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• Člověk žije na Zemi spolu s mnoha druhy živočichů 

• S některými žijeme v symbióze – vztahu prospěšném jak 
lidem, tak živočichům 

• Nejběžnějším příkladem jsou domestikovaná zvířata. Člověk 
poskytuje hospodářským zvířatům úkryt, stravu a bezpečí. 
Odměnou mu je mléko, vlna, tažná síla a tak dále 

• Člověk již velmi dávno zjistil, že z některých živočichů může 
mít i jiný prospěch, než jen maso. Proto se je snažil 
domestikovat 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wikilabrador_jardin.JPG> 
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• V naší republice chováme hlavně skot, ovce, kozy, prasata 
domácí, kury a koně. Tato zvířata slouží hlavně v hospodářství. 
Avšak v našich domovech chováme také psy a kočky 

• Dalšími druhy jsou třeba osli, lamy, velbloudi 

• Kdysi člověk choval mnoho dravců, kteří mu pomáhali při lovu. 
Za tímto účelem domestikoval vlky, ze kterých pocházejí 
dnešní psi. Běžně se také využívali draví ptáci  

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cow_with_calf.jpg > [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rooster_portrait02_dec08.jpg > 
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• Dnes již mnoho dravců z naší přírody vymizelo, a tak už 
domestikovaná zvířata nepotřebují tolik chránit, ale jen před 
několika staletími byly ovce častou kořistí vlků, slepice byly 
ohrožovány kunami atd. 

• Přesto mají z domestikace živočichové stále zisk. Mají 
pravidelný příjem potravy, často úkryt před přírodními vlivy a 
jsou očkováni proti nemocem 

• V dnešní době dokážeme spoustu  
živočišných produktů nahradit, ale  
mléko, maso a vejce získáváme  
převážně z hospodářských zvířat a  
nelze je snadno nahradit 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biandintz_eta_zaldiak_-_modified2.jpg> 
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• Mnoho zvířat žijících s námi v symbióze zde nebylo uvedeno. 
Uveďte další druhy a způsoby, jakým nám jsou prospěšní. 

 

• Mnoho lidi chová psy, kteří mají mnoho různých využití. Jaké 
Vás napadají? Nezapomeňte, že je pes neocenitelným 
pomocníkem v mnoha směrech a situacích! 

 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wikilabrador_jardin.JPG> 


