
Welfare oslů



Osel domácí (Equus asinus f. domestica)
Původ

Vznik z osla nubijského (Equus asinus) a osla somálského (Equus asinus somaliensis)

Domestikace

V údolí Nilu 

Cca 3 500 let př. n. l. 



Početní stavy
Světová populace více než 44 milionů oslů a 15 miliónů mezků a mul

Početní stavy v ČR
Rok Hřebci v chovu z PK Klisny v PK ostatní celkem

2014 7 6 759 772

2015 9 16 943 968

2016 12 23 972 1007

2017 5 29 1095 1129

2018 14 40 1211 1265



Využití

Původní

Využití- zisk masa, mléka, kůže

Zemědělství, tah, jízda, soumar – náklady 20 až 30 % tělesné váhy

Nyní

Rozvoj zájmového chovu 

Agroturistika, asinoterapie

Okrajově zemědělství (mléčné farmy), lesnictví, vinařství

Asie, Afrika- pracovní síla, doprava zboží v nedostupném terénu



Ježdění

Osel není běžným jezdeckým zvířetem.

Nutná jezdecká výuka jako u koně.

Musí být pro daného jezdce dostatečně kompaktní a silný s korektními pevnými 
končetinami.

Padnoucí (nebo vyrobené na míru) sedlo, uzdečka či udidlo. 

Zápřež

Jízda v zápřeži je bezpečnější než v sedle, vyžaduje výuku.

Maximální hmotnost zatížení osla v tahu je dvojnásobek jeho tělesné váhy.

Podmínkou je padnoucí postroj.

Výcvik vyžaduje trpělivost, přátelský přístup a důvěru, přesto rozhodnost. Spěch a násilí 
nejsou na místě.



Organizace chovu oslů

Klub chovatelů a přátel oslů z.s.  (dříve Svaz oslích specialistů)

-zpracovává a aktualizuje koncepci rozvoje chovu oslů v ČR

-vytváří plemenné standardy pro osla domácího

Asociace svazů chovatelů koní České Republiky

-vede plemennou knihu osla domácího

Českomoravská společnost chovatelů a.s.

-vedení Ústřední evidence



Anatomické rozdíly mezi koněm a oslem 

Utváření lebky- lebka osla je mohutnější

Osel má 5 křížových obratlů, kůň 6

Utváření pánve – komplikovanější porody

Kopyta jsou drobnější, nadprstní úhel je výraznější 

Podkožní sval (musculus cutaneus colli) na krku komplikuje palpaci jugulární cévy, 
proto je odběr krve obtížnější 

Boční pohled na hlavu koně,

muly a osla.



Kříženci koně a osla
Časté mezidruhové křížení

-mula = klisna + osel

-mezek = hřebec + oslice

Koně (32 párů chromozomů), osli (31 párů chromozomů)- kříženci neplodní



Etologie
Sociální zvíře se silnou vazbou na ostatní osly, popř. jiné druhy. Samci při příchodu nové 
samice bývají agresivní. Toto chování se projevuje kopáním, kousáním nebo naháněním.

Sociální struktura stáda- otevřené skupiny mateřských rodin bez znatelné hierarchie, 
oddělené skupiny mladých hřebců, dospělí hřebci se drží dále.

V dobách, kdy osli žili v menších skupinách příp. samotářským způsobem života, pro osla 
nebylo strategické prchat v krizových situacích.

Zásada přežití v přírodních podmínkách (polopouště, okraj pouště)-pozorovat, ale nelekat se.

Stádo ochranu nezabezpečuje.

Při nebezpečí zhodnotí každý jedinec samostatně situaci a volí rozvážný ústup nebo napadení.



Dalším ochranným prvkem chování je nedávat najevo bolest, je schopný tolerovat 
velmi bolestivé stavy ( kolitida, laminitida) - práh bolestivosti je srovnatelný s prahem 
bolestivosti koně. 

Vlastnost komplikující diagnostiku chorob, výskyt příznaků až v době závažné 
progrese, následná léčba je poté komplikovanější (někdy projev bolestivosti až v době, 
kdy již záchrana není možná). 

Sledovat i drobné změny chování.



Osel má rád rituály a řád, ke změnám je velmi citlivý.

Vadí mu rozdíl světlo x tma, má obavy vstoupit do tmy, buď se zastaví nebo couvá –
respektovat při vedení, důležitá důvěra v člověka, jinak panikaří. 

Při jídle musí mít dostatečný prostor, jinak obtěžují ostatní, odhání.

Matka se v prvních dnech po porodu drží mimo stádo, mládě koriguje kousnutím 
nebo kopnutím.



Komunikace
= řeč těla + mimika + vokalizace + pachové značky

silné hýkání- zřejmě přizpůsobení se chovu na velkých prostorách.

-naříkání, prskání, frkání
hýkání flémování



Ukázka způsobů komunikace



Přistoupení k oslu
Způsob přiblížení se záleží, zda je osel ve stáji, ve výběhu nebo na pastvině a na jeho temperamentu/ 
chování.

Zóna útěku je u každého kusu jiná.

Zvažte počet kusů ve skupině a sociální interakce.

Oči jsou umístěny po stranách hlavy, mají široký zorný úhel, pozor slepý úhel - za zádí a před nozdrami.

Vždy přistupujte z levé strany - klidně, tiše, trpělivě.

Zkuste se vyhnout přímému  očnímu  kontaktu a pohybujte se k němu s mírně otočenými rameny a 
hlavou dolů.

Pokud jste blízko, natáhnete ruku dlaní obrácenou dolů (dobré, zejména pokud vás nezná).

Pokud se blížíte s lanem a ohlávkou, ujistěte se, že jsou v opačné ruce a drženy buď stranou nebo za 
zády, aby nebyly vidět.



Nasazení ohlávky
Aspekty welfare: 

Kontrolovat stav ohlávky

Správná velikost 

Utažení přesek- pod řemínkem na nose musí být místo na  2-3 prsty,  na líci na šířku 
dlaně

Nasazovat pomalu, citlivě



Způsoby manipulace, fixace
Dobře vychovaný osel by měl klidně stát pouze držený na ohlávce a vodícím laně.

Handlerova ruka pod bradou může pomoci zabránit oslu v pohybu vpřed a pryč.  

Pokud osel nestojí pouze na ohlávce, lze k lepší kontrole použít uzdu, uzda nesmí být 
přivázána.

Další metodou je zajištění přední končetiny ve vzduchu.

Další možností zklidnění je páska přes oči.

Použití skřipců nemá efekt jako u koní, nepoužívá se.

Osel může být citlivě držen i za ucho, tak že je ze stran u báze sevřené, ucho nekroutit 
a netahat.



Výživa
Býložravci, v přirozeném prostředí se osli pasou téměř celý den.

Průběžně spásá malé množství rostlin s vysokým podílem vlákniny, jsou obezřetní při 
výběru.

Druhová skladba pastvy v ČR je velmi odlišná od porostů polopouště/ pouště.

Kvalitní ječmenná sláma pro osly s dobrým zuby, má vysoký obsah vlákniny, nízký 
obsah cukru a velmi se podobá tomu, čím by se krmili v divočině.

Ideální krmnou dávku tvoří 25 % sena a 75% slámy, v zimním období se výrazně 
zvyšuje poměr sena.

Málo informací o jejich každodenních potřebách živin.



Výživa
Ferální osli tráví 14 - 16h denně vyhledáváním krmení. Vybírají si porost, spoustu času 
tráví touláním se a hledáním preferované rostliny.

Nadbytek a nevhodné složení je v chovu častější, jak nedostatek.

Při krmení minimalizovat stres- ve stáji oddělené krmení.

Velmi efektivní trávení, daří se jim na menším množství píce, než potřebuje podobně 
velký pony.

Krmivo snadno dostupné, život na omezené ploše, která limituje pohyb.

Z těchto důvodů je u oslů v lidské péči obtížné udržet stejnou kondici.



Výživa
Doplňková krmiva

Kromě minerálních solí se za normálních okolností nepodávají.

Malý příspěvek obilovin může být  u oslů v růstu, kojících klisen, při vysoké zátěži, pro 
vyhublé nebo ve špatném stavu.

Podání až po nakrmení senem.

Krmení 3 x denně



Dostatek vody
Denní potřeba 5-10 l/ 100 kg tělesné váhy.

Denní potřeba závislá na teplotě, vlhkosti krmiva, pracovní náplni,…

Velmi dobře se vyrovnává s žízní a dehydratací.

Schopni tolerovat a rychle nahradit ztráty až 30 % tělesné hmotnosti.

Krátkodobě toleruje nedostatek vody, ale nemělo by to být zaměňováno za 
dlouhodobou restrikci potřeby vody.

Neustálý přístup k čisté vodě, u pracovních oslů je důležité zařadit přestávky na pití, 
přes noc volný přístup.



Reprodukce
Pohlavní dospělost 8 - 24 měsíců (v závislosti na plemeni a řadě dalších vlivů- výživa, 
zdraví, klimatické podmínky, fotoperioda) 

Estrální cyklus průměrně 28 dní, není sezónní anestrus 

Připuštění klisny nejdříve ve 3 letech

Délka březosti 365 - 376 dní (extrém 340 až 395 dnů, prodloužení častěji u klisen 
velkých oslů) 



Způsob chovu- ustájení

Skupinový volný chov ve stáji 

Boxové 

Vazné

Vždy musí být možnost výběhu nebo pohybu na pastvině.

Individuální ustájení musí zajistit oslu možnost kontaktu s ostatními- okna, dveře.



Ustájení ve stáji- klima
Dostatečné osvětlení- okna ve výšce hřbetu osla

Teplota- dobře snášejí suchou zimu, nevhodné velké teplotní rozdíly 

Kvalita vzduchu- nutné větrání s dobrou cirkulací vzduchu, nesmí být průvan 

Podestýlka- pravidelně měněná (suchá), neprašná, bez plísní

Relativní vlhkost ve stáji 30 - 70 %, rozdíl mezi hodnotami ve stáji a venku max 10 %



Požadavky na výběhy 

Ideální je plocha 100 m2 na osla.

Na pastvině musí být přítomny přístřešky.

Zpevněné pastviny- prevence zabahnění výběhů.

Oplocení zamezující úniku/ zranění.



Pastevní chov
Pastva- nejpřirozenější způsob obstarávání potravy, má svá rizika

Na začátku sezóny přivykání na zelené krmení

Potřeba příkrmů senem či slámou- zdroj vlákniny

Zdroj vod k napájení, napáječky

Péče o pastvinu- sekání nespasených zbytků, sběr výkalů ( prevence endoparazitóz)



Preventivní péče
Ošetřovatel musí provést denní kontrolu napáječek, stavu výběhu a ustájovacích míst.

Kontrola zdravotního stavu a jakýchkoliv drobných změn chování.

Každodenní ošetřování zahrnuje kromě úpravy kopyt i hřebelcování a čištění očního 
okolí a nozder.

Aby se osli nenudily je dobré zařadit i výcvik.



Kontrola zubů
Trvalý chrup cca od 4 - 5 let.

Zdravé zuby zásadní pro udržení trávení.

Žvýkací plochy se překrývají asi o 1/3, horní čelist je širší než spodní.

Žvýkací pohyby do stran zajistí pravidelné obrušování.

Upravované krmivo, menší úsilí při žvýkání- riziko nedostatečného obrušování- vznik 
ostrých špiček „háků“, které zraňují.

Vznik háků i při špatném skusu.

Nutná každoroční kontrola veterinářem!



Ošetření kopyt
Růst kopytní rohoviny je přizpůsoben životu v suchých kamenitých oblastech.

V našich podmínkách nedochází k dostatečnému opotřebení.

Vlhké klima kopytům neprospívá- riziko hniloby střelky, nutné denní čistění a kontrola 
kopyt.

Popřípadě úprava kovářem.



Na péči o kopyta je třeba zvykat co nejdříve.

Nutné provádět na rovném a suchém místě.

Nácvik: Ošetřovatel se postaví před první končetinu osla, rukou sjede po noze osla 
dolů a uchopí kopyto. Pokud osel sám nohu nezvedne, je možné zatlačit na šlachu 
nad kopytem. Kopyta se zvedají pouze do výšky spěnek. Zpočátku je třeba hodně 
trpělivosti a citu, na péči o kopyta je třeba zvykat co nejdříve.



BSC- Tělesná kondice

Kontrola BCS dobrý nástroj ke 
screeningu zhoršené tělesné kondice 
nebo naopak obezity.

Vážení má při posuzování živé 
hmotnosti svůj význam v případě 
průběžného sledování jednotlivých 
zvířat. Může být zkresleno, váhu 
v průběhu dne výrazně ovlivňuje 
hydratace, náplň zažívacího traktu 
nebo příp. březost.



Dalším možným způsobem odhadu váhy 
u oslů je pomocí měření

Využití stupnice:

-zjistí se výška (a) a obvod hrudníku (b)

-mezi body (a) a (b) se sestrojí přímka, 
která protíná stupnici s váhou

-odečtem hmotnosti z tabulky

-metoda již vyžaduje značnou 
manipulaci a spolupráci



Nevhodné krmení a obezita nepříznivě ovlivňují welfare.

Příčinou řady zdravotních problémů je např. hyperlipemie, laminitidy které 

mohou mít až fatální konec.



Hyperlipemie
V krvi je větší množství tuku.

Důsledek negativní energetické bilance, dojde k odbourávání  tukových zásob.

Obvykle je toto onemocnění komplikováno konkurenčním onemocněním, prognóza 
záleží na brzké diagnostice, která spočívá v odběru a vyšetření krve. 

Obézní osli by z důvodů rozvoje dalších onemocnění  měli hubnout 2-4 kg/ měsíc. 



Laminitída
=Zánět kopytní škáry

Normální anatomie kopyta závisí na pevném spojení mezi stěnou kopyta a škárou, 
pokud je spojení narušeno, kopytní kost ztrácí oporu a rotuje. 

Velmi bolestivé, přesto má u osla málo klinických příznaků- mírné změny povahy, 
neochota k pohybu, zvýšená teplota kopyta.

Více příčin- důsledek energeticky vydatného krmení,

obezity, infekce, březost.

Může být indikátorem metabolického syndromu.



Kolitis
Bolest břicha, která má mnoho příčin.

Příznaky někdy jen apatie a nechutenství, zrychlené dýchání, snížené množství trusu.

Výraznější projevy až při velmi vážném stavu- komplikace diagnostiky a léčby.

Možné příčiny:

-náhlé změny krmiva (nutné zvykání  2 - 4 týdny), nekvalitní krmivo, příliš mnoho 
trávy, krmení obilovinami

-nedostatečný / špinavý přívod vody

-pozření předmětů



Zdroje:
Dai,F. a kol. Dairy donkeys

Evans, L., Crane, M. The clinical companion of the donkey

Hafner, M. Osli a jejich chov

Chapman, J. Safe handling and restraint of animal

Kimura, R. Taming requirements in the domestication process of donkeys

Svensen, E.D. The Professional handbook of the donkey

www.falanga.webnode.cz/zzvj/otazky-k-zzvj/chov-koni

www.thedonkeysanctuary.org.uk 

www.osli-info.cz 

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2018, Ročenka SVS ČR

Úvodní fotografie I. Lachman


