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1. Úvod 

Téma této práce, život potkanů, jsem si vybrala, protože v současné době je potkan oblíbený 

mazlíček v naší společnosti. Dalším důvodem, proč jsem si toto téma zvolila, je také to, že 

sama dva potkany doma chovám, a jsou plnohodnotnými členy naší rodiny, podobně jako pes. 

Touto prací bych také chtěla přiblížit život, chov a povahu potkanů. 
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2. Historie potkanů 

Historie potkanů začíná někdy v18. století. I když je chov potkanů považován spíše za 

trend moderní doby. Potkan i se svou příbuznou krysou se vyvinul v Asii. Konkrétně potkan 

v bažinatých oblastech Číny a Mongolska, kde žijí dodnes, aniž by byli závislí na člověku a 

jeho zbytcích. Do Evropy se první potkani dostali někdy kolem 17. a 18. století. Do Evropy se 

potkani dostali hlavně kvůli člověku a jeho cestování po světě. V roce 1717 byl pozorován 

hromadný přechod potkanů přes řeku Volhu, v oblasti Ruska, přesně při pobřeží Kaspického 

moře. Tato migrační vlna samozřejmě nebyla první, ale byla jedna z hlavních vln, která 

dopomohla migraci potkanů do Evropy a dále. 

V roce 1730 se potkani dostali již do Anglie, kam se nejspíš dostali na lodích 

Východoindické společnosti. Do Ameriky se dostali až v roce 1755. 

 

 

 

Obr. č. 1 Potkani 
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3. Historie chovu potkanů 

Nejdříve začali potkany (a myši) chovat Japonci. Chov potkanů byl rozšířený 

především v období Edo, které trvalo přibližně od 17. do 19. století. Japonci se věnovali i 

vyšlechťování potkanů, odchovávali různé varianty, hlavně černo-bílých zbarvení. Proto se 

pro černobílé potkany určitého typu používá označení japonský potkan či japonská kresba. 

Prvním známým „chovatelem“ byl paradoxně královský krysař Jack Black, který 

neobvykle zbarvené potkany choval, křížil a prodával mladým dámám u královského dvora 

jako mazlíčky. Naši současní potkani, které doma chováme, byli původem z potkanů 

laboratorních. 

V roce 1976 vznikl v Evropě potkaní klub – National Fancy Rat Klub Society. V 

České republice vznikl první potkaní klub v roce 2012, český klub potkanů, samotný chov 

vyšlechtěných variant potkanů, začíná v roce 2003, kdy Iveta Kendíková dovezla do 

republiky 8 potkanů s průkazem původu holandské chovatelské stanice Blue Moon. V 

současné době se v České republice každoročně koná několik výstav. 

 
 

 
Obr. č:2 Jack Black, královský krysař 

 

 

4. Historie chovu potkanů v České republice 

V České republice se potkani chovali spíše výjimečně. Avšak z literatury se dozvíme, že 

minimálně v 20. – 30. letech bylo pár lidí, kteří potkany chovali jako mazlíčky. Potkany si 

velmi často oblíbili pro jejich inteligenci a začali se věnovat jejich chovu. Chov probíhal 

většinou ve zverimexu nebo v soukromých chovech. Někteří potkani byli také z laboratorních 
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chovů. Občas se někomu povedlo ochočit si divokého potkana. Teprve v roce 1999 vznikla, v 

rámci Českého svazu chovatelů, Základní organizace chovatelů morčat a jiných drobných 

hlodavců. 

 
 

5. Výskyt potkanů 

Potkan je rozšířen téměř po celém světě. Rozšířil se díky námořní dopravě z 

bažinatých oblastí východní Asie do mnoha končin světa, hlavně do Evropy a Severní 

Ameriky. I přesto, že se začal rozšiřovat později než krysa obecná, se díky své větší 

přizpůsobivosti a schopnosti žít ve vlhkém prostředí, ji na mnoha místech nahradil (zejména 

ve vnitrozemí). Ve střední Evropě se jeho větší výskyt datuje asi od 18. století. V Česku se 

vyskytuje skoro na celém území a ve všech nadmořských výškách: v Krkonoších byl nalezen i 

v horských chatách na hřebenech ve výšce 1400 m. 

 

Obr. č:3 Rozšíření potkanů v Česku  

Výskyt potkanů ve světě 
 

 
 

Obr. č:4 Potkani ve svět 
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6. Potkani ve volné přírodě 

Potkani v přírodě žijí v koloniích v počtu kolem několika desítek jedinců s 

hierarchickým uspořádáním. Alfa zvířata – je název pro zakladatele skupiny a ovlivňují celou 

kolonii. Naproti tomu jsou ve skupině i jedinci, kteří jsou velmi podřízení – mohou to být 

potomci jiného páru jiné skupiny nebo staří potkani, kteří jsou neustále terorizováni zbytkem 

kolonie (potkan podobně jako člověk silně podléhá stresu a toto je způsob „odreagování se“). 

Těmto jedincům se nedostává potrava, a proto mají funkci „ochutnavače“. Když se objeví 

neznámá potrava, jsou to oni, kdo ji ochutnají jako první. Pokud tento „test“ přežijí, potravu 

pak může ochutnat i zbytek skupiny. Právě to je jeden z důvodů, proč potkan často odolává 

jedům a dalším návnadám „na krysy“. Život potkaní kolonie se trvale odehrává v jedné oblasti 

o rozloze cca 6 km², ve které členové kolonie získávají potravu a brání si svoje území. Potkani 

jsou aktivní hlavně v noci, nejvíce po setmění a před rozedněním. Dobře plavou a šplhají. 

Jsou velmi ostražití a v nebezpečí dokážou být agresivní. Doupě si budují většinou na zemi 

nebo nad ní, často si však pod podlahou vyhrabávají nory. 

 
Obr. č. 5: Divoký potkan 

Obr. č. 6: Potkan ve volné přírodě 
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7. Chov potkanů 

Rozmnožování 

Samice se může pářit několikrát do roka. Březost trvá 21-24 dní. V jednom vrhu mívá 

obvykle 4 až 7 mláďat ale není výjimkou i 20 mláďat. Mláďata se rodí holá a slepá. Srst jim 

dorůstá do 14 dnů. Slepá přestávají být okolo 14-16 dne. Kojené jsou do 3 týdnů. Samostatné 

jsou okolo jednoho měsíce. Pohlavně dospělí jsou již od 1,5měsíce. Samice odchová 

průměrně 3 vrhy do roka. 

Chov doma 

Potkani jsou společenští tvorové, a proto je ideální je chovat ve skupinkách. Jelikož 

jsou potkani velmi aktivní hlodavci, potřebují hodně prostoru. Ten jim zajistí velká klec. 

Potkani jsou od přírody velmi zvědaví a velcí průzkumníci. Pobyt pouze v kleci se jim moc 

nelíbí, a rozhodně pro ně není dostatečný, a proto je potřeba je i vypouštět z klece ven. 

Potkani jsou noční zvířata, preferují tedy šero, a horku příliš neholdují. V kleci by měli mít 

vhodnou podestýlku např. papírové válečky, dřevěné štěpky nebo hobliny. Samozřejmostí je 

také miska na krmivo a napáječka. V kleci by rozhodně neměl chybět dostatečně veliký 

domeček, kam se potkan, či více potkanů, může schovat před denním světlem a nebezpečím 

okolního světa, na pravidelný spánek. Klec by měla být dostatečně veliká pro pohyb potkana, 

případně lze doplnit běžecké kolo či jiné doplňky do klece. 

 
Obr. č. 7: Mládě potkana, ještě neosrstěné 
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Obr. č. 8: Mláďata potkanů 

 

 

 
 

 
 

Obr. č. 9: Vhodná klec pro potkany 

 
 

8. Charakteristika potkanů 

Povahové vlastnosti potkana 

Potkan je druhým nejúspěšnějším savcem na zemi, vděčí za to člověku. Potkani jsou 

velmi inteligentní a mazaní tvorové. Dokážou přežít pád až z patnácti metrů. Jsou to výborní 

plavci. Potkani se dokážou prokousat i betonem. Jsou to velmi dobří plavci a umí se též 

potápět. V ohrožení dokážou být velmi agresivní a bez váhání člověka napadnou. Z potkanů 



12 
 

mají respekt nejen kočky ale i většina psů, dokonce i někteří lidé se potkanů bojí. Jelikož je 

potkan velmi společenský je vhodné ho chovat minimálně ve dvou jedincích. Potkan si 

dokáže vytvořit úzké pouto i s člověkem. 

Popis potkana 

Potkan má dlouhý ocas, který je však kratší než jeho tělo. Jeho ocas je jako jeho pátá 

končetina, díky němu umí šplhat, udržuje rovnováhu nebo se dokáže postavit na zadní. Dál 

slouží před přehřátím. V ocase má tenké žilky a dokáže regulovat průtok krve těmito žilkami. 

Samci jsou větší a těžší než samice. Zbarvení srsti závisí na věku. Potkani mají malé černé oči 

a menší uši. Chováni jsou v různých barevných variantách. 

 
 

Obr. č. 10: Laboratorní bílý potkan 

 

 

 

 

 

 

Obr č. 11: Domácí potkan 
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Obr. č. 12: Divoký potkan 

 

 

9. Můj chov potkanů 

Můj chov potkanů se skládá ze dvou samců. Jmenují se Eda a Tonda. Eda je starší asi 

o půl roku než Tonda. Eda má zbarvení srsti hnědošedé a Tonda má zbarvení bíločerné. 

Potkana jménem Eda jsem si vzala od chovatele hadů a byl určen jako potrava pro hada. 

Vzhledem k tomu, že potkani jsou velmi společenští, jsem se rozhodla pořídit Edovi i 

kamaráda, Tondu, kterého jsem si koupila ve zverimexu. Oba chovám v jedné velké kleci, 

vylepšené různými doplňky jako je houpačka nebo různé prolézačky, a také je pouštím volně 

po místnosti. Snažím se jim také maximálně věnovat. Minimálně jednou denně oba pochovat 

a pomazlit. 

Krmím je hlavně koupenými směsmi ze zverimexu, přidávám různé druhy zeleniny, 

jako salát, okurku, mrkev nebo také ovoce, zejména jablko. Potkani jsou všežravci, tudíž rádi 

jedí syrové maso nebo také kapsičky psí či kočičí. Nepohrdnou ani vařeným vejcem či 

dětským piškotem. Eda a Tonda jsou ochočení potkani. 

 

 Obr. č. 13: Klec mých potkanů
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Obr. č. 14: Mamka a Eda 

 

 

                                                                                      
                                                                                    Obr. č. 15: Tonda a Eda 
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Závěr: 

Potkan je v současné době mezi lidmi málo oblíbený hlodavec, hlavně pro svůj vzhled, 

jeho dlouhý holý ocas je pro mnoho lidí odpudivý, ale také pro svůj životní styl. Touto prací 

jsem chtěla přiblížit život a povahu potkanů a ukázat i jejich kladné vlastnosti, jako je 

inteligence, která je pro tak malé zvíře velice podivuhodná. Ale také pro svou čistotnost, 

ačkoliv se na první pohled nezdá. 

Díky svému domácímu chovu jsem i já pochopila, jak dokážou být potkani milí a 

inteligentní tvorové, které člověka dokážou chytit za srdce, podobně jako pes či kočka, 

ačkoliv se to na první pohled nemusí tak zdát. 
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