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Tato příručka je určena všem chovatelům, kteří chtějí svým 

nosnicím dopřát „život, který stojí za to žít“. Je koncipována jako 

stručný souhrn rad a �pů pro zlepšení životní pohody nosnic v 

domácích chovech.

Vzhledem k tomu, že domácí chovy bývají často vedeny laicky dle 

zažitých zvyklos� a nepodléhají pravidelným kontrolám, může 

v nich (byť ne záměrně!) docházet k porušování zásad dobrého 

welfare. 

Welfare, česky životní pohoda zvířat, se dnes intenzivně řeší 

zejména ve velkochovech, ale nemělo by být cizí ani 

malochovatelům. Životní pohoda zvířat je definována pomocí 5 

stěžejních oblas� (svobod, domén), jejichž kvalita v souhrnu 

určuje, jak zvíře prospívá a vnímá svůj život: výživa, fyzické 

podmínky prostředí, zdraví, chování a mentální stav zvířat. 

CO JE TO WELFARE?

Vyhláška 208/2004 Sb., na níž se tato brožurka odkazuje, určuje 

podmínky pro komerční chovy nad 350 ks nosnic, je však vhodné 

se jí řídit i při zřizování a provozu menšího domácího chovu.



CHOVATELSKÉ ZÁZEMÍ

Chovatelské zázemí, tedy kurník, výběh, snášková místa a zázemí pro 
krmení a napájení, by mělo být jak prak�cké a dostupné pro chovatele, 
tak vyhovovat přirozeným potřebám nosnic. Vyjdeme-li vstříc 
přirozenému chování zvířat, zlepšíme jejich životní pohodu, a �m často 
i efek�vitu chovu.

aKurník by měl prostorově odpoví-
dat počtu chovaných nosnic a za-
jišťovat ochranu před výkyvy poča-
sí a predátory.

aVelikost kurníku by měla odrážet 
dobu, kterou v něm nosnice tráví. 
Je-li kurník nosnicím k dispozici 
pouze na noc a pro snášku, je 
třeba dodržet zejména nároky na 
prostor na hřadu a dostatek 
snáškových hnízd (viz níže). Je-li 
kurník koncipován i jako místo pro 
krmení a napájení, či dokonce jako 
prostor pro celodenní pohyb, je 
třeba prostor náležitě zvětšit. 

aV halách je vyhláškou 208/2004 
Sb. stanoveno, že na 1 m² by mělo 
připadat 9 nosnic.  Bohatší 
repertoár přirozeného chování 
j sou však s lep ice schopny 
projevovat až při hustotě 5 nosnic

Kurník
 na 1m², proto by měl chovatel 
dbající na spokojenost svých zvířat 
doporučovaný mini-mální prostor 
na nosnici podstatně zvětšit.

aKurníky koncipované pro celo-
denní pobyt nosnic mohou v přípa-
dě potřeby sloužit jako chovné 
"haly". To se hodí například při 
vyhlášení ochranného pásma při 
výskytu ptačí chřipky, kdy je 
zakázáno vypouštět drůbež do 
nezakrytých výběhů.

aKurník by měl mít vždy možnost 
větrání a okno zajišťující přirozené 
světlo.



aNapáječek a krmítek je vhodné mít 
takový počet, aby se kolem nich 
vešly ve stejný čas všechny nosni-
ce. Kur domácí je hejnové zvíře 
a příjem potravy obvykle probíhá 
synchronizovaně, tj. u většiny 
jedinců ve stejný čas, i když je 
krmivo k dispozici ad libitum po 
celý den (v neomezeném množství 
a čase). 

délky krmného prostoru 

poskytující nejméně

aPro komerční chovy je vyhláškou 
stanoveno, že by nosnice měly mít 
k dispozici buď žlábkové krmítko 
poskytující nejméně 10 cm

4 cm délky 
na nosnici.

aDostatečný prostor je zvláště 
důležitý, jsou-li nosnice krmeny 
pouze v určitých časových interva-
lech (například ráno a večer).

kruhové krmítko
na jednu nosnici, nebo

Krmítka Napáječky

aPři použi� kapátkových (niplo-
vých) nebo kalíškových napáječek 
musí být nejméně jedna taková 
napáječka na každých 10 nosnic. 

aU nepřetržité žlábkové napáječky 
je třeba počítat s 2,5 cm délky na-
pájecího prostoru na nosnici, 
u kruhové napáječky s 1 cm.

aVoda by měla být za každých okol-
nos� slepicím přístupná celo-
denně!



aHřady v různých výškových úrov-
ních nejsou příliš vhodné, neboť 
slepice zpravidla upřednostňují 
nejvyšší hřad a dochází k potyč-
kám o nejlepší (nejvyšší) místo. 
Hřady je proto vhodné umisťovat 
co nejvýše a ve stejné úrovni, aby 
docházelo k jejich rovnoměrné-
mu a bojeprostému obsazení.

aNosnice vnímají jako bezpečnou 
výšku pro hřadování cca 90 cm 
nad zemí, nižší výška hřadu je 
může stresovat.

Hřady

aVelmi důležitý je dostatečný 
prostor na hřadu. Dle vyhlášky 
č. 208/2004 Sb. je minimálním 
prostorem pro nosnici 15 cm, sku-
tečně využitý prostor však závisí 
nejen na fyzické velikos� nosnice, 
ale i na vztazích mezi nosnicemi 
a jejich vzájemné snášenlivos�. 
Proto je třeba nosnice kontrolovat 
a místa na hřadu případně upravit 
dle potřeb! 

vují ostré hrany, jež jsou nepo-
hodlné a mohou mít nega-

aIdeální jsou měkčí hřady s obdélní-
kovým průřezem a zabroušenými 
hranami. Hřady s kulatým průře-
zem nejsou vhodné, protože na 
nich nosnice těžko udržují rovno-
váhu. Stejně tak nosnicím nevyho-

�vní vliv na stav běháků.  



Snášková místa

aI snášení vajec probíhá podobně 
jako krmení a pi� velkou měrou 
synchronizovaně – dostatečný 
prostor je tedy zásadně důležitý.

aZ pohledu nosnice by snáškové 
hnízdo mělo být umístěno mimo 
rušná místa a poskytovat dostatek 
soukromí. Vhodné jsou různé 
kukaně a snáškové bedny, protože 
jsou zakryté a je v nich přítmí.

aNemůže-li nosnice delší dobu najít 
vhodné místo pro snesení vejce, 
může docházet k různým abnor-
malitám skořápky vejce (druhá sko-
řápka, přebytek vápníku na povr-
chu skořápky, zploštěná vejce ap.), 
nebo abnormálně velkým vejcím.

aNosnice mají velkou potřebu 
snášet vejce na skrytých místech 
a taková místa hledají již zhruba 
hodinu před snesením vejce.

aNejdůležitější vlastnos� snáško-
vého místa je pro nosnici klid. 
V komerčních chovech je vyhláš-
kou č. 208/2004 Sb. stanoveno 
alespoň 1 hnízdo na 7 nosnic, nebo 
1 m² prostoru pro snášku 
na 120 nosnic.



Snášková místa

aVhodné je vystýlat místa pro sná-
šení vajec stébelnatou podestýl-
kou, z níž si slepice před snesením 
vytvoří hnízdo – sbírat zobákem 
stébla slámy či jiného materiálu a 
přehazovat je přes sebe je její 
přirozenou potřebou, jejímž ne-
naplněním strádá.

aTyto potyčky bývají stresující pro 
nosnice a přinášejí problémy i cho-
vateli, neboť často vedou k rozbi� 
a znečištění vajec.

aJe-li v chovu snáškových míst ne-
dostatek nebo je nosnice z něja-
kého důvodu nechtějí využívat 
(nevhodný design či umístění), 
dochází často k soupeření (bojům) 
o vhodná snášková místa.



aV každém chovu by mělo být pro 
nosnice k dispozici popeliště se 
sypkým substrátem. 

aPopeliště může být designováno 
různě, ovšem alespoň část by 
měla být zastřešena (ochrana před 
povětrnostními vlivy), a mělo by 
obsahovat co nejjemnější materiál 
(jemnou hlínu či popel).

aPři popelení na sebe slepice naha-
zují jemný sypký materiál (písek, 
zeminu, popel), aby se zbavily 
vnějších parazitů a udržely peří 
v op�málním stavu. 

aPopelení je specifickým chováním 
kura domácího a je pro něj velmi 
důležité.

Popeliště

aČasté popelení lze považovat za 
znamení dobré životní pohody 
nosnic, neboť stresované či nemoc-
né nosnice se popelí výrazně méně.

aPokud slepice popeliště k dispozici 
nemají,  využívají  k popelení 
podestýlku, případně si popeliště 
vytvoří samy ve výběhu rozhrabá-
ním některé jeho čás�, což není 
vždy žádoucí.



aVýběh lze udržet zelený například 
rotační pastvou, kdy se výběh 

postupně posouvá po ploše 
a porost tak může průběž-

aSlepice patří mezi hrabavé ptáky, 
tudíž pastvu nejen spásají, ale také 
ji značnou měrou rozrušují hrabá-
ním, kterému věnují velkou část 
dne. To může zvláště v malých 
uzavřených výbězích komplikovat 
údržbu porostu, a časem může 
dojít i k jeho kompletnímu zničení.

ně regenerovat. 

jen asi o 10–20 % méně ak�vní. 
Výběh je tedy pro slepice v tomto 
ohledu jednoznačně benefitem.

aZelená pastva rozšiřuje slepicím 
možnos� přirozeného chování 
a zpestřuje jejich „jídelníček“, a to 
nejen o zelenou píci, ale také 
o hmyz nebo semena.

Venkovní výběh

aPředkem kura domácího je dosud 
žijící kur bankivský, který se 
přirozeně pohybuje v lesních 
porostech skýtajících možnos� 
úkrytu. Výběh pro nosnice by tedy 
měl poskytovat různá obdobná 
útočiště, nejlépe křoviny a stromy. 

aVe volných komerčních chovech je 
vyhláškou 208/2004 Sb. stano-
veno, že výběh musí být vybaven 
přístřešky, kde se mohou nosnice 
v případě potřeby schovat před 
nepřízní počasí a predátory. 

aKur bankivský (jedinec) za den 
projde území o velikos� cca 1 hek-
taru. Dnes využívaná plemena jsou



aBezpečnost zvířat je zodpověd-
nos� chovatele, a byť není vždy 
jednoduché ji zcela zajis�t, měla 
by být prioritou. 

aV našich podmínkách je důležité 
zajis�t kurník a výběh zejména 
pro� predátorům, jako jsou lišky či 
kuny. Je nezbytné zavírat na noc 
dvířka (prak�cká mohou být auto-
ma�cká dvířka) a výběh by měl 
být v ideálním případě zabezpe-
čen pro� podhrabání či přelezení.

aZákladem welfare je pro zvířata 
pocit bezpečí.

Zabezpečení proti predátorům

aK ochraně hejna před predátory 
může napomoci i kohout, který 
hlasitě oznamuje blízkost dravce 
a slepice tak mohou dříve unik-
nout.

aPokud se v okolí chovu vyskytují 
draví ptáci, je vhodné zajis�t 
ochranu i shora, nejlépe zasíťo-
váním. Pomoci by ale měly i křo-
viny, stromy a přístřešky rovno-
měrně rozmístěné po výběhu, 
kam se mohou nosnice v případě 
zpozorování dravce schovat.



Výživa, základ welfare

Nosnice potřebují pro op�mální zdravotní stav, životní pohodu a produkci 
vajec vyvážené krmivo, které splňuje všechny jejich nutriční potřeby. 
Snaha ušetřit na krmivu se může chovateli v konečném součtu prodražit. 

aKe krmení se hodí nejlépe kom-
pletní krmné směsi (N1, N2, N3 – 
dle věku slepice), v nichž je 
přesně vyvážený poměr všech 
živin (včetně minerálů).

aMají-li slepice k dispozici volný 
výběh, jsou schopné si část 
potravy (v letním období) najít 
samy, ale krmnou směs spolu 
s dostatečným množstvím vody 
by měly mít k dispozici vždy! 



Výživa, základ welfare

aNedoporučuje se krmit nosnice 
pouze pšenicí, jak se často děje, 
protože pšeničná monodieta 
nemůže všechny nutriční potřeby 
nosnic naplnit.

aMálokteré krmivo či potravina 
může slepici zabít, některé však, 
zejména ve větším množství, 
mohou přivodit slepicím různé 
zdravotní problémy. Veškeré 
složky podávaných krmiv je proto 
nezbytné předem prověř i t 
s ohledem na jejich možné účinky.

aRozhodně nelze doporuči t 
zkrmování směsných kuchyň-
ských zbytků, zejména těch 
mastných či příliš slaných. Chova-
telé takovým „přilepšováním“ 
mohou, byť v dobré víře, způsobit 
zvířatům mnoho problémů.



Kur domácí je hejnový druh a je pro něj tedy velmi důležité žít ve skupině. Kur 
bankivský (předek kura domácího), žije v malých hejnech tvořených jedním 
kohoutem a několika slepicemi. Přirozené chování současných plemen kura 
domácího je i dnes srovnatelné s chováním jeho divokého předka, můžeme 
jej tedy použít jako vzor při tvorbě ideálních podmínek v hejnu. 

Sociální chování kura domácího

aMinimální počet slepic pro chov 
jsou dvě, neboť izolovaný život je 
pro ně velmi stresující!

aMezi nosnicemi v hejnu se vytváří 
dynamická dominanční hierar-
chie, pro níž se vžil termín „klova-
cí pořádek“. Ten se ustanovuje 
pomocí klování a drobných bojů, 
přičemž jedinec, který  „vyhraje”,

stoupá v sociálním žebříčku nad po-
raženého. Jednotlivé členky hejna lze 
obvykle seřadit od nejvyššího po 
nejnižší sociální postavení v hejnu, to 
však nevylučuje například zpětné 
vazby (nosnice jsou v žebříčku 
seřazeny například A→B→C→D→E, 
přičemž E je však nadřazená B) nebo 
trojúhelníkové vazby (nosnice A je 
nadřazená nosnici B, B nadřazená C, 
C nadřazená A). 



Sociální chování kura domácího

aObecně lze říci, že čím je hejno 
větší, �m je hierarchie méně 
stabilní a narůstají potyčky, 
protože zvířata evolučně „zvyklá“ 
na určitou velikost hejna si vztahy s 
výrazně větším počtem jedinců 
nedokáží zapamatovat a setrvale 
se potkávají s „neznámými“ jedinci. 
Dle výzkumů je průměrný kur 
domácí schopen rozpoznat asi 40 
dalších jedinců. 

aMá-li velké hejno k dispozici 
dostatečný prostor, může se (i bez 
kohoutů) spontánně rozdělit na 
menší podjednotky, které pak 
preferují určitou část výběhu a k 
setkání s „cizími“ jedinci dochází 
méně. 

aV obrovských hejnech komerčních 
chovů dochází k opačnému jevu – 
hierarchie často vůbec neexistuje 
a zvířata v důsledku neschopnos� 
vytvářet a udržet klovací pořádek 
na něj rezignují a vykazují známky 
určité tolerance. 

aJe-li v hejnu přítomno více kohou-
tů, vzniká i mezi nimi vlastní sociál-
ní pořádek. Chcete-li však chovat 
více kohoutů, je nutné dát jim k dis-
pozici dostatečný prostor a vhodný 
počet slepic (ideálně 10 slepic na 
jednoho kohouta), jinak se může 
snadno naplnit pořekadlo o dvou 
kohoutech na jednom sme�š� a 
„vyřizování účtů“ mezi jednotlivými 
kohouty nezřídka končí zraněním.

aJedinec výše postavený v hierarchii 
má přednostní přístup ke krmivu, 
snáškovým hnízdům apod. Naopak 
níže postavený jedinec se domi-
nantnímu vyhne a předejde tak 
možnému sporu. Dominanční 
žebříček tedy zajišťuje „klid zbraní“ 
v hejnu a případné spory jsou 
řešeny mírnější formou. 



Kohout, ano či ne?

aZ hlediska welfare je přítomnost 
kohouta v hejnu žádoucí, neboť 
dává slepicím další možnost proje-
vovat své přirozené chování. 
Sexuální projevy jsou důležitou 
součás� života zvířat, kura domá-
cího nevyjímaje. 

aV případě, že se chovatel pro 
přítomnost kohouta rozhodne, je 
ideální zařadit jednoho kohouta na 
deset nosnic – takový poměr 
zajišťuje sociální stabilitu a součas-
ně dobrou oplozenost vajec, má-li 
chovatel zájem o vlastní odchov.

aV případě, že je hejno dlouhodobě 
chováno bez kohouta (nebo s níz-
kým počtem kohoutů), může roli 
kohouta převzít některá ze slepic. 
Ve vaječníku takové slepice se 
začnou tvořit samčí pohlavní 
hormony a objevuje se typické 
samčí chování – je agresivnější, 
může kokrhat, a v některých přípa-
dech jí dokonce rostou ostruhy na 
běhácích. Takováto slepice fyzicky 
nezmění pohlaví, ale přestává nést 
vejce.

aZačlenění kohouta do hejna není 
z pohledu produkce nezbytně 
nutné, pokud však chce chovatel 
docílit co nejpřirozenějšího chovu 
a co nejlepšího welfare, je kohout 
dobrou volbou. 



Pár slov o enrichmentu (obohacení prostředí)

V souvislos� s dobrou životní pohodou zvířat se často setkáváme také 
s pojmem „enrichment“ (česky obohacení). Z hlediska welfare je 
míněno obohacení životního prostředí zvířat o prvky, které jim 
umožňují projevovat své přirozené chování, k němuž v konvenčním 
prostředí neměli potřebné vybavení. U nosnic je typickým příkladem 
například obohacení výběhu/haly o popeliště či křoviny. 

Enrichment se však zdaleka nemusí týkat jen vybavení chovatelského 
zařízení, ale i výživy, nebo dokonce zvuků. Chce-li chovatel oboha�t 
život svých nosnic, může jim pravidelně poskytovat nové, s�mulující 
druhy krmiva (ovoce, zeleninu, červy…), zavěšovat různé pamlsky na 
vyvýšená místa. Takové obohacení slepice pozi�vně mentálně 
s�muluje a lze jím předcházet různým nežádoucím projevům chování 
a frustraci.



O slepicích a (jejich) lidech

V jakémkoli typu chovu nelze zapo-
mínat, že zásadní podmínkou 
dobrého chovu zvířat je nejen dobrý 
vztah člověka ke zvířatům, ale 
i zvířat k člověku. A to jak k lidstvu 
jako takovému, tak ke konkrétním 
jedincům. Zvířata si často vytvářejí 
vztah k jednotlivým lidem, kteří se 
v jejich blízkos� objevují opakovaně, 
a jsou tak součás� jejich sociálního 
prostředí. To, jestli zvíře daného 
člověka vnímá pozi�vně nebo jako 
nežádoucí element, záleží na zku-
šenostech právě s touto osobou. 
Nosnice jsou velmi učenlivé a hravé, 
jak dokázala řada vědeckých studií 
a v českém prostředí i pokusy Járy 
Cimrmana se slepicí Zorou. V drob-
nochovech mají chovatelé lepší 
možnost vnímat nosnice jako 
„osobnos�“ s jedinečnými vlast-
nostmi a životními potřebami, čímž 
mohou přizpůsobit management 
svého chovu nejen obecným 
požadavkům druhu, ale i jemnějším 
nuancím daných konkrétním hejnem 
tvořeným souborem individualit. 
Chov slepic může být stejně (a někdy 
dokonce více!) naplňující jako chov 
běžných domácích mazlíčků.

Rozmanitost plemen a hybridů 
dostupných na současném trhu dává 
chovatelům možnost vybrat si takové 
plemeno, které bude vyhovovat jeho 
požadavkům nejen co se týká 
vzhledu a užitkovos�, ale i chování. 
Každé plemeno (i hybridní) má 
specifické vlastnos�, jejichž popis 
najdete v odborné literatuře. Některá 
plemena mohou být velmi pohyblivá 
a létavá, jiná zase agresivní. Důležité 
je také zvážit, která plemena se hodí 
do vašich podmínek chovu – 
plemena s rousy na nohou či 
netypickým opeřením se obvykle 
nehodí do extenzivních chovů, 
naopak „divočejší“ plemena nebývají 
vhodná k chovu ve voliérách. Před 
nákupem slepic je tedy vhodné si 
nastudovat co nejvíce o plemenech, 
která se vám líbí, a vybrat takové, 
které bude kompa�bilní s vašimi 
požadavky. Výběrem vhodného 
plemene dáváte základ vzniku 
oboustranně pozi�vního vztahu 
mezi vámi a zvířaty – a to bývá 
nakonec to nejcennější, čeho může 
drobnochovatel dosáhnout. 

Chovu slepic zdar! 
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