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Úvod: 

 

Začalo to, když jsem pomáhala rodičům v jejich firmě Zoohaus, v té době mi bylo asi 

10 let. 

Potkany jsem si oblíbila, když mi bylo tak 13 let a začala je chovat. Teď už mám 18 

samic a asi 6 samců. 
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Jak se chovají naši přátelé: 

Naši přátelé jsou velmi inteligentní, mazaní, přítulní, hraví a přívětiví. Mohou jít do 

vody. A jelikož jsou všežravci tak můžou jíst téměř všechno, co jíme my. Měli by 

vlastnit velkou klec pro šplhání a skotačení.  

 

 

 

 

 

 

 

O potkanech a lidech: 

Potkani patří mezi myšovité, na druhy nejbohatší čeleď mezi savci. V blízkosti 

potkana a krysy má pro člověka zvláštní význam. Chovaní dnes jako domácí 

mazlíčci, pocházejí z ochočených laboratorních zvířat. Jsou pozemní zvířata, 

využívající jakékoli myslitelné biotopy, které jim poskytnou přístřeší. Jsou to 

nenároční všežravci, kteří se živí rostlinnou potravou, rybami a všemi zvířaty, které 

dokážou přemoci. 
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Co byste měli o potkanech vědět? 

Potkani jsou značně zvědaví. S jistou opatrností se vydávají do cizího prostředí na 

průzkumnou výpravu a prošmejdí každý kout. Touha zkoumat je také důvodem, proč 

se rozšířili do celého světa. Díky vynikající schopnosti plavat je schopen překonat i 

rozsáhlé vodní plochy. Jsou to denní spáči, ale klidně vylezou na pomazlení i 

v denním světle. Potkanům po celý život dorůstají řezáky, které si musí obrušovat na 

vhodnou délku.  

Rozmnožování: 

Sameček potkana je schopen rozmnožování už ve věku 5 až 6 týdnů, samička o 

něco později. Přivádí na svět 11 až 15 mláďat a ihned po vrhu je schopná páření. 

Chovný pár dokáže mít potomstvo až sedmkrát do roka.  

 

   

 

 

 

Začátek života s potkanem: 

Vyžadují velkou péči a zaměstnání, mezi které patří pravidelný výběh. I když 

chováme potkany ve skupině, je pro každého jednotlivce důležité přitulit se ke svému 

člověku. U potkanů ze soukromého chovu máte jistotu, že jsou zvířata zdravá, že žijí, 

aniž by byla vystavována stresu a jsou pečlivě spárována. 
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Nejkrásnější a nejoblíbenější varianty: 

Chovají se v různých barvách a variantech. Mezi nejčastější znaky patří bershire, 

husky a hooded. 

 Berkshire: 

Jednobarevný potkan s bíle odlišenou hrudí, břichem a tlapkami, zde varianta agouti 

berkshire (znak v divokém zbarvení) 

 

 

 

 

  

 

 

 Albín (albín):  

Srst je prostá jakékoli pigmentu, zvíře je zcela bílé typické jsou světle červené 

(růžové) oči, jimž rovněž chybí pigment. 

 

 

 

 

 

 Husky 

Záda a případně boky jsou barevné, u uší se barva dělí na dva charakteristické 

pruhy. Zbytek těla je bílý.  
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Anatomie a smysly: 

Oči:   

Schopnost vidění: vysoce vyvinutý je vidění v pohybu a při setmění. Ostrost vidění 

naproti tomu není velká. 

Barevné vidění: rozeznávají pouze žlutou, oranžovou a šedočernou. 

Zorné pole: zabírá téměř celých 360°. 

Zuby: 

Hlodavé zuby: dlouhé, obloukovité řezáky na ohlodávání dřeva a tvrdší potravy. 

Hlodavé zuby celý život dorůstají. 

Chrup: nemají mléčný chrup. Špičáky a třenové zuby chybí. 

Hmatové vousy: 

Nosní chloupky: velké jednotlivé chlupy na čumáku a kolem očí, které reagují na 

dotyk i průvan a slouží pro orientaci nablízko. 

Vodící chloupky: hmatové vousky po bocích těla a na nohou. Na tlak citlivé smyslové 

orgány se nachází na potkaních tlapkách. 

Srst: 

Struktura: měkká spodní srst a tuhé, delší osiny. 

Barva: u divokých potkanů šedohnědá, u chovaných jedinců široké barevné 

spektrum od bílé a krémové až po hnědou a černou. 

Kresba: chovaní potkani mohou mít na srsti různé znaky. 

Nos: 

Čich: při hledání potravy, při komunikaci i orientaci v terénu podle pachových značek 

hraje čich velkou roli.  

Uši:  

Sluch: sluch je vysoce rozvinutý. Registrují i ultrazvuk až do 80 kHz. 

Orgán rovnováhy: nachází se ve vnitřním uchu a zaručuje potkanům bezpečné 

šplhání i balancování. 

Nohy a ocas: 

Prsty: pro hlodavce je typické, že mají na zadních nohách 5 prstů, na předních čtyři 

prsty s drápky (palec je zakrněný). Ocas: ocas je dlouhý téměř jako samotné tělo, je 

vybaven šupinatými prstenci a je jen slabě ochlupen.  
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Porovnání krysy a potkana: 

Vzhled – krysa: štíhlá, délka hlavy a trupu 18-22 cm, delší ocas (18-24 cm), váha 

135-240 g. 

          – potkan: zavalitější než krysa, délka hlavy a trupu 18-26 cm, váha 180-500 g  

samci někdy i víc. 

Barva srsti – krysa: převážně tmavošedá. 

                – potkan: většinou šedohnědá, na břichu světlejší. 

Výživa – krysa: semena a plody, živočišná potrava jen jako doplněk. 

          – potkan: všežravec. 

Rozmnožování – krysa: březost 23-24 dní, většinou 7-8 mláďat, pohlavní dospělost 

v 8-9 týdnech. 

                       – potkan: březost 22-24 dní, 6-12 mláďat. 

Způsob života – krysa: aktivní hlavně v noci, ráda šplhá, žije v domech a budovách, 

částečně v norách. 

                      – potkan: aktivní za soumraku a v noci, v závislosti na životních 

podmínkách čilý i ve dne. 
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Holata: 

Mnohá mláďata nemají žádnou budoucnost, protože je samice buď  sní a nebo se o 

ně ne postará. Když se narodí, jsou slepá a hluchá. Oči otevírají po 12 – 14 dní a 

mezi 4 až 5 týdnem začnou přijímat pevnou stravu a mohou být oddělena od matky.  

 

 

 

 

 

Závěr: 

V ročníkové práci jsem se zabývala potkanama domácíma, kde jsem popisovala jak 

se o ně dobře starat, aby se u nás v náručí měli dobře. Také jsem říkala něco o 

různých nemocích a léčbách, na které je třeba si dávat pozor. A jelikož jsou všežravci 

tak nepotřebují tolik pochutin a žádné kořeněné jídlo (mohly by mít průjem), ale radši 

čerstvé nebo kupované ovoce a zeleninu, která jim nahradí přísun tekutiny (vody). 

Všem těm, co přemýšlí o chovu potkanů je důležité je mít tam, kde jsou lidé a kde se 

budou cítit dobře. 

 Do budoucna jsem si dala jediný cíl: dokud bude naše firma pracovat, tak budu dělat 

to, co mě baví a dělat to co umím nejlépe, a protože se zabývám potkany už od 

svých 13 let, což jsou teď 3 roky práce s potkany, tak se jich nechci vzdát, protože 

patří do rodiny. Vždy je těžké o někoho z nich přijít. 
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Resumé: 

In my final thesis I dealt with domesticated fancy rats. I described how to look after 

them so they would fell good in our arms. I also named different diseases that we 

should watch out for and cures that could help us to treat the rats. Because they are 

omnivores they do not need too much food and they should not be given any spiced 

food (it causes diarrhoea). Instead, we should feed them with with fresh fruit and 

vegetable that can substitute the supply of (water). 
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