina ploché, je však poněkud menšího 
habitu a listy jsou uspořádané více do růžice. 
 
Rostliny rodu Sansevieria obsahují toxické  
látky (alkaloidy a saponiny), které při požití 
způsobují podráždění trávicího traktu.  
Potíže se projevují celkovou nevolností, bolest-
mi břicha a hlavy. U většiny živočichů si 
s otravou tělo poradí zvracením, avšak jelikož 
potkan postrádá dávicí reflex, nemůže se škod-
livého obsahu žaludku ihned zbavit a důsledky 
dlouho působícího jedu mohou být fatální. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jistým varovným a odrazujícím znamením mů-
že být nápadná hořkost způsobená právě pří-
tomností alkaloidů. Na to se však raději nespo-
léhejte a dříve než bude pozdě, odstraňte tyto 
jinak zajímavé, nenáročné a zdobné rostliny 
z dosahu domácích mazlíčků, dětí a nepříčet-
ných dospělých. 

-km- 

POZOR ROSTLINA! 

Tchynin jazyk – Sansevieria 

57 



 

 

Tentokrát jsme pro vás vybrali hlodavce 
jménem gundi saharský (Ctenodactylus 
gundi). 
 
Gundiové patří mezi severoafrické hlo-
davce, uvádí se, že jich je pět druhů, ale 
jejich systematika zatím není zcela jasná. 
Patří do podřádu dikobrazočelistných, 
kde najdeme i zástupce notoricky zná-
mých druhů jako jsou dikobrazi, osmáci 
či morčata.  
 
Jednotlivé druhy gundiů si jsou velmi po-
dobné a ve své domovině jsou velice roz-
šíření. Přesto jsou obtížně pozorovatelní  

a pro veřejnost prakticky neznámí.  
 
Jejich chov v zoologických zahradách 
není příliš rozšířený a v soukromých cho-
vech se nevyskytují prakticky vůbec. Jed-
ním z důvodů je fakt, že žijí v oblastech, 
ze kterých se zvířata importují poměrně 
obtížně. V ČR chová gundiho saharského 
například pražská ZOO a povedlo se jim  
i několik odchovů. 
 
Svým vzhledem připomíná gundi trochu 
morče, je velký asi 15–20 cm a má krátký 
ocásek. Zaujmou jeho velké oči a kulaté 
uši, připomíná živého plyšáka. Zajímavé 

SEZNAMTE SE S PŘÍBUZNÝMI 

Mezi hlodavce nepatří jen potkani, ale jedná se o nejvíce početně zastoupený řád savců. 
V této rubrice bychom vám rádi představili další příbuzné potkanů, ať už ty blízké nebo 
vzdálenější.  
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GUNDI SAHARSKÝ  

® MČ 



 

 

jsou jeho tlapky, jsou čtyřprsté, 
s krátkými drápy a lysé. Na zadních má 
gundi speciální hřebínek tvořený kostěný-
mi hroty a tuhými štětinami, který slouží 
k péči o srst.  
 
Gundiové obývají skalnaté pouště a polo-
pouště severní Afriky, vyskytují se i ve 
výškách přes 2000 m n. m.  
 
Pohyb na rozpálených skalách jim usnad-
ňují nášlapné mozoly na tlapkách. Nevy-
hrabávají si nory, jen na noc a přes poled-
ne vyhledávají úkryty ve skalních štěrbi-
nách. S oblibou se sluní rozplácnutí na 
kamení. 
 
Gundiové se živí převážně rostlinnou 
stravou a vodu získávají hlavně z potravy. 
Žijí v menších rodinných skupinách, sa-
mice jsou březí přibližně dva měsíce, rodí 
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Gundi připomíná živého plyšáka. 

® MČ 

® MČ 



 

 

se jim 1–3 dokonale vyvinutá mláďata, 
která jsou už po čtyřech týdnech schopná 
samostatného života.  
 
Dožívají se 4–6 let.  
 
Jsou poměrně „ukecaní“, ve své komuni-
kaci využívají i ultrazvuk. V případě ne-
bezpečí jsou schopní účinně předstírat 
mrtvolu.  
 

U gundiho saharského byl v roce 1908 
poprvé objeven parazit Toxoplasma gon-
dii způsobující toxoplazmózu, která je 
velmi rozšířená i mezi lidmi. Drobná zají-
mavost je, že ačkoliv se původně myslelo, 
že toxoplazma je původní parazit gundiů, 
podle všeho byli gundiové v laboratoři 
nakaženi vědcem, který doma choval koč-
ky, přirozené hostitele toxoplazmóz.  

-mč- 

S oblibou se sluní rozplácnutí na kameni. 

® MČ 



 

 

KRÁSA BEZ BOLESTI 

Od března letošního raku platí v EU, tedy i u nás, zákaz prodeje kosmetiky testované na 
zvířatech. Tato zpráva sama o sobě může vzbudit velké nadšení, při troše zamyšlení se však 
zjistíme, že nic není tak růžové, jak to na první pohled vypadá. 
Ačkoli kompletní, hotový výrobek nemusí být testován na zvířatech, stále může obsahovat 
ingredience, jež na zvířatech testovány jsou. 

1. HCS (Humane Cosmetics Standard – 
tedy Humánní kosmetický standard) –  
do této kategorie spadají společnosti, jež 
neprovádí ani nezadávají testy na zvířa-
tech za účelem testování kosmetického   
a toaletního zboží, včetně jednotlivých 
složek. 

 
 

2. HHPS (Humane Household Product Stan-
dard – tedy Humánní standard prostředků pro 
domácnost) – do této kategorie spadají společ-
nosti, jež nezadávají testy na zvířatech za úče-
lem testování prostředků či jednotlivých složek 
prostředků pro domácnost. Do prostředků pro 
domácnost spadají prostředky na mytí nádobí  
a jiné čistící prostředky, prací prostředky, lešti-
dla na nábytek a osvěžovače vzduchu. 
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V roce 1996 byl organizacemi na ochranu zvířat vyvinut mezinárodní systém certifikace kosmetic-
kého zboží a prostředků pro domácnost, jež nejsou testovány na zvířatech.  
Schéma certifikace má umožnit spotřebitelům snazší výběr zboží. 

Výrobky jsou zařazeny do dvou kategorií:  

® ZP 



 

 

• 10 Haircare 
• 100% Pure  
• Abiolo 
• Abra Therapeutics Inc 
• Ael Creation 
• Afrumos 
• Aftercare 
• Afterglow Cosmetics 
• Alba Botanica 
• Allens Naturally 
• Alvin Connor 
• Ameleon 
• Amie 
• Anna Marie's Aromatherapy & Massage 

• Aqua Natural 
• Arbonne International 
• Argos 
• Aroma Bella 
• Aroma Crystal Therapy 
• Ashambri Skincare 
• Astonish 
• Atelier de Cosmetique Artisanal 
• Athena´s 
• Aubrey Organics 
• Aunt Bee's Skin Care 
• Auromère 
• Austin Rose 
• Avalon Natural Products 
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SEZNAM ZNAČEK  
splňujících podmínky HCS/HHPS kategorií: 

Pokračování seznamu naleznete v příštím čísle. 

Registrovaná chovatelská stanice s téměř pětiletou tradicí, zaměřující se 
na chov potkanů s rodokmenem ve varietách dumbo a velveteen,          

v ruské modré linii. Vyberte si své potkanítko z rodinného prostředí,  
chovatelský servis samozřejmost. 

www.illegalrats.webnode.cz 



 

 

Začíná říjen a s ním i chladná období. Připravit 
se můžeme na chřipky a respirační problémy, 
které zpravidla provází podzim  i zimu. Proto 
se zaměříme na jednu ze základních bylin, jež 
by měla být součástí lékárničky a první pomoci 
každého potkanáře. 
 
Jitrocel kopinatý je vytrvalá bylina s krátkým 
kořenem a s růžicí přízemních listů, z níž vy-
růstá několik stvolů. Listy jsou kopinaté, ne-
zřetelně zoubkované. Květy jsou uspořádané 
do válcovitého, před rozkvětem zašpičatělého 
klásku. Jsou malé a žlutobílé. Kvete od jara do 
podzimu. 
Je u nás rozšířený hojně na polích, lukách,       
u cest a v travnatých příkopech. 
 
K léčbě používáme list. Sbírá se od června do 

srpna, dřív než se objeví květní stvoly. 
Špatně se suší, snadno se zapařuje a listy pak 
tmavnou. Proto je vhodné sušit jej rychle na 
slunci ve slabé vrstvě nebo při umělé teplotě 
do 40°C. Zkušenost však praví, že umělé suše-
ní se ne vždy podaří, proto je lepší dát přednost 
sluníčku. 
 
Jitrocel nesklízíme po dešti a po ranní rose, je 
třeba, aby rostlina byla před sklizní suchá. Vlh-
ké listy totiž rychle černají. 
 
Usušená bylina se musí uchovávat v suchu, 
v dobře uzavřené nádobě. Má být zelená, nej-
výše zeleno-nahnědlá.  
 
Je téměř bez zápachu, chuť je hořká a svíravá. 

APATYKA 

Rostlinné lékařství, využití bylin a přírodní medicína… tato rubrika se bude věnovat vnitřnímu    
i vnějšímu využití přírodních látek k prevenci a léčbě potkanů.  
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Jitrocel obsahuje hlavně slizovité látky a vita-
mín C. Uvolňuje hleny a upravuje stolici. 
 
Vnitřně se užívá ve formě čaje – 1 lžička na 
šálek vody.  
 
Pomáhá při nemocech dýchacích orgánů se 
silným zahleněním a při poruchách trávení 
provázeném zácpou. 
 
Zevně se užívá ve formě obkladů 
z rozmačkaných listů na mokvavé lišeje a špat-
ně se hojící rány. 

V lidovém léčitelství se užívá také jiných dru-
hů jitrocele (jitrocel malý, jitrocel velký) ty 
však obsahují méně aktivních látek. 
 
Semen různých druhů jitrocele se používá 
k přípravě slizu užívaného lidově jako projí-
madlo. 
 
Všeobecně nejznámější je však jitrocelový si-
rup, který je běžně k dostání v lékárnách. Jeho 
příprava není nijak náročná, proto si ji popíše-
me. 

Jitrocelové listy omyjeme, natrháme na menší 
kusy a vložíme do sklenice. Jednotlivé vrstvy 
listů prosypáváme cukrem (krupice, krystal) 
nebo medem, vždy cca 1cm listů na 1cm     
cukru/medu. Při plnění sklenice řádně         
upěchováváme. Poslední vrstva je cukr (med). 
Uzavřeme a necháme ve světlé nádobě na    
světle po dobu dvou týdnů. Následně           
vytvořený sirup slijeme do tmavé šroubovací 
sklenice a uskladníme v chladničce. Užíváme 
jednu polévkovou lžíci 3x denně při potížích. 
V případě potkanů 1 kapku 3x denně, olízat ze 
lžičky či prstu. 
Sirup je sladký a velmi dobře potkany           
přijímán. 
 
Nechcete-li čekat několik dní a potřebujete   

sirup hned, pak použijte rychlejší variantu    
přípravy sirupu, i když látky v ní obsažené  
nebudou v takové intenzitě, jako sirup připra-
vený za studena. 
 
Čtyři hrsti čerstvých jitrocelových listů      
omyjeme, nakrájíme na malé kousky, zalijeme 
hrnkem převařené a prochladlé vody a 15    
minut povaříme. Prochladlé scedíme, přidáme 
250g medu, slijeme do uzavíratelné lahve        
a skladujeme v lednici. 
 
V případě, že místo medu použijeme cukr, pak 
cukr přidáme již při vaření byliny a vaříme do 
zhoustnutí, následně přecedíme a uskladníme. 

-zp- 

JITROCELOVÝ SIRUP 
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