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1. CÍL METODIKY A DEDIKACE 

Vypracovat metodiku pro odchov a chov japonských křepelek masného typu na základě 

praktických zkušeností s vlastním chovem, záměrně provedených experimentů a literárních citací. 

Metodika vznikla jako součást řešení výzkumného záměru MZE 000 270 1404. 

 

2. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

2.1. ÚVOD 

Původ, domestikace a vývoj 

Japonské křepelky představují v současné době nejmenšího zástupce drůbeže. Donedávna 

byly považovány za jeden ze 6 poddruhů druhu Coturnix coturnix. Protože se však s ostatními 

zástupci v přírodě nekříží a v laboratorních podmínkách poskytují pouze neplodné nebo 

máloplodné potomstvo, jsou v současné době považovány za samostatný druh Coturnix japonica. 

Jejich domovinou je jihovýchodní Asie, oblast mezi Indočínou a Japonskem, kde doposud divoce 

žijí. Jejich chov v Asii má dlouholetou tradici, k domestikaci došlo údajně v průběhu 11.století. 

Do USA a Evropy byly japonské křepelky dovezeny ve 40. letech 20. století jako nový objekt pro 

biologicky orientované experimenty. Pro tyto účely byly neocenitelnou předností především 

jejich malé tělesné rozměry (spojené s malými nároky na chovný prostor a nízkými výdaji za 

krmivo), relativně velký počet potomstva, krátký generační interval a dobrá schopnost adaptace 

na nové životní podmínky. 

 Nosný a masný typ 

U křepelek rozlišujeme podobně jako u kura domácího (dále jen slepic) dva užitkové typy: 

nosný typ, který byl podroben intenzivní selekci na zvyšování vaječné produkce, a masný typ, u 

něhož byla selekce zaměřena především na zvyšování živé hmotnosti. 

Živá hmotnost nosného typu se v současné době pohybuje mezi 100 – 135 g. Snáška nastupuje 

zpravidla ve věku 30 – 40 dnů a její vrchol se objevuje nejčastěji kolem 12. týdne věku. V tomto 

období není výjimkou 100% intenzita snášky. Vytrvalost snášky je podobně jako u slepic závislá 

na zdravotním stavu nosnic a kvalitě krmných směsí. Podle literatury existují nyní již i takové 

linie, jejichž roční produkce představuje 350 vajec. Vejce u nosných křepelek váží 9 až 11 g, 
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mají vysokou nutriční hodnotu a vyznačují se relativně velkým žloutkem. 

Křepelky masného typu, tzv."faraoni", mají historii o něco kratší než křepelky nosného typu. 

Své označení dostaly po prvním masném plemeni Faraon, které bylo vyšlechtěno v USA. 

Kohoutci tohoto plemene dosahovali údajně hmotnosti 185 g, slepičky 240 g. Současné špičkové 

linie dosahují po ukončení růstu (10 týdnů věku) až 320 g živé hmotnosti a v porážkovém věku, 

tj. ve věku 6 – 7 týdnů, až 270 – 290 g. Podobně jako hmotnost, zvýšila se u těchto křepelek i 

hmotnost vajec, váží  12 až 15 g. Snáška nastupuje ve věku 35 – 46 dní, roční produkce vajec se 

zpravidla pohybuje mezi 240 až 270 kusy. Doporučovaná délka chovu hejna je jeden snáškový 

cyklus.  

Křepelky nosného i masného typu mají obvykle divoké zbarvení peří a připomínají proto 

vzhledově křepelku polní (Coturnix coturnix). Vrchní část těla je u obojího pohlaví tmavohnědá, 

spodní šedobéžová s tmavohnědou kropenatostí. V době pohlavního dospívání se u kohoutka 

objevuje navíc rezavě hnědé peří na hrudi a okolo očí tmavě hnědé podélné pruhy (obr.1). 

Barevné mutace, se kterými se můžeme u obou typů křepelek setkat, jsou v oblibě především u 

drobnochovatelů. Patří mezi ně např. bíle zbarvené peří, na kterém se objevují malé černé skvrny 

(tzv. anglická bílá křepelka, mutace wh/wh), tmavě hnědé až černohnědé zbarvení (tzv. anglická 

parková křepelka, E/E), dvojbarevné zbarvení - spodní část těla je bílá, horní část tmavohnědá až 

černohnědá (tzv. smokingová křepelka neboli Tuxedo, E/E, Wh
-
/wh), nebo převažující 

slámověžluté až zlaté zbarvení (tzv. mandžuská zlatá křepelka, Y/y
+
). Z praktického hlediska, je 

nevýhodu barevných mutací obvykle stejné zbarvení peří u obojího pohlaví, které oddaluje 

určení pohlaví ve srovnání s divokým typem opeření zhruba o 2 týdny, tj. až do období plné 

pohlavní aktivity. 

Charakteristika životního cyklu  

Intenzivní selekce na zvýšení užitkovosti se u křepelek projevuje ztrátou jednoho ze 

základních instinktů, tj. instinktu kvokavosti (vysedět a odchovat mláďata). Líhnutí je proto 

spojeno výlučně s využitím inkubátoru. Křepelky se v tomto zařízení líhnou po 17 až 18 dnech. 

Ani u masného typu neváží více než 12 g. Po uschnutí se mají čile k světu. Asi po čtyřech dnech 

se hmotnost masných křepelek zdvojnásobuje, ve čtrnácti dnech života se zvyšuje na 75 – 85 g, 

ve věku 5 týdnů, kdy dosahují 75 – 85% konečné hmotnosti, odpovídá 185 až 220 g (graf 1). 

Žlutohnědě pruhované prachové peří, které je typické pro divoce zbarvené křepelky 

bezprostředně po vylíhnutí (obr.2), se začíná vyměňovat na konci 1. týdne. Objevují se letky a 

zbarvení peří začíná postupem času odpovídat zbarvení rodičů. Vrchní část těla je tmavohnědá, 

spodní šedobéžová s tmavě hnědou kropenatostí. K typickému "dobarvení" samců dochází kolem 
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21. dne věku. V tomto věku poznáme kohoutka již s velkou pravděpodobností podle rezavě 

zbarvené hrudi (hrudˇslepičky zůstává dále tmavohnědě kropenatá jako u mladších věkových 

kategorií). S dokonalým rozlišením pohlaví podle zbarvení můžeme však počítat až okolo 28. 

dne věku. 

V průběhu 4. týdne věku začínají kohoutci pohlavně dospívat, objevuje se sporé kokrhání. 

Zatímco do této doby nebyl mezi pohlavím očividný rozdíl v živé hmotnosti, lze nyní pozorovat 

zpomalený růst samců ve srovnání se samicemi, což je mezi drůbeží raritou. Na rozdíl od dalších 

druhů tradičně chované drůbeže u nás je totiž dospělá hmotnost křepelčích slepiček větší nežli u 

kohoutků. Pohlavní dimorfismus v hmotnosti ve prospěch samičího pohlaví je patrný již v 6ti 

týdnech života a do věku 10ti týdnů se dále prohlubuje (graf 1). Přispívá k tomu bezesporu i 

relativně vysoká hmotnost pohlavních orgánů slepiček. U masného typu tvoří hmotnost 

vaječníků a vejcovodů 7 až 10% živé hmotnosti. Kolem 35. – 40. dne věku se začínají objevovat 

první snesená vejce. Zpravidla mají bílou či nazelenalou skořápku, na které jsou různě veliké 

tmavohnědé či modrošedé skvrny. Tuto "povrchovou" úpravu vejce vytváří křepelka těsně před 

snesením žlázou v kloace. I když je kropenatost vajec v hejnu značně variabilní, u jednotlivých 

křepelek je relativně stálá v průběhu celé snášky. 

Pátý týden je u kohoutků charakteristický vytvářením sociální hierarchie v hejnu, které bývá 

spojeno s agresivitou vůči slabším a méně vyvinutým jedincům. Pohlavně aktivní samci mají nad 

kloakou asi 1 cm x 1 cm velkou žlázu, která produkuje bílou pěnu.V průběhu 7. až 8. týdne věku 

se dostává do snášky většina potenciálních nosnic. Průměrná velikost vajec se zvětšuje, snižuje 

se počet vajec velmi malých a dvoužloutkových, jejichž nadměrná velikost někdy způsobuje 

vyhřeznutí vejcovodu. Snáška se stává u jednotlivých nosnic pravidelnější. Dobrou nosnici 

poznáme v tomto období podle dobře otevřených stydkých kostí a zvětšeného kloakálního 

otvoru.V průběhu dalších 4 týdnů dosáhne pravidelné snášky více než 80% samic. Na velmi 

dobré úrovni se snáška udržuje minimálně dalších 6 měsíců (graf 2). 

Vejce a jatečné trupy 

Křepelčí vejce mají vysokou nutriční hodnotu a vyznačují se relativně velkým žloutkem. 

Energetická hodnota je asi 1 700 až 1 800 J, tj. více než polovina energie slepičího vejce, 

přestože je asi 4,5 krát menší. Hladina vitaminů (B1, B2, B12 a kyselina pantotenová) a 

některých prvků (Fe, Mg, Ca a P) je v křepelčích vejcích vyšší než ve slepičích. 

Jatečné trupy křepelek se vyznačují dobrou zmasilostí. Podíl opracovaného trupu (vykuchaný 

a oškubaný trup bez  běháků) tvoří až 77% a 73% z živé hmotnosti samců a samic ve věku 6 

týdnů. Z toho prsní oblast může představovat i plných 35%, což je hodnota vyšší nežli u krůt. 
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Také poměr maso : kost je příznivý (7,1:1 u prsou a 5,1:1 u stehen). Další předností křepelek 

jsou pozitivní technologické ukazatele masa (křehkost masa, obsah volné vody), z hlediska 

nutriční kvality masa pak příznivě vysoká hladina vnitrosvalového tuku (2,6% prsní svalstvo, 

3,0% stehenní svalstvo) a vysoký obsah železa (3,1mg/100g). Chuť masa je vynikající a řadí 

křepelku mezi vybrané speciality. 

Většina chovatelů se shoduje v tom, že porážka křepelek je optimální ve věku těsně před a 

nebo při dosažení pohlavní dospělosti, tj. ve 42 – 46 dnech věku. Ranější věk je z hlediska 

ekonomiky samotného výkrmu výhodnější, protože do věku 5 týdnů spotřebují křepelky zhruba 

3,4 – 3,6 kg směsi na 1 kg živé hmotnosti. Po 5. týdnu se spotřeba krmiva na kg přírůstku 

výrazně zvyšuje. Ani pozdější ukončení výkrmu však nemusí být ekonomicky nevýhodné, a to v 

případě, kdy ceny jatečného produktu na trzích s drůbežím masem převyšují podstatně ceny 

krmiva. Trup starších křepelek (7. – 8 týden. věku) je z hlediska jatečné výtěžnosti (poměr 

maso/kost) rozhodně kvalitnější. 

 

2. 2. Líhnutí 

Sběr a skladování vajec 

Potomstvo japonských křepelek se líhne z násadových vajec po 16 – 18 dnech inkubace. 

Podobně jako u ostatní drůbeže, jsou výsledky líhnutí z velké části závislé na kvalitě násadových 

vajec. Nejvhodnějším věkem pro sběr násadových vajec je 12. až 16. týden věku, kdy je velikost 

a kvalita vajec už dostatečně ustálená. S přibývajícím věkem křepelek se biologická hodnota 

vajec potřebná pro zdárný vývin embrya pomalu snižuje. 

Hmotnost násadových vajec japonských křepelek masného typu by se měla pohybovat 

v rozmezí 12 – 15 g. U menších vajec hrozí, že po vylíhnutí bude křepelka malá a slabá. U 

větších vajec se naopak zvyšuje pravděpodobnost, že bude vejce obsahovat více žloutků a že 

embryo odumře ještě v průběhu prenatálního vývoje. 

Oplozená vejce mají omezenou dobu skladovatelnosti. Za maximální dobu, po kterou lze 

vejce bezpečně skladovat před tím, než se vloží do líhně, se považuje 12 dní při teplotě 10 – 20
O
 

C. Skladují se na papírových proložkách vždy špičkou dolů. Také pro skladování vajec určených 

k lidské spotřebě jsou vhodné papírové proložky určené pro vejce slepičí. Teprve těsně před 

odvozem ke spotřebiteli se vejce vkládají do průhledných obalů z umělé hmoty. Takové balení 

musí přitom obsahovat vizitku udávající dobu skladovatelnosti (28 dní při teplotě 5 – 18
O 

C), 

adresu a specifikaci chovu. 
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Dezinfekce 

Před nasazením vajec, je důležité dezinfikovat prostory líhně. V případě, že byla vejce 

dovezena z cizího chovu, je dobré pro omezení nákazy dezinfikovat také je. Pro líhně s malou 

kapacitou se k dezinfekci používá vodní roztok 3 – 4% chloraminu, který se před aplikací zahřeje 

na 50 – 60
O
 C. Omývají se jím vnitřní stěny i zařízení líhně. Pro dezinfenci násadových vajec se 

používají páry vzniklé reakcí manganistanu draselného(KMnO4) a formaldehydu (formalín). Na 

1 m
3
 se spotřebuje 36 g manganistanu draselného a 54 ml formaldehydu. Vzniklé plyny se 

nechávají působit 20 minut. Líhně i vejce se dezinfikují ve stejný den a nasazují den následující 

z důvodu důkladného odvětrání líhní i vajec.  

Předlíheň 

Většina skříňových líhní pro drůbež bývá opatřena předlíhní a dolíhní. Předlíheň je vybavena 

lískami, které se umísťují na kovovou kostrukci (obr. 3), která se během líhnutí automaticky 

naklání na jednu či druhou stranu o úhel 90
0
 (interval 1x za 6 hodin). Sem se křepelčí vejce 

vkládají na dobu prvních 14 dní. Po tuto dobu je důležité udržovat optimální teplotu 37,3 – 37,7
O
 

C a vlhkost 55 – 65%. Jestliže není předlíheň vybavena automatickým naklápěním vajec, je 

nutné obracet vejce ručně. Obracení zaručuje dobrý vývin jedince. Bílek při teplotě v líhni řídne 

a není schopen udržet centrální polohu žloutku. Pokud se vejce neobracejí, je velká 

pravděpodobnost, že žloutek vyplave na povrch, zárodek se přilepí ke skořápce a odumře. 

Dolíheň 

Do dolíhně se přemísťují inkubovaná vejce nejpozději koncem 15. dne. Dolíheň většinou tvoří 

vysunutelné ocelové stojany, na kterých jsou umístěny umělohmotné přepravky s víky (obr. 4). 

V každé přepravce lze pomocí kartonových přepážek vytvořit oddělení pro vejce jednotlivých 

rodičovských kmenů (obr. 5). Na dno přepravky je dobré položit umělohmotné pletivo, které u 

masného typu křepelek snižuje riziko vzniku roznožek.Vejce v dolíhni se již nenaklápí. Zůstávají 

po celou dobu v přepravkách ve vodorovné poloze. V dolíhni je optimální teplotou 37,2 – 37,4
O
 

C a relativní vlhkost kolem 80%. Zvýšenou vlhkost oproti předlíhni lze docílit umístěním 

mokrých a předem dezinfikovaných hadrů na umělohmotné přepravky. 

Ke klubání křepelek dochází v dolíhni zpravidla 17. – 18. den inkubace. Již 16. den je sice 

řada vajec naklovaných., ale počet křepelek, který se z nich týž den vylíhne, nepřesahuje 5% 

z nasazených vajec. Sedmnáctý den se vylíhne většina křepelek, 18. den přibližně 20 – 25% 

jedinců. Křepelky vylíhlé nejdříve patří k těm nejzdatnějším. Z líhně odebíráme křepelky dvakrát 

denně a ihned je přenášíme do předem vyhřáté místnosti. 
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Špatné líhnutí, defekty a odchylky vzhledu mláďat 

U zdravého chovu a při dobrých podmínkách inkubace se oplozenost i líhnivost z oplozených 

vajec pohybuje na hranicí 80%. Jestliže zjistíte, že ukazatele jsou výrazně pod uváděnou hranicí 

nebo, že kuřata nejsou zcela v pořádku, líhnutí se nečekaně protahuje, či naopak zkracuje, je 

vhodné se pokusit o zjištění příčin nebo se poradit s veterinářem. Pro ilustraci uvádíme některé 

jevy způsobené chybami při líhnutí (tab. 1). 

 

Tab. 1. Jevy způsobené chybami při líhnutí  

Nález Příčina 

krvavé prstence  vysoká teplota při skladování nebo zvýšená 

teplota v prvním dnu inkubace  

velké % odumřelých zárodků přehřátí v prvních dnech inkubace aj. 

časné, ale vleklé líhnutí ,ulepená mláďata, 

špatně vtažený žloutkový vak, krev ve skořápce 

přehřátí ve druhé polovině inkubace 

mnoho živých neproklovaných zárodků, 

nevtažené žloutkové vaky, opožděné líhnutí, 

slabá mláďata, špinavá skořápka 

nízká teplota  

malá vzduchová bublina, nízké úbytky 

hmotnosti vajec během inkubace,opožděné 

líhnutí, ulepená mláďata, špatná pigmentace 

nadměrná relativní vlhkost vzduchu 

odumírání zárodků v prvním týdnu inkubace, 

velká vzduchová bublina, velké úbytky 

hmotnosti vajec, zaschlé skořápečné blány, 

líhnutí ztíženo a uspíšeno, suchá mláďata 

nízká relativní vlhkost vzduchu 

ulepená mláďata, vejce jsou naklována ve 

špičce 

nedostatečná výměna vzduchu v líhni 

přichycení žloutkového vaku ke skořápce nedostatečné nebo nepravidelné obracení 

vajec 

mláďata malá s přilehlým chmýřím na těle nízká vlhkost, vysoká teplota 

slabá, neduživá mláďata přehřátí koncem líhnutí, kolísání teploty 

během inkubace  

opožděné klubání nízká teplota nebo vysoká vlhkost  

ulepená mláďata vyšší teplota a nízká vlhkost koncem líhnutí 

roznožky genetická disposice u masného typu zvířat, 

technologické nedostatky v použitém 

materiálu podlahy dolíhňových přepravek 
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2. 3. ODCHOV A VÝKRM 

Odchovem se u křepelek rozumí období od vylíhnutí do 5. až 6. týdne života. Věk 6 týdnů je i 

obdobím jateční zralosti (ukončení výkrmu). Křepelky v tomto věku dosahují zhruba 90% své 

dospělé hmotnosti. 

Prostory a hustota osazení 

Odchov i výkrm se zpravidla provádí na podlaze v dobře větratelných prostorách, jejichž 

plošná velikost je závislá pouze na konkrétních možnostech chovatele. Kolik jedinců lze do 

těchto prostor umístit, je možné odhadnout na základě doporučovaných hustot osazení (tab. 2). 

Podle některých autorů je možné počítat na 1 masnou křepelku se 145 cm
2
 v průběhu celého 

odchovu, podle některých dokonce jen se 110 cm
2
. Podle vlastních zkušeností, považujeme tyto 

hodnoty za nedostačující. Především v  5. a 6. týdnu vyžadují křepelky pro klid v hejnu a malou 

agresivitu podstatně větší životní prostor, tj 200-250 cm
2 

/ kus při volném ustájení. V praxi to 

znamená, že odchov 600 křepelek lze uskutečnit v prostoru velkém 12 – 15 m
2
. 

 

              Tab. 2.  Hustota osazení při odchovu 

Věk Prostor na 1 ks Počet ks/ m
2 

1. týden 95 cm
2 

105 

2. týden 110 cm
2 

90 

3. týden 150 cm
2 

67 

4. týden 180 cm
2 

56 

5. – 6. týden 200 – 250 cm
2 

50 –  40 

 

Právě vylíhlé křepelky je dobré umístit pro jejich dobrou orientaci nejprve do relativně malého 

prostoru se snadným přístupem k vodě a krmivu. Ve velkokapacitním chovu se toto řeší podobně 

jako při výkrmu brojlerových kuřat, tj. vytvořením kruhového prostoru uvnitř haly o průměru 3 

m a výšce 0,5 m, v jehož středu je umístěn zdroj tepla (tzv. kvočna) a na okraji krmítka a 

napáječky. Do takového prostoru se vejde 2000 malých křepelek. Zhruba po týdnu se kruh 

odstraní a křepelky mohou využívat celou plochu haly. Kruhy mají ve srovnání se čtverci či 

obdelníky jedinou výhodu, nemají rohy. To lze ocenit zejména při stresových situacích, kdy se 

křepelky panicky shlukují k sobě. Právě v rozích dochází k největšímu úhynu zadušením. 
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V chovech, které jsou menší se kruhových ohrádek zpravidla nevyužívá. Stejně je tomu i 

v chovech experimentálního charakteru, kde jsou jedinci umísťováni po menších skupinách do 

prostoru s omezenou kapacitou. Na prvních 7 – 14 dní lze umístit např. 15 - 20 křepelek do 

plastových akvárií určených výrobcem pro laboratorní potkany (bedny řady T, velikost dna 32 cm 

x 54 cm, obr. 6). Na dno odchovných akvárií se umístí rošt (dřevěný rám potažený 

umělohmotným pletivem s oky velikosti 0,8 cm x 0,8 cm), který zabraňuje křepelkám kontaktu 

s trusem a tím i vzniku nášlapů, na akvárium se položí víko (dřevěný rám s kovovým pletivem 

s oky 1,5 cm), které brání velmi živým křepelkám z akvária vyskočit. 

Podlaha 

Jako podestýlky se ve velkokapacitních chovech využívají kvalitní dřevěné hobliny ve vrstvě 

asi 10 – 15 cm, která se mění při každém vyskladnění haly. V chovech, kde se pro odchov 

využívá relativně malých místností se pro snížení prašnosti (křepelky se velmi rády popelí) 

osvědčily rošty. Jejich obdélníková konstrukce je vytvořena z 15 cm širokých prken, na 

nášlapnou plochu je použito umělohmotné pletivo s dostatečně velkými oky (1 cm x 1 cm). Trus 

oky dobře propadá, na konci odchovu je téměř suchý a křepelky netrpí nášlapy. 

Krmení a napájení 

Křepelky se vyznačují velkým temperamentem a jejich aktivita se projevuje ve značném 

plýtvání krmivem. Proto je nezbytné používat již během odchovu uzavřená krmítka s otvory 

pouze pro hlavičky. V akváriích se dobře osvědčila krmítka kartónová o délce 50 cm 

s kruhovými otvory o průměru 2,3 cm (obr. 6), jejichž obsah vystačí 15 křepelkám více než dva 

dny při plném nasypání krmítka krmnou směsí. Volně sypeme krmivo na líhňařský papír (10 cm 

x 15 cm) pouze první dva dny, abychom zajistili přístup ke krmivu i méně čilým jedincům. 

V odchovné hale se velmi osvědčila krmítka vyrobená z truhlíků na květiny (délka 45 cm), do 

kterých se na obou delších stranách vyvrtalo 9 otvorů pro hlavy o průměru 2,5 cm (obr. 7). Shora 

je krmítko kryto plexisklem, aby mohlo na krmivo dopadat světlo. Do jednoho krmítka se vejde 

asi 2 kg krmiva. Pro 600 křepelek vyhovuje po celou dobu odchovu 14 -16 takovýchto krmítek. 

První 3 týdny stačí dosypávat krmivo jednou denně, od 4. týdne je nutné dosypávat krmivo ještě 

jednou v odpoledních hodinách. Ve velkochovu je vhodnější zavést klasická tubusová krmítka 

s velkým zásobníkem. 

K napájení se obvykle využívá samonapájecí systém s miskovými napáječkami (obr. 8), které 

mají  nastavitelnou výšku podle velikosti křepelek. Jedna napáječka (obr. 9) postačí na 30 

křepelek při přístupnosti ze všech stran. My jej používáme jak v akváriích, tak v odchovných 
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halách na podlaze s rošty. U drobnochovatelů jsou dobrým řešením napáječky pro okrasné 

ptactvo a nebo napáječka vyrobená z 1, 5 či 2 litrové lahve z umělé hmoty od minerálních vod, 

do které se vystříhnou otvory pro hlavičky. 

Teplotní režim 

Na rozdíl od kuřat potřebují křepelky pro zdárný růst a vývoj relativně vysokou teplotu. 

V prvním týdnu života vyžadují teplotu 39 – 33
O 

C , ve druhém 32 – 28
O 

C (tab. 3). Na konci 

odchovu odpovídá optimální teplota již teplotě pro chov, tj. 24 – 20
O 

C. 

 

     Tab. 3. Teplotní režim při odchovu  

Věk křepelek Teplota 

1. týden 39 – 34
O 

C 

2. týden 33 – 28
O 

C 

3. týden 27 – 25
O 

C 

4. – 6. týden 22 – 20
O 

C 

 

Teplotu ideální pro jednotlivá růstová stádia můžeme udržovat buď v celé odchovně (celkové 

vytápění) nebo pouze pod teplotním zdrojem (lokální vytápění). Teplota ve zbylých prostorách 

odchovny by se v tomto případě měla pohybovat o 5 – 8
O 

C níže. Při lokálním vytápění dochází 

k úspoře energie oproti celkovému vytápění. Navíc se zdá, že vytvoření teplotního spádu příznivě 

působí na vlastní vývoj křepelek. Krmivo a voda umístěná mimo zdroj tepla je nutí ke 

krátkodobým „výpravám“ za potravou, ke střídání tepla a zimy, které posiluje vývin jejich 

termoregulačního systému. Při vstupu do odchovny je navíc ihned vidět, zda je teplota pod 

zdrojem optimální či ne. V případě příliš vysoké teploty jsou křepelky rozmístěny mimo vysokou 

teplotní zónu, v případě nízké teploty se naopak shlukují pod zdrojem tepla. K vytápění lze 

použít infralampy, které zároveň slouží jako zdroj světla v kombinaci s elektrickými závěsnými 

přímotopy. 

Větrání 

Oxid uhličitý vznikající při dýchání a zplodiny uvolňující se z trusu křepelek, tj. především 

čpavek a sirovodík, je nutné v průběhu každého dne odchovu pravidelně odvětrávat, protože 

jejich vysoká koncentrace patří v tomto období mezi hlavní stresové faktory. Pro správnou 
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výměnu vzduchu a současně i udržení doporučené teploty, se při odchovu velmi často používají 

ventilátory napojené na termostat. Jinou možností je napojení ventilátoru na časový spínač nebo 

kombinace obou způsobů. Důležitý je přitom dostatečný přísun čerstvého vzduchu do odchovné 

místnosti. Ten mohou dostatečně zajišťovat např. průřezy ve dveřích opatřené nastavitelnými 

žaluziemi (obr.10). Jejich vertikální sklopení určuje, kolik čerstvého vzduchu se do místnosti 

dostává za jednotku času. V prostoru pro odchov křepelek by však neměl být průvan. Průvan 

poznáme podle toho, že se křepelky shlukují v závětří. 

Světelný režim 

U tradičně chované drůbeže se v raném období růstu používá postupné či jednorázové 

zkrácení světelného dne na 8 – 12 hodin. Zkrácení světelného dne vede ke zpomalení pohlavního 

dospívání, a tím k prodloužení období, za které může jedinec dosáhnout dobrého vývinu 

jednotlivých orgánů a tělních partií. Oddálení nástupu pohlavní aktivity se aplikuje také u 

japonských křepelek. Osvětlení plných 24 hodin se používá během prvních dvou týdnů života. 

Od začátku 3. týdne se postupně přechází na 14 hodin světla a 10 hodin tmy. V bezokenních 

halách by měla být po vypnutí světel dokonalá tma. Jen nepatrné světlo dokáže křepelky rozrušit. 

Ideální je také použití ztlumovacích spínačů světel, kdy nedochází k okamžitému zhasnutí či 

rozsvícení, při nichž jsou křepelky vystaveny velkému stresu, ale k postupnému utlumování či 

rozjasňování intenzity světla během třiceti minut, což stimuluje západ či východ slunce. 

Ve výkrmu je světelný režim podřízen dosažení maximální rychlosti růstu. Běžně se proto 

používají nepřetržité systémy svícení (23 – 24 hodin) nebo přerušované systémy, v nichž se 

střídají 2 až 3 hodiny světla s 1 hodinou tmy. U křepelek, kde se období pohlavní dospělosti 

(konec odchovu) a období jatečné zralosti (konec výkrmu) na rozdíl od situace u ostatní drůbeže 

zcela překrývají, odpovídá světelný režim při výkrmu režimu při odchovu. Odchov a výkrm se 

liší pouze intenzitou světla (tab. 4). 

         Tab. 4. Intenzita světla  

Kategorie Věk 
Počet 

wattů na m
2 

Počet luxů  

nad krmítkem 

Druh žárovky  

na 15 m
2 

Odchov 
1.- 2. týden 4 20 60 W 

3.- 6. týden 3 10 45 W 

Výkrm 

1.- 2. den 4 20 60 W 

3.-7. den  Postupná 

redukce 

intenzity 

 

od 8. dne 0,7  10 W 

Pro odchov i výkrm platí, že rozptýlení světla musí být rovnoměrné po celé ploše místnosti. 
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Výživa 

Při odchovu a výkrmu křepelek je pochopitelně nutné dbát i o dostatečnou výživu, tj. 

dostatečný přísun živin, vitaminů, stopových prvků a minerálů. Ke klíčovým ukazatelům patří 

hladina dusíkatých látek (NL) a metabolizovatelné energie (ME). Pro udržení dobrých růstových 

schopností, by měla směs obsahovat alespoň 24% NL. To platí zejména pro první 3 týdny života. 

Ve 4. až 6. týdnu věku lze hladinu NL snížit. Nejčastěji doporučovanou hladinou je 20% NL ve 

směsi. Příkladem vhodného, v praxi vyzkoušeného krmiva pro obě růstové fáze (starter: 1. – 3. 

týden věku, grower : 4. – 6. týden věku) jsou krmné směsi, jejichž složení je uvedené v tab. 5.  

   

                          Tab. 5. Složení krmných směsí pro odchov 

Komponenty(g/kg) Starter  Grower
 

Kukuřice 380 380 

Pšenice 165 305 

Extr. sojový šrot 357 265 

Rybí moučka 42 10 

Řepkový olej 18 - 

Vápenec 25 27 

DB1
1 

10 10 

DL- metionin 3 3 

Složení (výpočet) : 

Energie (MJ ME/kg) 11,7 11,7 

Dusíkaté látky 259 216 

Vápník 14,2 12,2 

Využitelný fosfor 6,2 4,3 

Metionin + cystein 8,9 8,2 

Lysin 14,4 11,2 
 

                                                1
Vitaminový a minerální doplněk  

 

Pro snížení prašnosti a eliminaci selektivního příjmu krmiva jsou obě směsi granulované. 

První směs (starter) má granule o velikosti 3 mm a pro křepelky mladší 14 dní je částečně drtíme. 

Druhá směs (grower) má granule o průměru 4 mm. Obě směsi lze však nahradit i směsmi 

určenými pro odchov krůt (KR1 – 28,5% NL, KR2 – 25,5% NL, KR3 –  23,3% NL), které jsou 

na našem trhu zpravidla dostupné a svým složením a obsahem dusíkatých látek odpovídají 

nárokům japonských křepelek. Specializované krmné směsi pro křepelky lze zakoupit i u 

některých tuzemských výrobců. 
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Značení 

V chovech, které produkují kvalitní plemenný materiál (šlechtitelský chov) nebo v chovech, 

které mají experimentální charakter, patří mezi základní požadavky i přesná identifikace jedinců. 

Závisí na ní znalost rodokmenového původu jedinců stejně tak jako znalost jejich užitkovosti v 

průběhu odchovu a chovu. K identifikaci mohou posloužit speciální křídelní značky určené pro 

značení jednodenních křepelek (zahraniční výroba). Z hlediska menších finančních nákladů je 

však výhodné označit hlavičku jednodenní křepelky leukoplastí, na kterou se mohou čísla psát 

propisovací tužkou, a ve věku 1 týdne, kdy již křepelky značně povyrostou, přeznačit křepelky 

křídelními značkami určenými pro jednodenní kuřata (hliníková drůbeží plomba 16 mm).  

Jednoznačná identifikace původu každé křepelky je důležitá zejména při sestavování 

rodičovských kmenů další generace. Zamezuje tomu, aby docházelo k příbuzenské plemenitbě 

(sestavení kmene z blízce příbuzných jedinců), která by mohla užitkovost chovu výrazně 

snižovat. Pro výstavní účely se křepelky kroužkují stanoveným registračním kroužkem č. 7. Věk 

vhodný pro kroužkování japonských křepelek masného typu začíná přibližně od 14. dne jejich života. 

 

2. 4. CHOV 

Jak z předešlého textu vyplývá, zařazují se křepelky do chovu okolo 6. týdne věku. Podle 

doporučení některých chovatelů je však výhodnější sestavovat chovné skupiny již kolem 5. týdne 

věku. Čím dříve jsou chovné skupiny sestaveny, tím lépe si na sebe křepelky zvykají, omezuje se 

agresivita a zlepšuje oplozenost vajec. 

Jak velké chovné skupiny se sestavují, závisí na použité klecové technologii a charakteru 

chovu. V užitkových chovech, které jsou výlučně zaměřeny na produkci konzumních vajec, jsou 

skupiny větší a zpravidla omezené pouze na samičí pohlaví (kolem 10, 20 a více křepelek v 

kleci). V chovech šlechtitelských či experimentálních, kde se líhne rodokmenově a vejce jsou 

používána především pro produkci potomstva, jsou chovné skupiny (kmeny) menší, zpravidla 1 

kohout a 2 – 4 slepičky. Sestavování chovných skupin v poměru pohlaví 1:1 je méně vhodné pro 

velkou pohlavní aktivitu samců. 

Klecová technologie a hustota osazení 

Pro chov se zpravidla využívá klecová technologie. Důvodem je pohodlný sběr vajec. 

Křepelky umístěné na roštech snáší vejce kdekoliv. Vejce jsou znečištěna trusem. Navíc jejich 

sběr vyvolává v hejnu neklid. Chov na roštech či hluboké podestýlce vyžaduje proto vhodná 
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snášková hnízda. Podle práce zahraničních autorů, kteří se výběrem vhodných snáškových hnízd 

pro křepelky zabývali, lze pro tento účel využít lepenkových krabic nebo dřevěných bedýnek s 

horizontálními štěrbinami v obvodových i stropní stěně. Co do barevnosti, preferují prý křepelky 

hnízda zelená, která mají vnitřek vystlaný plevami nebo senem. Vchod v čelní stěně musí být 

zakryt závěsem nastříhaným na pruhy. Krabice je dobré umístit v rohu místnosti. Důležitá je také 

vyšší intenzita světla v místnosti. 

V případě, že se k chovu využívá klecová technologie, je nutné dbát zejména o dostatečně 

velký životní prostor. Podle údajů ze starší literatury je možné na 1 křepelku počítat se 180 cm
2
. 

Podle našich zkušeností, lze však tento údaj považovat pro křepelku masného typu za hraniční, 

ba dokonce nedostačující. Pro snížení agresivity a zvýšení klidu doporučujeme podle vlastních 

zkušeností hodnoty vyšší, tj. kolem 200 – 350 cm
2
/ks : 

 

1 křepelka v kleci 2 křepelky v kleci 3 a více křepelek v kleci Výška klece 

350 cm
2
/ks 250 cm

2
/ks 200 cm

2
/ks 25 cm 

 

 Tyto hodnoty odpovídají i v současné době platnému zákonu o ochraně zvířat (zákon č. 

246/1992, prováděcí vyhláška 204 z roku 2004). S podlahovou plochou 200 cm
2 se při chovu 

počítá v případě, že jsou křepelky v kleci umístěny po 3 a více kusech, v případě, že jsou 

umístěny v kleci v menším počtu, nároky na prostor se ještě zvyšují (2 křepelky v kleci – 250 

cm
2 

/ks, 1 křepelka v kleci – 350 cm
2 

/ks).
 
 

Jednotlivé klece se umisťují do stojanu v několika patrech. Jak taková technologie může 

vypadat, tj. jak mohou vypadat vhodné klece a jak vypadá sestavení klecí do stojanů, je pro 

názornost uvedeno na obr. 11 a 12. Klece jsou vyrobeny z kovových ohýbaných drátů tloušťky 2 

mm, vzdálenost mezi dráty je zpravidla 2 cm, pouze v místě krmítka jsou mezery zvětšeny na 2,5 

cm  pro snadné prostrčení hlaviček. Klec má povrchovou úpravu, která zabraňuje korozi. Dno 

klece je pro dobré vykulování vajíček sešikmené (5
O
), drátěná podlážka je navíc potažena 

králičím pletivem, aby se snížilo riziko vklínění křídel mezi dráty a zranění běháků. Trus propadá 

buď na samosběrné pásy, což je účelné především u dlouhých klecových baterií, nebo na sběrné 

plechy umístěné na horní ploše spodního patra klecí. Pro lepší čistění je dobré na plechy 

rozprostřít papír nebo jiný savý materiál. 

Krmení a napájení 

Podobně jako při odchovu je pro dobrou ekonomiku chovu nutné dbát, aby rozhoz krmiva, 

který vyplývá z přirozené povahy křepelek, byl co nejmenší. Ideálním řešením je opět krýt 
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krmítko, tentokráte vyrobené z 0,6 mm silného plechu, ze shora průhledným plexisklem. 

Plexisklo brání rozhozu krmiva a současně jej chrání před znečisťováním trusem z vyšších pater 

(obr.13). Při konstrukci krmítka bez plexiskla se nejvíce osvědčila varianta na obr. 14, kdy je 

krmítko rozděleno příčnou plechovou přepážkou na krmnou a násypnou část. Varianta krmítka s 

otvory pouze na hlavičku je podle našich zkušeností méně vhodná, protože hrany kruhovitých 

otvorů zůstanou i po opracování plechu dost ostré a dochází k poranění hlav. Stejně tak jako tvar 

krmítka má rozhodující roli při zamezování rozhozu krmiva i jeho správné upevnění na klec. 

Vyšší poloha krmítka, tj. asi ve výšce hřbetu křepelky, je vhodnější. 

Při využití klecové technologie je bezesporu nejlepší variantou pro napájení samonapájecí 

tyčový systém. Miskovité napáječky používané při odchovu jsou zde nahrazeny budˇ 

samostatnými niply (obr.15), a nebo niply opatřenými plošší miskou, která zachycuje nadbytečné 

kapky vody (obr. 16). Samostatné niply lze používat pouze v případě, že je napájecí systém 

umístěn vně klecí. V opačném případě je nutné použít niple s miskou, aby nedocházelo ke 

zvlhčování trusu na sběrném pásu (plechu). S jedním niplem počítáme zhruba na 10 jedinců, na 

jednu klec alespoň se dvěma niply. Je tak zaručeno, že při možném poškození niplu nezůstane 

klec bez vody. 

Teplotní režim a větrání 

Teplota prostředí vhodná pro dospělé křepelky se má pohybovat okolo 20 až 22
O 

C. Křepelky 

snášejí lépe vyšší teploty než jejich pokles pod hranici 18
O 

C. Při poklesu teploty pod 17
O 

C hrozí 

přerušení snášky a přepelichání. Teplotu okolo 36
O 

C snášejí křepelky naopak bez jakýchkoliv 

dopadů na snášku. Podobně jako pro odchov platí, že prostory pro chov musí být dobře 

větratelné. Důležitá je vhodná kapacita použitých ventilátorů a dostatečný přísun čerstvého 

vzduchu. Ovšem opět je nutné dbát, aby v místnostech nebyl průvan. 

Světelný režim 

Na rozdíl od konce odchovu, kdy byl světelný den 14 hodin, zvyšuje se délka světelného dne 

během chovu na 16 hodin. Důvodem je snaha navodit křepelkám přirozenou situaci v přírodě, 

která formovala jejich životní cyklus před domestikací. Prodlužování dne, ke kterému dochází u 

nás v jarních měsících, stimuluje uvolňování gonadotropních hormonů, které způsobují aktivitu 

pohlavních žláz, zvětšování folikulů ve vaječníku a posléze i jejich uvolňování do vejcovodů. 

Intenzita světla by se měla v průběhu chovu pohybovat okolo 3 W na m
2
. Na osvit 15 m

2 

podlahové plochy tedy postačuje 60 W žárovka. Intenzitu světla v době snášky nedoporučujeme 

zvyšovat, vyvolává nervozitu hejna. Stejně tak upozorňujeme na negativní vliv zkracování délky 
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světelného dne v období snášky. 

Výživa 

Doporučovaná hladina dusíkatých látek a obsah metabolizovatelné energie v krmivu zůstává 

během chovu v podstatě na úrovni, jakou používáme ve 2. polovině odchovu. Výrazný rozdíl ve 

složení je pouze v obsahu minerálních látek, jmenovitě v obsahu fosforu a vápníku, který 

vyžadují dospělé křepelky na tvorbu kvalitní vaječné skořápky (tab. 6).  

                          Tab. 6. Krmné směsi pro nosnice 

Komponenty (g/kg) 
 

Kukuřice 220 

Pšenice 479 

Extrah. sojový šrot 151 

Rybí moučka 60 

Vápenec 80 

Krmná sůl 2 

DB2
1 

5 

DL- metionin 3 

Složení (výpočet) : 

Energie (MJ ME/kg) 11.2 

Dusíkaté látky 197 

Vápník 35.9 

Využitelný fosfor 6.4 

Metionin + cystein 6.9 

Lysin 8.3 

                                                 1Vitaminový a minerální doplněk  

Z komerčně vyráběných směsí je nejvhodnější pro období snášky směs pro nosnice (obsah 

dusíkatých látek 17,5%).Optimálně vyvážené krmivo, které receptura zaručuje, je předpokladem 

pro tvorbu kvalitních konzumních vajec a současně i pro dobrou životnost chovu. Vnitřní kvalitu 

vajec, která je důležitá především v období líhnutí (tab. 7), je možné navíc podpořit přidavkem 

vitaminů A, E a zejména řady B. Velmi se nám v tomto směru osvědčily přípravky, které se 

křepelkám přidávají do pitné vody. 
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Tab. 7. Závady líhnutí, defekty a odchylky vzhledu mláďat způsobené technikou chovu  

Nález Pravděpodobná příčina 

mnoho neoplozených vajec 1. špatný zdravotní stav 

2. vysoký věk 

3. špatná výživa 

4. nesprávný poměr pohlaví 

velké % odumřelých zárodků 1. otrava bílkovinami 

2. nevhodné krmivo  

3. nadbytek soli 

4. nedostatek vitamínů A, D, E 

odumřelé zárodky s krátkýma a křivýma nohama a křivým 

zobákem, mláďata slabá, lepkavá 

otrava bílkovinami 

odumřelé zárodky s otoky, slabá mláďata, degenerace jater, 

vleklé líhnutí 

avitaminóza D 

odumřelé zárodky s otoky, zápach, zkřivené krky a nohy, 

ochrnutí 

avitaminóza B 

opoždění růstu, zalepená víčka, pod víčky sýrovitá hmota avitaminóza A 

vysoká mortalita do 7. dne inkubace, krevní výrony avitaminóza E 

 

2. 5. VETERINÁRNÍ PÉČE A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

Předpokladem zdravého chovu je pochopitelně i u křepelek dodržování veterinárních předpisů 

a požadavků platných pro hygienu v chovech hrabavé drůbeže. 

Hygienická opatření 

Pro každého chovatele drůbeže by mělo být úplnou samozřejmostí prostorové oddělení 

odchovu mladých a chovu dospělých křepelek. Oddělené držení křepelek v rámci odchovu je 

nutností pouze v případě, že byly mladé křepelky nakoupeny od různých chovatelů. Když se 

zásada odděleného odchovu poruší, vzniká nebezpečí, že se křepelky původem z jednoho chovu 

nakazí od křepelek původem z jiného chovu. 

 Rizikové období je především období prvních 2 – 3 týdnů, kdy se mládě neumí proti nákaze 

ještě účinně bránit a je odkázáno na "matčinu pomoc." Tu si přináší do prvních dnů života v 

podobě tzv. mateřských protilátek ve své krvi. Pomoc je však omezená. Mateřské protilátky 

chrání pouze proti tomu původci nákazy, proti kterému vznikly, tj. tomu, který se vyskytoval v 

prostředí matky. 
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Zpravidla do 14 dnů po narození mateřské protilátky mizí. Přijde-li v této době křepelčí mládě 

do styku s původcem nákazy, proti kterému protilátky má, neonemocní a jeho vlastní organismus 

si začne "podle vzoru matky" příslušné protilátky vytvářet. Přijde-li však naopak do styku s 

původcem nákazy, proti kterému mateřské protilátky nemá, může nákaze snadno podlehnout. 

Další zásadou, která by neměla být porušována, je umístění dezinfekční rohože (roztok 2 % 

formaldehydu nebo 3 – 4 % chloraminu) při vstupu do objektu, kde křepelky držíme. Lidé, kteří 

se o křepelky starají by měli v odchovnách a v prostoru chovu používat pracovní oděv, stejně 

jako náhodné návštěvy. Stejnou samozřejmostí by měla být i asanace prostor po ukončení 

výkrmu, odchovu či chovu. Celé čistění můžeme rozdělit do několika etap (tab. 8). 

Tab. 8. Asanace objektu 

Dezinsekce místnosti provádíme v případě výskytu zevních či vnitřních parazitů a 

obtížného hmyzu, který je přenašečem chorob. Vhodný přípravek 

zvolíte po dohodě s odborníkem. 

Odstranění staré 

podestýlky 

podestýlku odstraňujeme po vynesení veškerého zařízení a smetení 

prachu z horních částí místnosti 

Umytí místnosti umytí podlahy, stěn, větráků, dveří a oken provádíme saponátem 

Vyčistění a dezinfekce 

krmného a napájecího 

systému 

mytí saponátem, dezinfekce např.roztokem 2% chloraminu, 

usazeniny v kovových částech napájecího systému rozpustíme 

vařením v octové vodě či bez varu Savem  

Provedení oprav a 

deratizace 

podle potřeby 

Dezinfekce místnosti viry, mikroby, plísně či houby ničíme 2 % roztokem chloraminu 

nebo 1 % roztokem formaldehydu, 0,5 % Lastonoxem,popř. 

plynováním 

Fumigace (plynová 

dezinfekce) 

Konečná operace asanačního postupu. Pozor nebezpečí otravy lidí i 

zvířat. 

Příprava na 

naskladnění dalšího 

zástavu 

Vyhřátí místnosti na požadovanou teplotu a kontrola funkčnosti 

krmného a napájecího systému 

 

Choroby křepelek a preventivní veterinární program 

Křepelky mohou onemocnět stejnými chorobami jako ostatní zástupci čeledi bažantovitých 

(tab. 9). Ve srovnání s nimi jsou však vůči nemocem o něco odolnější. To je zřejmě důvodem 

toho, že se zdravotní veterinární zkoušky v chovech bez venkovního výběhu omezují zpravidla 

pouze na zkoušku výskytu salmonel, v chovech s výběhem navíc na sledování výskytu 

tuberkulózy. 
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Kontrola zdraví křepelek 

Každý chov, který chce využívat křepelčích produktů ke komerčním záměrům, podléhá stejně 

jako chovy ostatní drůbeže povinné kontrole zdraví. Pro daný rok ji vyhlašuje Státní veterinární 

správa České republiky.  

U křepelek z chovů bez venkovních výběhů se jedná, jak už bylo uvedeno, o prověřování 

výskytu salmonel, zejména lidskému zdraví nebezpečné Salmonelly enteritis a Salmonelly 

tiphimurium (Národní program pro tlumení výskytu salmonel). Bakteriologická vyšetření se 

provádí pomocí trusu ve věku 4 až 9 týdnů a při sběru vajec pro komerci dále každé tři měsíce. 

    

Tab. 9 Choroby křepelek z hlediska jejich původce 

Viry pseudomor drůbeže 

leukoza 

ptačí neštovice 

encefalomyelitida 

infekční bronchitida  

ptačí chřipka 

Bakterie salmonelózy 

vředovitý zápal střev 

cholera 

tuberkulóza 

stafylokokóza 

Plísně aspergilóza 

Prvoci 

Červi 

kokcidióza 

kapilaróza 

 

Příčinou horšího zdravotního stavu může být i nedostatečná výživa, zejména avitaminózy, 

které mají u křepelek obdobný průběh jako u ostatní hrabavé drůbeže. Jedná se především o 

nedostatek vitaminů A, B1, B2, B3 a B12, D3 a E. Hypovitaminózy dalších vitaminů, jako je 

kyselina pantotenová, listová, cholin, vitamin C a H, jsou u křepelek údajně vzácné. 
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3. SROVNÁNÍ „ NOVOSTI POSTUPŮ“ 

     Doposud není v České republice k dispozici žádná odborná literatura, která by v ucelené 

formě popisovala zásady pro odchov a chov japonských křepelek masného typu. 

4. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 
     Metodika je určena výzkumným pracovníkům, kteří se rozhodli využívat japonskou křepelku 

jako modelového zvířete při svých experimentech, podnikatelům, kteří se zaměřili na produkci 

křepelčího masa a vajec, členům Českého svazu chovatelů a vzdělávacím institucím. 
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Graf 1. Růstová křivka 

   
 

Graf 2. Snášková křivka 
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Obr. 1. Kohoutek a slepička divokého zbarvení 

 

 

Obr. 2. Jednodenní křepelky divokého zbarvení 
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 Obr. 3 Předliheň 

     A) Líska s násadovými vejci                                B) Kovová naklápěcí konstrukce s liskami 

  

 

C) Lísky s vejci na kovové konstrukci (detail) 
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Obr. 4. Dolíheň 

    A) Vysunutelný stojan s přepravkami            B) Přepravka s vejci a kartonovými přepážkami  

    

 

C) Přepravka s právě vylíhlými křepelkami 
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Obr. 6. Odchovné akvárium  

A) a B)  Pohledy s dobře viditelným  s roštem,  krmítkem a  napáječkou 

  

 

   C) Detailní pohled na křepelky u napáječky a krmítka 
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Obr. 7. Krmítko pro odchov vyrobené z truhlíku na květiny 

 

 

7 B. a 7C . Umístění  krmítek a napájecího systému v odchovné hale 
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Obr. 8. Nákres  napájecího systému  v odchovné hale  

(a – redukční ventil, b- hadice, c- vodoznak, d- uzávěr vody do tyče, e- napáječka, f- přívod vody, g- stojany) 

 

Obr. 9. Napáječka využívaná při odchovu 
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Obr. 10 A a B. Dveře s větracími průřezy  

  

 

Obr. 10 C. Detail průřezu s nastavitelnými žaluziemi  
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Obr. 11. Klec s krmítky a napajecím systémem  

 

 

Obr. 12. Stojan s klecemi a sběrnými pásy  

 



 

 35 

Obr. 13. Krmítko kryté se shora plexisklem 

 

 

Obr. 14 A. Krmítko s příčnou  přepážkou oddělující krmnou a násypnou část 
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Obr. 14 B. Boční pohled na obě  krmítka (vlevo krmítko s přepážkou, vpravo s plexisklem)  

 

 

Obr. 15. Samostatný nipl                            Obr. 16. Nipl s miskou 
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