
 

 

Nejčastější škůdci na našich domech, stodolách nebo zahradách.  

 



Potkan - Rattus norvegicus 

Jedná se o zvíře, které je pro někoho velmi roztomilým domácím zvířátkem, ale naopak pro jiné může být jen ohavný, odporný a škodlivý 
potkan. Většinou, ti kteří se bojí potkanů jsou hlavně dámy, které je soudí podle vzhledu. Krysa, myš či potkan to všechno hází do jednoho 
pytle. Prý všechno je stejně ošklivé. Přesto si myslím, že každý z nás má na každou věc jiný názor, proto i na (podle mě velmi roztomilého) 
potkana si všichni udělají vlastní obrázek. 

Savci – Mammalia 

hlodavci - Rodentia  

myšovití - Muridae 

Potkan - Rattus 

Potkan - Rattus norvegicus 

Vzhled 

Potkan je jedním z nejpřizpůsobivějších savců. Je hlodavec a je často zaměnitelný s krysou 
obecnou (Rattus rattus). Hmotnost potkana je průměrně 400-600g, může se stát, že v dobrých podmínkách dokonce až do 900g. Samci jsou 
mnohem mohutnější, než samice, ty bývají až o 1/3 menší. Délka těla bývá v rozmezí 160 - 270 mm. Délka ocasu se pohzbuje kolem 170 - 230 
mm. Jedním ze základních rozpoznávacích znaků je jeho lysý a šupinatý ocas, u kořene zesílený, převážně kratší než tělo. Hlava je mírně zaoblená, 
oči jsou drobné. Slabě osrstěné ušní botce jsou krátké (při přehnutí nedosahují k očím). Sluch má velmi dobrý i přesto, že má tak malinké uši. Ve 
zbarvení hřbetu převládá šedý až hnědý odstín, spodní strana těla je šedá. Ocas je svrchu tmavší než vespod. Samice má šest párů mléčných 
bradavek. Věk dožití bývá tři až čtyři let. Je to velice zdatný plavec, proto ho můžeme vidět v blízkosti vody, tam se totiž cítí jako doma. Jeho srst 
je hladká a delší než u krysy. Ta chrání proti chladu a vlhku. Potkan má celkem 16 zubů. Z toho má šest stoliček a dva řezáky v každé čelisti. Za to 
nemá žádné špičáky ani žádné třenové zuby.  

Rozšíření 

Potkan se v podstatě zabydlel všude po celém světě. Dá se říct, že žije téměř výhradně v těsné blízkosti člověka a jejich sídel. V 18. století se 
potkan dostal jako černý pasažér v nákladních prostorách lodí do Evropy a velmi brzy vytlačil skoro ze všech přímořských přístavů mnohem méně 
přizpůsobivou krysu. Dnes se však potkan dokáže přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám kromě polárních oblastech. Je stále hojnější v těsné blízkosti 
zemědělských usedlostí, na městských skládkách odpadků nebo kanalizačních systémech pod městy. Na místech s hustým rostlinným krytem si 
vyhrabává celou řadu vzájemně spolu propojených tunelů, často ve srázných březích příkopů a na podobných místech.  

Způsob života a potrava 

Potkan je hlodavec a proto potřebuje obrušovat svoje hlodavé zuby, které obrušuje nejčastěji na tvrdším druhu potravy např. chleba, větve, ale 
je schopen se podobně jako myš prokousat skrz beton nebo slabší druhy pletiva a kabelů (i měkké kovy). Patří mezi jedny z nejinteligentnějších 
hlodavců v naší přírodě. Je to zvláštní, ale je schopen přežít i v této době, kde jsou známé různé důmyslné hubící prostředky. Potkana můžeme 
poznat podle hlasových projevů jako je prskání, bručení nebo také kvíkání. Žije v rodinných klanech a převážná je noční aktivita. Přes den se 
objevují velmi vzácně. Je sice pravda, že potkan se dožívá 3 - 5 let, však jen málo jich žije déle než jeden rok. 

Všichni potkani jsou opravdoví všežravci. Vychází za potravou především v noci, ale můžeme ho zahlédnout již za večerního soumraku. Nemá 
sice žádný vynikající zrak, ale tento nedokonalost nahrazuje výborným čichem, pomocí kterého vyslídí vždy něco k snědku. Potkan se velmi rád 
živí obilovinami, ať již jsou uskladněné v pytlích v sýpkách či ještě čerstvé na polích. Žere však také velmi mnoho živočišné stravy. Loví jiné drobné 
hlodavce a jídelníček si zpestřuje i příležitostnými výpady do kurníků, kde napadá slepice nebo mladé kachny. Pokud má hlad, troufne si i na zvíře 
velikosti králíka. Stejně jako ostatní hlodavci neustále všechno ohlodává, protože musí stále obrušovat nepřetržitě dorůstající řezáky.  

Rozmnožování 

Samice potkana je připravena se rozmnožovat ve chvíli, kdy dosáhne věku kolem jedenácti týdnů. Mezi samcem a samicí před pářením neprobíhá 
žádné zvláštní namlouvání a ani později se mezi nimi nevytvoří žádný pevný svazek. Po páření už nemá samec na výchově mláďat žádný podíl. 
Samice si staví v různých dutinách pod zemí okrouhlé, neuspořádané volné hnízdo a používá k tomu všechen možný dostupný materiál, který 
najde, například slámu nebo pytlovinu. Za 21 dní až 24 dní po páření přichází na svět šest až jedenáct mláďat. Ze začátku jsou bezmocná, slepá a 
zcela odkázaná na mateřskou péči. Samice je kojí po dobu přibližně tří týdnů. Po uplynutí této doby mláďata již mohou opustit hnízdo a matka 
je schopna opět zabřeznout. Při dobrých podmínkách mívá samice tři až čtyři vrhy do roka. Jedna březí samice tak může založit během několika 
málo měsíců celou kolonii potkanů. Život kolonie se trvale odehrává v jedné oblasti o rozloze cca 6km². Jediný pár je schopen mít během jednoho 
roku přes 800 potomků.  

Ochrana 

Potkan se pro člověka stává velkým problémem, protože přenáší mnoho nemocí, např. salmonelózu. Lidé se již přes více než sto let bez úspěchu 
pokoušejí potkany vyhubit. Však rozmnožovací možnosti potkanů a schopnost dokonale využít každý druh jim zaručují přežití. 

Český název Potkan 



Latinský název Rattus norvegicus 

Způsob života v koloniích 

Doba březosti 21 - 24 dní 

Rozšíření v ČR v blízkosti sídel a člověka, kanalizace, odpadky aj. ... 

Rozšíření ve světě žije v celém světě krom polárních oblastí 

Potrava bílkovinná strava, jinak sežere vše, co se mu nabídne 

Počet mláďat 6 - 11, závisí na velikosti matky 

Počet vrhů Až 5 v jednom roce 

Hmotnost Může se pohybovat od 100 - 600 g 

Délka těla 28 cm 

Ochrana Ne 

   

Kuna skalní - Martes foina 

Častý obyvatel našich chat a chalup, stodol, skladišť a střech... 

  

třída savci - Mammalia 

řád šelmy - Carnivora 

čeleď kunovití - Mustelidae 

rod kuna - Martes 

druh kuna skalní- Martes foina (Erxleben, 1777) 

 Vzhled 

Tato šedohnědá šelmička s bílou náprsenkou má krásnou hedvábnou srst, štíhlé dlouhé tělo a silné zadní nohy. V poměru s tělem má nohy 
poměrně krátké. Její hlavu zdobí krásná malá špičatá ouška a výrazná černá očka. Nepřehlédnutelný je i její dlouhý huňatý ocas.  

Rozšíření 

Kuna skalní si libuje ve skalnaté, volně porostlé krajině s mnoha úkryty. Nezřídka se kuny dají vystopovat i v blízkosti lidských obydlí. Oblíbeným 
kuním útočištěm jsou například půdy rodinných domů či rekreační objekty. Vyjimečně ji uvidíme i na stromě. To je výsada její blízké příbuzné - 
kuny lesní. Kunu skalní lze vidět v jižních oblastech Asie, střední a jižní Evropě.  

Způsob života a potrava 

Žije a loví většinou na zemi, mezi její oblíbené pochoutky patří hlodavci, menší savci drůbež a vajíčka, která dokáží zručně vynést z hnízda či 
kurníku. Ve městech kuny konzumují i odpadky. V podzimních a zimních měsících tvoří její jídelníček z velké části ovoce. Pro hospodáře může být 
kuna skalní užitečná podobně jako kočka (loví myši), může však způsobit i nemalé problémy. Ráda si totiž pochutnává na drůbeži a jejich vejcích. 
Zmizení několika vajíček však není to poslední. Pokud se Vám toto hravé noční zvíře ubytuje někde v baráku, můžete počítat s tím, že v noci bude 
dělat pěkný rámus. Hlavně pokud se dostane k nějakým předmětům, se kterými si může hrát. Nejen při lovu využívá své mrštnosti, obratnosti, 
odvahy a lstivosti. Díky stavbě svého těla se dokáže protáhnout i tou nejmenší skulinkou.  

Rozmnožování 

Kuna skalní se páří buď v únoru, nebo v létě. Samice je březí dva až devět měsíců. Porodí 3 - 5 holých a slepých mláďat. Tato malá bezbranná 
stvoření otevřou oči zhruba po pěti týdnech, na mateřském mléce jsou závislá šest až osm týdnů. Po třech měsících se osamostatňují. Do podzimu 
zůstávají v rodině. Pohlavně dospívají ve dvou letech.  

Ochrana 

není zvláště legislativně chráněna 

český název Kuna skalní 

latinský název Martes foina 

hlavní znaky šedohnědě zbarvená malá šelma s bílou náprsenkou, dlouhým, štíhlým tělem a huňatým ocasem 



způsob života samotářský 

rozšíření ČR celá ČR 

rozšíření svět jižních oblasti Asie, střední a jižní Evropy 

potrava Ovoce, hlodavci, malí savci a ptáci 

doba březosti 2 - 9 měsíců 

počet mláďat 3 - 5 

ochrana Není zvlášť legislativně chráněn 

 

Kuna lesní - Martes martes 

Blízká příbuzná známého obyvatele chat a půd rodinných domů - kuny skalní. 

třída Savci - Mammalia 

řád Šelmy - Carnivora 

čeleď Kunovití - Mustelidae 

rod Kuna - Martes 

druh Kuna lesní - Martes martes 

Vzhled 

Kuna lesní je velká asi jako kočka domácí. Má ovšem štíhlejší tělo s hustou, hladkou a hnědou srstí. 
Huňatý ocas a končetiny jsou zbarveny nejtmavěji; jsou skoro černohnědé. Srst na nohou prorůstá i chodidlovými polštářky. Má to důležitý 
význam pro šplhání. Chlupy na chodidlech zabraňují, aby se zvíře smekalo při pobíhání na zledovatělých větvích. Ušní boltce jsou dost velké a 
mají světlé lemování. Nos je černý. Od své příbuzné Kuny skalní se liší především krémově žlutou skvrnou na hrdle, tzv. náprsenkou a dvěma 
hrotnatými výběžky na vnější straně zadní stoličky, které jsou u kuny skalní rovné. 

Kuna lesní bývá i s ocasem až 80 cm dlouhá a váží 100 až 140 dkg.  

Rozšíření 

Kuna lesní zabírá areál téměř celé Evropy (včetně Irska) od hranice lesa na severu po Sardinii a Baleáry na jihu. V Asii sahá její rozšíření na východ 
do západní Sibiře, na jih do některých oblastí Turecka, Iráku a Iránu.  

Způsob života a potrava 

Kuna lesní je samotářský tvor. V lese ji můžeme přistihnout zejména ráno a večer po západu slunce. Den prospí v pelíšku, který si buduje v dutých 
stromech, v opuštěných hnízdech veverek, vran a dravců. Stejně jako liška má i kuna lesní vedle hlavního úkrytu ještě několik záložních. Svůj 
okrsek, který se odhaduje na 600 až 1 000 ha si označuje páchnoucím výměškem, který vylučuje z pachových žláz pod ocasem. Tyto pachové 
značky nalézáme nejen na stromech, ale spolu s trusem i na lesních cestách, na kamenech a na všech vyvýšených bodech jejího okrsku. 

Kuna lesní se s kunou skalní nekříží, ačkoliv jsou si oba druhy těsně příbuzné. Kuna skalní před svou lesní příbuznou ustupuje. 

Hlavními smysly kuny jsou zrak a sluch. Čich má sice dobrý, ale ne tak dokonalý jako šelmy psovité. Proto se kuna chytne snadno do želez nebo 
do jiných lidských nástrah. 

Za potravu kunám slouží především ptáci do velikosti holuba, menší hlodavci a veverky. V nouzi dá zavděk i ovoci, jahodám, jeřabinám apod. 
Pronásleduje-li kořist, dělá až pětimetrové skoky ze stromu na strom. Po zemi se pohybuje krátkými skoky. 

Ve starší myslivecké literatuře se objevují tvrzení, že napadá i srnčí zvěř. Švýcarští zoologové naopak dokázali, že kuna se větších zvířat bojí, a 
dostane-li se do kurníku se slepicemi, nevyvraždí je z krvežíznivosti, jak se často tvrdí, nýbrž z pudu sebezáchovy a strachu. Kuna lesní přepadá 
zvířata skokem a zakusuje je prudkým zahryznutím do krku. Není pravda, že by ulovené kořisti vysávala krev. Nejvíce má spadeno na veverky. 
Přepadá je v hnízdě a mistrně za nimi šplhá až do nejvyšších částí korun. Jen málokdy jí zrzka unikne. 

Čekal jsem brzy ráno na hajného, když jsem takové lesní drama zažil na vlastní kůži. Ranní ticho přerušil šramot nad mou hlavou. Ve větvích se 
mihla veverka pronásledovaná pelešnicí "Aha", pro vysvětlení. Myslivecky se říká kuně lesní pelešnice, větevnice nebo medovka. Veverka ovšem 
neměla šanci. Snažila se uniknout krkolomnými skoky se stromu na strom. Kuna ji ovšem byla stále v patách. Zvědavě jsem se zvedl a oba soupeře 
sledoval. Možná po sto metrech se ozval vřískot a drama skončilo. Kuna se svou kořistí vyšplhala do nejvyšších pater asi osmdesátiletého smrku 
a zmizela mi z očí. 



Jako všechny kunovité šelmy i kuna lesní se dá snadno ochočit, zejména byla-li vychovávána odmalička. Je to hravé stvoření, bohužel nejčastěji 
v noci.  

Rozmnožování 

Kuny lesní kaňkují v červenci až v srpnu. V době páření podstupují kuňáci mezi sebou boje, funí, prskají a piští. Kdybyste si vyšli za jasné měsíční 
noci do lesa, užasli byste, jaké zvuky dovedou kuny vydávat. Některé hlasové projevy kun se dokonce podobají štěkotu. 

Březost kun trvá neobyčejně dlouho: devět měsíců, z toho šest měsíců připadá na březost utajenou, tzv. embryonální latenci, stejně jako např. u 
srnčí zvěře, kdy se na určitou dobu vývoj plodu zastaví. Sama příroda tak zajišťuje, aby se mláďata rodila do příznivých měsíců roku. V dubnu až 
květnu vrhá samice 3 - 5 mláďat a vzácně až 7, která jsou po šest týdnů slepá. Jsou to malí, slepí tvorečkové, kteří váží asi 30 g. Po čtyřiatřiceti 
dnech se jim otvírají oči. Matka je kojí dva měsíce. Kuna je starostlivá matka a svá mláďata zahřívá a houževnatě je brání proti každému nepříteli. 
V nebezpečí je přenáší v mordě na bezpečnější místo. 

Mladé kuny pohlavně a tělesně dospívají ve dvou letech. Při optimálních podmínkách se dožívají osmi až deseti let.  

Ochrana 

Kuna lesní skýtá cennou kožešinu, která je nejhodnotnější z kožešin našich šelem. Její ochrana vychází z vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 
134/ 1996 Sb. (Myslivecká vyhláška), kde podle § 4. je doba lovu povolena od 1. 11. do konce února s vyjímkou § 6. odst. 2. , kde je povolen 
celoroční odstřel v bažantnicích a honitbách s trvalým výskytem tetřeva, tetřívka, jeřábka a dropa. 

  

český název Kuna lesní 

latinský název Martes martes 

hlavní znaky Štíhlejší tělo než kočka domácí, huňatý ocas, krémově žlutá náprsenka vetvaru ,,V“ 

způsob života Samotářsky 

rozšíření ČR Souvislé lesy v celé ČR 

rozšíření svět Téměř celá Evropa, včetně Irska, Asie až po Irán 

potrava Ptáci, drobní hlodavci, hlavní druh potravy veverky. Dále ovoce a bobuloviny. 

doba březosti Devět měsíců ( embryonální latence) 

počet mláďat 3-5 

ochrana dle Myslivecké vyhlášky. 

  

Lasice hranostaj - Mustela erminea 

Hranostaj žije na celé severní polokouli, ale přesto se s ním lze setkat jen vzácně. Hranostaj bývá často zaměňován s lasicí kolčavou, ačkoliv 
se dá snadno poznat podle černé špičky ocasu. 

Třída Savci - Mammalia 

Řád šelmy - Carnivora  

Čeleď kunovití - Mustelidae 

Rod Lasice - Mustela 

Druh Lasice hranostaj - Mustela erminea  

 Vzhled 

Délka hlavy a těla - je to velmi zajímavé, ale je podle oblasti výskytu většinou v rozmezí 20 - 40 cm. Ocas hranostaje může být dlouhý 8 - 12 cm. 
Přibližná hmotnost tohoto zvířete se pohybuje zhruba od 140 - 245 g. Velice zajímavé je zbarvení hranostaje. Letní srst je opoznání barevnější 
než ta zimní. Hřbet je kaštanově hnědý, břicho žlutobílé. Hruď je bílá, špička ocasu zůstává černá. Bílá zimní srst roste nejdříve na břiše, na krku 
a pod ocasem. Špička ocasu zůstává černá. V zimě mají hranostajové většinou jen bílou srst . Někteří jedinci ovšem na zimu srst nepřebarvují 
vůbec nebo jen zčásti. 

Největší hranostajové žijí v Severní Americe - zdejší samci jsou včetně ocasu dlouzí až 44 cm, samice jsou o něco menší.  

Rozšíření 



Hranostaj je nejen typickým obyvatelem tundry, ale i lesů mírného pásma v Asii, Evropě a Severní Americe. V oblasti kolem Středozemími moře 
se nevyskytuje. Už jak jsem se zmínila výše, nachází se v lesích, v křovinatých porostech, na loukách, polích, ale i v horských oblastech (do výšky 
až 2 000 m n. m.) a bažinách.  

Způsob života a potrava 

Hranostaj nepotřebuje příliš hustý porost k úkrytu. Vyskytuje se v lesích, v křovinatých porostech, na loukách, polích, ale i v horských oblastech 
a bažinách. Velikost jeho teritoria závisí na jeho poloze, biotopu a zejména množství vhodné kořisti. V Evropě se velikost teritoria jednoho zvířete 
pohybuje mezi dvěma a čtyřmi tisíci kilometrů čtverečních, kdežto v některých částech Asie to může být až deset tisíc kilometrů čtverečních. 
Většina nejbližších příbuzných hranostaje jsou typická noční zvířata, ale hranostaj sám je velmi často aktivní i za dne. K odpočinku se uchyluje do 
doupěte, které mívá přibližně uprostřed svého teritoria. Doupě se může nacházet v dutém stromě, ve sklaní rozsedlině nebo v noře opuštěné 
jiným zvířetem. Hranostaj se nejčastěji pohybuje krátkými skoky, je ale též výborným plavcem a skvěle šplhá po stromech. 

Hranostaj je vynikajícím lovcem, který se živí téměř výhradně masem. Velmi mu chutnají i ptačí vejce včetně slepičích. Hranostaj loví každou 
kořist přiměřené velikosti, na kterou ve svém teritoriu narazí: malé savce (myši, krysy, mláďata zajíců, divoké králíky) a žáby. Naskytne-li se mu 
příležitost, neváhá ulovit ani ptáka. Když je o běžnou kořist nouze, žere hranostaj i žížaly, velký hmyz a jiné bezobratlé. Hranostaj má vynikající 
čich, zato dosti špatný zrak. Při lovu se spoléhá především na svůj nos, který ho neomylně vede po stopě vyhlédnuté kořisti. Připlíží se k ní, skočí 
na ni a kousnutím do týla ji usmrtí. Může se stát, že narazí na silnějšího soupeře a v tom případě se z lovce sává lovený. Občas se tak sám hranostaj 
stane obětí větší kuny, sovy nebo velkého dravého ptáka.  

Rozmnožování 

Samci hranostaje bývají pohlavně aktivní od poloviny května do poloviny srpna. V tomto období se hranostajové páří. K zanoření oplozeného 
vajíčka do děložní stěny samice (nidaci) však obvykle dochází až za devět měsíců, takže mláďata se narodí až během následujícího jara. 
Novorozená mláďata mají jemnou hnědou srst, která je v týle poněkud hustší, aby matka své potomky při přenášení v tlamě nezranila. Při 
narození jsou mláďata slepá, oči se jim otevírají až ve věku jednoho měsíce. Přibližně od této doby také začínají přijímat normální tuhou potravu 
dospělých zvířat, ale ještě nejméně další týden je matka kojí. V šesti týdnech jim zčerná špička ocásku. Matka svá mláďata neustále hlídá a v 
případě potřeby úporně brání. Po odstavení mláďat zůstává celá rodina ještě nějaký čas pohromadě a loví společně.  

Ochrana 

Na většině území svého rozšíření je hranostaj poměrně hojný. Početnost jednotlivých populací závisí na výskytu vhodné kořisti. 

Hranostaj a člověk 
Hranostaje žijící v severních oblastech, kde teplota v zimě spadá hluboko pod bod mrazu, chrání před chladem nádherná hustá, dlouhá a čistě 
bílá zimní srst. Právě ta je lidmi velmi ceněna. Plášť z kůží hranostajů (nazývaný "hermelín") byl odedávna součástí šatníků významných králů a 
knížat. V Sev. Americe a bývalém Sovětském svazu byli hranostajové donedávna loveni ve velkém. Poslední dobou lov ustává, neboť zpracování 
kůží je dnes již příliš drahé. 

Zajímavost 

Při příležitosti korunovace krále Jiřího VI. V roce 1937 bylo z Kanady do Anglie dovezeno asi 50 000 hranostajích kožešin. V populaci hranostajů 
žijící na Novém Zélandu dochází k nidaci oplozeného vajíčka do matčiny dělohy až tehdy, když poměr dne a noci na jaře, kdy se dny začínají 
prodlužovat, je přibližně 11 ku 13 hodinám. 

Český název Lasice hranostaj 

Latinský název Mustela erminea 

Pohlavní dospělost Samice v 5. měsíci, samec v 1. roce 

Období páření od poloviny května do poloviny srpna 

Doba březosti kolem 30 dnů, podle nidace vajíček 

Počet mláďat zpravidla 4 - 5 

Potrava malí savci a ptáci 

Způsob života Žije převážně samotářsky, vynikající lovec 

Délka života 1 - 1,5 roku 

Ochrana Ne 

Synonyma - jiné názvy hornolín, kuna hranostaj, hranostaj obecný, lasice malá 

Příbuzné druhy např. lasice dlouhoocasá, kolčava, jihoamerická 

  

Lasice kolčava - Mustela nivalis 



Určit lasici kolčavu podle vzhledu je pro laika dosti náročné. Jejími nejbližšími příbuznými jsou totiž lasice hranostaj (Mustela erminea) a lasice 
kolčavka (Mustela minuta) , které vypadají téměř stejně. 

Třída: savci - Mammalia 

Řád: šelmy - Carnivara 

Čeleď: lasicovití - Mustelidae 

Rod: lasice - Mustela 

Druh: lasice kolčava - Mustela nivalis 

Vzhled 

Určit lasici kolčavu podle vzhledu je pro laika dosti náročné. Jejími nejbližšími příbuznými 
jsou totiž lasice hranostaj (Mustela erminea) a lasice kolčavka (Mustela minuta) , které vypadají téměř stejně. 

Kdyby nebylo černého konce ocásku u lasice hranostaje, dosti těžko bychom rozlišovali například samce lasice kolčavy od samice lasice 
hranostaje. Rozdíl je pouze ve velikosti. Dovolte mi teď poněkud "suchopárné" porovnání velikostí a rozdílů:  

Druh Samec Samice Specifické znaky 

Lasice 
kolčava 

délka 21-23 
cm, 

hmotnost 60-
130 g 

délka 16-19 cm 

hmotnost 45-60 g 

Výrazný pohlavní dimorfismus, hřbetní strana skořicová jako u hranostaje, ale přechod mezi 
hnědou barvou hřbetu a bílou srstí na břiše není tak ostrý a rovný. 

Lasice 
kolčavka 

délka 17- 19,5 
cm 

délka 13-17 cm 
Hranice mezi hnědou barvou hřbetu a bílou barvou břicha je přímá. Některé mladé lasice 
kolčavky dostávají na zimu bílý šat jako hranostajové, ale bez černého konce ocásku. 

Lasice 
hranostaj 

délka 30- 41 
cm 

hmotnost 125- 
300 g 

přibližně o 1/3 
menší a lehčí 

Charakteristický černý konec ocásku, který nemizí ani v zimě. (tzv. "hermelín" - bíle lemovaná 
roucha s černými "puntíky" panovníků). 

Vraťme se tedy k popisu kolčavy. Hřbetní strana je stejně skořicová jako u hranostaje, ale přechod mezi hnědou barvou hřbetu a bílou srstí na 
břiše není tak ostrý a rovný. Hranice mezi oběma barvami je nerovná, jakoby zubatá. Kolčavy, které žijí u nás, mají srst po celý rok stejně 
zbarvenou . Tím se výrazně liší od hranostaje. V severních částech Evropy a Asie však na zimu přelínávají do bílého zbarvení a od stejně 
zbarveného hranostaje se dají poznat jen podle srsti na ocásku, která není na špičce u kolčav černá, ale stejně bílá jako na celém těle.  

Rozšížení 

Lasice kolčava Lasice kolčava žije v Evropě, v severní Africe a ve větší části Asie. U nás se vyskytuje všude tam, kde žijí myši a hraboši. Zdržuje se 
v křovinách mezi poli, na pokrajích lesů a poblíž stavení, v dutinách a skrýších, které si sama nevyhrabává. Ráda obsazuje hraboší nory. Snadno 
se s ní setkáme od nížin až po vysoké hory. Pokud jde o množství, je lasice kolčava mezi našimi šelmami nejpočetnější. Její lovecké území se 
odhaduje až na 100 ha, podle množství potravy. Lidským sídlům se nevyhýbá, byť ji málokdo spatřil. 

Stáli jsme se sousedy na dvoře a řešili jakési problémy ohledně králíků, když téměř v pravé poledne ze sousední zahrady skoro pod "čumákem" 
mé fenky rotvajlera proběhla lasice s hrabošem v mordě. Přeskočila zděnou hradbu, přeběhla veřejnou komunikaci k místní škole, až zmizela 
někde v lukách u hřbitova. Možná to byla právě ta "známá", která mi vynadala.  

Způsob života a potrava 

Způsobem života a zejména způsobem obživy se kolčava hodně podobá svému příbuznému hranostaji. Její štíhlé a hadovité protáhlé tělo na 
krátkých nožkách snadno vklouzne do každé myší nebo hraboší nory, a co jednou svým silným chrupem uchopí, to už nepustí. Ve starší myslivecké 
literatuře se uvádí, že při nedostatku myšovitých hlodavců napadá drobnou zvěř, koroptve, bažanty, zajíce, ba i srnčata, kterým prokusuje krční 
tepnu. Předpokládám, že žádný z myslivců nevěří dnes podobným hloupostem. Nedokáži si představit, že živočich o velikosti kolčavy "zakousne" 
oběť velikosti srnčete. Stejnou pověrou je tvrzení, že své oběti vypíjí krev. Rozbory potravy lasic ukázaly, že jejich hlavní potravou jsou především 
hraboši. A stejně jako například u káněte, populace lasic kopíruje populaci hrabošů. Není tedy správné hubit lasici na potkání, protože tím zabíjíme 
velmi užitečné zvíře.  

Rozmnožování 

Doba rozmnožování (kaňkování) , není ještě spolehlivě zjištěna, ale udává se od srpna do září. Mláďata se však objevují po celé jaro a léto. U 
hranostaje se prokázala utajená březost (embryonální latence, stejně jako u srnčí zvěře ) u kolčavy se však skrytá březost popírá, nebo nebyla 
dosud zjištěna. U kolčavy se březost uvádí v délce pěti týdnů a během roku pouze jeden vrh. Záleží samozřejmě na početnosti hrabošů a myší, 



kteří ovlivňují populační dynamiku lasic. Počet mláďat se pak pohybuje od 3-4 až po 12 i 13 při přemnožení hrabošů. Někteří autoři připouštějí 
vliv pohlavních hormonů myšovitých na pohlavní cyklus lasic a dokonce i superfetaci lasic. Pak by ovšem šlo o více než jeden vrh ročně.  

Ochrana 

Podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 134/ 1996 Sb. je lasice kolčava chráněna celoročně mimo § 6. odst. 2, kdy je její odstřel povolen v 
bažantnicích a honitbách s výskytem tetřeva, tetřívka, jeřábka, dropa ad. 

Vzhledem k množství škodlivých hrabošů, které lasice zlikviduje, se přimlouvám za její ochranu. Byť je to "potvůrka", která mi neprávem vynadala. 

Český název: Lasice kolčava 

Latinský název: Mustela nivalis 

Hlavní znaky: Délka 21 - 23 cm. Skořicové zbarvení, bílá hruď a bříško 

Způsob života: Samotářsky 

Rozšíření ČR: Křoviny mezi poli, okraje lesů, meze, blízkost lidských sídlišť. 

Rozšíření svět: Evropa (mimo Irsko), severní Afrika, větší část Asie 

Potrava: Především myši a hraboši. 

Doba březosti: Pět týdnů 

Počet mláďat: 3-4 (při přemnožení hrabošů 12 - 13). 

Ochrana: Dle Myslivecké vyhlášky. 

  

Tchoř světlý-Putorius eversmanni 

Mnohými zoology je tchoř světlý považován jen za poddruh. Jiní naopak tvrdí, že se jedná o samostatný zvířecí druh. Ať tak či onak, z tchoře 
světlého byla vyšlechtěna zdomácnělá forma, fretka. 

třída savci - Mammalia 

řád šelmy- Carnivora 

čeleď lasicovití - Mustelidae 

rod lasice - Mustela 

 Vzhled 

Tchoř světlý má světlé, převážně žlutavé zbarvení, které je patrné zejména na hřbetě 
a bocích. Oproti tomu jsou zase končetiny zahaleny do tmavého závoje kožichu. Asi dvanácticentimetrový ocas je napůl světlý a na konci opět 
přechází v tmavou barvu. Okraje boltců a oblast kolem čenichu jsou bělavé. Délka ocasu kolísá od již zmíněných dvanácti centimetrů až po cca. 
sedmnáct centimetrů. Co do délky má tahle lavicovitá šelma co do délky 34-37 centimetrů. Váží necelý jeden kilogram.  

Rozšíření 

Tchoře světlého najdeme od oblasti Ruska, Mongolska a Číny, přes jihovýchodní Evropu až na našem území. Právě u nás je totiž západní hranice 
rozšíření této šelmy. Výskyt tchoře světlého je u nás evidován hlavně na jižní a střední Moravě, v Polabí, Českém středohoří a dokonce i poblíž 
našeho hlavního města. Pro své teritorium, které si pilně značkuje si vybírá hlavně teplé nížinaté oblasti. Oblast jeho rozšíření u nás se přibližně 
kryje s rozšířením sysla obecného.  

Způsob života a potrava 

U nás se tchoř světlý objevil teprve ke konci minulého tisíciletí. Nemá rád souvisle zalesněné pásy, a proto se jim raději vyhýbá. Najít ho tedy 
můžeme spíše na otevřených polích. Leckdy se také schovává mezi kamením nebo v roklích. Tchoř tmavý se velice často přibližuje k lidským 
příbytkům. To ten světlý se jim raději obloukem vyhne. 

Dává přednost čerstvě ulovenému masu před mršinou. Mezi vyložené lahůdky tchoře světlého patří sysel obecný, proto také kopíruje jeho výskyt 
u nás. Je zajímavé, že si tchoř osvojí i nory syslů v jejich vlastních koloniích. K večeři nebo svačině si také dává hraboše, křečky, králíky, které loví 
v norách. Vyšlechtěná fretka tuto jeho vlastnost převzala a hlavně dříve byla používána k lovu divokých králíků. Stejně tak jako tchoř tmavý si i 
světlý rád dá nějakého toho brouka, sem tam i vyplení ptačí hnízda. V blízkosti vody si vychutnává ryby a žáby, za kterými se neváhá vrhnout i do 
vody, a protože je to výtečný plavec, tak kořist nemá šanci. Loví hlavně za soumraku a v noci. Přes den odpočívá ve své noře.  

Rozmnožování 



Jeho rozmnožování je takřka stejné jako u tchoře tmavého. Spáří se během března a dubna a samice vyvede mladé po 40-43 dnech. Většinou 
mívá 3-8 mláďat jednou do roka. Ta jsou nejprve úplně slepá. Než dojdou do dospělosti, tak uplyne pět měsíců. Typickým tchořím znakem je 
značkování si teritoria. K tomu slouží podocasní pachové žlázy, které produkují výrazný sekret. Ten má kromě ochrany teritoria chránit tchoře 
světlého i před nepřáteli. Ti se po vyloučení této odporně páchnoucí tekutiny většinou dají dobrovolně na útěk.  

Ochrana 

Není zvlášť legislativně chráněn. 

český název tchoř světlý 

latinský název Putorius eversmanni 

hlavní znaky světlý hřbet, boky a polovina ocasu, černé končetiny a konec ocasu, váha 1 kg 

způsob života (v tlupě, samostatne v paru...) v páru 

rozšíření Čr Morava, České středohoří 

rozšíření svět Čína, Rusko, Mongolsko, jihovýchodní Evropa 

potrava sysel obecný, hraboši, křečci, králíci, brouci, ryby, žáby 

doba březosti (pripadne doba sezeni na vejcich u ptaku) 40-43 dní 

počet mláďat 3-8 

ochrana není 

       

Liška obecná - Vulpes vulpes 

třída savci - Mammalia 

řád šelmy - Carnivora 

čeleď psovité - Canidae 

rod liška - Vulpes - 

druh liška obecná - Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

 Vzhled 

Tato krásná šelma má horní stranu svého těla pokrytu rezavými chlupy, spodní část tlamy, hrdlo, břicho a vnitřní část nohou je bílá. Toto je ale 
pouze základní zbarvení. I u nás se totiž vyskytuje několik barevných variant. Například liška s tmavou spodní stanou tzv. uhlířka. Charakteristický 
je její dlouhý huňatý ocas. Od svých příbuzných volně žijících psovitých šelem se liší především šikmo položenýma očima s podlouhlou zřítelnicí, 
jemněji zašpičatělým čenichem a kratšíma nohama.  

Rozšíření 

Vyskytuje se po celé Evropě, severní Africe i v Asii. Ráda se pohybuje v lese, parcích a křovinných úborech.  

Způsob života a potrava 

Liška je aktivní večer a v noci, kdy loví obratlovce do velikosti husy a zajíce, především však ty malé - hlodavce. Mimo to si pochutná i na lesních 
plodech. V době, kdy má liška mláďata se její plachá a opatrná povaha mění v odvážnější. V tomto období dokáže napadnou i psa, který se objeví 
v blízkosti její nory. Lišky žiji v naprosté většině případů samotářsky. Jediné období, kdy se lišky sblíží je období páření. Samec však záhy od své 
družky odchází a o mláďata se stará matka. Tento lstivý a loupeživý tvor díky vynikajícímu sluchu zraku i čichu snadno uteče našim očím, takže 
ho jen málokdy zahlédneme. 

Liška je také výtečný lovec. Málokdy se stane, že ji vyhlídnutá kořist uteče. Ráda si smlsne na koroptvičce, zajíci či malých hlodavcích. Nepohrdne 
ani lesními plody. Neobyčejnou drzost těchto zvířat znají především obyvatelé vesnických stavení, kterým lišky za týden vylovily jejich malý 
domácí chov drůbeže. liščí mládě 
  

Rozmnožování 

Liška i se svými mláďaty bydlí v norách pod zemí, nebo v dutém stromě. Nezřídka je liška tak drzá a uzme část důmyslně postaveného, až několika 
patrového, brlhohu jezevcovi. Liščí páření začíná zhruba v půlce února. Asi po 60 až 63 dnech pak přivádí na svět 5-8 mláďat, která jsou zezačátku 
šedá a slepá. Oči otvírají po 2 týdnech. Matka mláďata kojí do 4 týdne jejich života. Po 3-4 měsících života mláďata poprvé opouští noru. Pokud 
se Vám naskytne pohled na tato hrající si a dovádějící mláďata, vězte že na místě setrváte hodně dlouhou dobu :-) Pohlavně dospívají v devíti 
měsících.  



Ochrana 

není legislativně chráněna 

český název Liška obecná 

latinský název Vulpes vulpes 

hlavní znaky rezavý kožich, dlouhý huňatý ocas 

způsob života samotářský 

rozšíření ČR Celá 

rozšíření svět severní Afrika, Asie 

potrava ptáci, hlodavci, mláďata vetších savců, lesní plody, mršiny 

doba březosti 60-63 dní 

počet mláďat 5-8 někdy i více 

ochrana není zvlášť legislativně chráněn 

   

Vydra říční - Lutra lutra 

Spolu s dalšími kunovitými jsou vývojově nejpůvodnější skupinou suchozemských šelem. 

třída savci - Mammalia 

řád šelmy - Carnivora 

čeleď kunovití - Mustelidae 

rod vydra - Lutra 

druh vydra říční- Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

 Vzhled 

Vydra je velmi dobře přizpůsobena prostředí ve kterém žije. Její smyslové orgány (zrak, čich a sluch) jsou umístěny v jedné rovině, to jí pomůže 
zjistit co se děje nad hladinou, aniž by vystrčila velkou část hlavy. Tvar jejího těla ji předurčuje k tomu, že je výborný plavec. Při pohybu ve vodě 
ji pomáhá i hladká srst, blány mezi prsty a široký ocas, který slouží jako velmi dobré kormidlo. Jako jeden z mála živočichů trávících většinu času 
ve vodě nemá vydra velkou tukovou vrstvu, která by ji chránila před chladem. K tomu jí slouží její extrémě hustá srst o kterou vydra náležitě 
pečuje.  

Rozšíření 

Vydra se v České republice vyskytuje v jižních Čechách na Šumavě a na Českomoravské vrchovině. Můžeme jí potkat především u tekoucích vod, 
ale i rybníků. Na podzim se stěhuje k měnším tokům, které nezamrzají, ale poskytují dostatek potravy. Revír jedné vydry můře být až 
stokilometrový úsek řeky. Záleží na čistotě vody a na množství ryb a jiné potravy. Teritorium samce bývá zpravidla až jednou tak velké než samice. 
Může zahnovat část teritorií i několika samic.  

Způsob života a potrava 

Vydra je zvíře s převážně noční aktivitou. Tyto krásné šelmy jsou samotářské, ale velmi pohyblivé a hravé. Velmi si oblíbily klouzání po kluzkém 
břehu, či sněhu nebo ledu. V zajetí to je zaručený mazlíček chovatele. V některých situacích se chová jako kočka - je mazlivá, přítulná. Narozdíl 
od kočky, která na vaší společnost musí mít náladu, vydra vaší pozornost vyžaduje neustále. V přírodě preferují samotářský způsob života. 

Vydra se živí hlavně rybami. Nepohrdne ani rakem, žábou či vodním ptákem. Díky tomu, že má vydra ráda vodu se není se čemu divit. Ve vodě 
dokáže kořist vytrvale pronásledovat a tím ji udolá. Kořist si poté odnese někam na suché místečko v houští a zde kořist usmrtí a sní. Její denní 
příděl potravy může dosáhnout i 1 kg. Vydra často loví staré a nemocné jedince a tím eliminuje šíření různých nemocí.  

Rozmnožování 

Vydry nemají žádnou stanovenou dobu námluv. Uvnitř území jednoho samce žijí zpravidla dvě samice, které samec v době, kdy jsou připravené 
k páření střídavě navštěvuje. Vydří máma rodí ve své noře, kterou si vyhloubí v kořenech stromů, nebo zabere opuštěnou noru třeba po králíkovi. 
V jednom vrhu bývají zpravidla 2 až 3 po narození slepá máďata. V prvních týdnech života jsou mláďata plně závislá na mateřském mléku. Mláďata 
se začínají osamostatňovat kolem osmého až devátého měsíce života. I déle. Vydry patrně nemají mláďata každý rok.  

Ochrana 



Vydra je citlivá na čistotu vody. Velké znečišťování a nenávist rybářů a rybníkářů v minulém století mělo za příčinu její velký úbytek. V současné 
době patří podle naší legislativy mezi silně ohrožené druhy. 

  

český název vydra říční 

latinský název Lutra lutra 

hlavní znaky Válcovité tělo, široký ocas, na hřbetě tmavě hnědá srst, na břiše světlejší 

hmotnost 5 - 12 Kg 

způsob života Samotářský 

rozšíření svět Evropa 

rozšíření ČR Šumava, Českomoravská vrchovina, Jižní Čechy 

potrava hlavně ryby 

doba březosti 61 - 74 dní 

počet mláďat 2 - 3, vyjímečně více 

ochrana silně ohrožený druh 

 

Návod k použití: Pro sklopce s jedním nebo dvěma vstupy 
 

Gratulujeme vám k nákupu spolehlivého sklopce na škůdce, který vám při správné údržbě bude sloužit dlouhá léta. 

1. Nejprve zkontrolujte výbavu sklopce – každý sklopec obsahuje tuto výbavu: 1x kleště na návnadu, 1x závěs na návnadu, 1x 

granulovanou návnadu, 1x rukavice pro manipulaci se sklopcem, 1x bodec na tvrdou nástrahu, 1x plastovou past na myši 

2. Je důležité, aby lidský pach byl na sklopci co nejméně – v opačném případě se mu budou škůdci i několik měsíců vyhýbat!! Pro překrytí 

lidského pachu je možné využít i vnadidla, na kuny nebo lišky, která škůdce přitahují. 

3. Sklopec zbavte zajišťovacích plastových sponek – odstřihněte je nůžkami a nyní je sklopec připraven k použití. 

4. Závěs na návnadu nastražte nad nášlapnou plochu sklopce. Na nášlapnou spouštěcí plochu můžete umístit i další návnadu. Past na 

myši doporučujeme nastražit poblíž sklopce a umístit do ní vlašský ořech – tím zamezíte myším ve „vykrádání sklopce“ nebo „sepnutí 

sklopce“, vlašský ořech je pro myš tou nejlepší nástrahou. 

5. Při manipulaci se sklopcem používejte rukavice a kleště, omezíte tím riziko, že škůdce bude cítit lidský pach. 

6. Postup nastražení sklopce: nejprve zvedněte vnější (horní) dvířka sklopce a držte je zdvižená, dále zvedněte i spodní dvířka sklopce a 

zajistěte je zobáčkem spouštěcího táhla. V případě sklopce se dvěma vstupy postupujte stejně na obou stranách sklopce. Když máte 

dvířka podepřena zobáčkem táhla, tak druhý konec táhla zapřete o páku, která vychází z nášlapné plochy. Tím máte sklopec zajištěn a 

připraven k lovu škodné. 

7. Nyní můžete umístit dle výše popsaného postupu návnadu. Sklopec doporučujeme zamaskovat, aby vypadal v prostředí přirozeněji – 

například jako tunel kudy škůdce bude bez obav procházet, k maskování může posloužit smrkové nebo borové chvojí. Při zakrýván 

sklopce dejte pozor, aby nedošlo k zablokování spouštěcího mechanismu! 

8. Jako návnadu použijte dodané granule, které dejte do závěsu, na nášlapnou plochu a několik granulí dejte i kolem sklopce, aby škůdce 

mohl ochutnat a ztratil ostražitost. Použijte vnadidlo na kuny nebo lišky a celý sklopec zlehka postříkejte nebo potřete hadříkem – 

dojde tím k překrytí lidského pachu. Na kuny doporučujeme použít i vajíčka – nejlépe domácí,, která nejsou omytá a chemicky ošetřená 

jako ta z obchodu. Vynikající nástrahou je makrela – zavěste hlavu makrely na závěs nebo ji připevněte na nášlapnou plochu. Do sklopce 

a jeho okolí nastražte několik druhů návnad najednou – podstatně tím zvýšíte šance na ulovení škůdce již v prvních dnech. 

9. Po ulovení by měl být škůdce vypuštěn do volné přírody a mělo by s ním být zacházeno důstojným způsobem. 

 

Dodavatel a dovozce sklopců: 

REPULSE s.r.o. 

IČO: 04161203 

Pouchovská 179/3, Hradec Králové 

obchod@repulse.cz  

 

mailto:obchod@repulse.cz


               

                                               Nástraha na závěsu                                                          Nástraha na nášlapné ploše                                                                                           

              

                        Nástraha nabodnutá na trn v nášlapné ploše                                      Kombinace více nástrah najednou                                  

                                      

                 Dodávané granule účinně lákají všechny škůdce                             Manipulace s nástrahou pomocí kleští                

 


