
Wefare ovcí



Původ a domestikace ovce domácí (Ovis aries)

Původ

Polyfyletický původ

- muflon evropský (Ovis orientalis musimon), ovce kruhorohá = arkal (Ovis orientalis
arkal), ovce stepní = urial (Ovis vignei)

Oblast jižní Evropy, přední a střední Asie

Domestikace

9 000 až 11 000 př. n. l.

Jedno z prvních domestikovaných zvířat



Početní stavy ovcí chovaných v ČR
2014 2015 2016 2017 2018

Počet 
hospodářství

16 480 18 414 17 940 18 227 18 629

Počet ovcí 259 655 268 088 270 759 263 115 278 672

• Většina stád je na úrovni malochovů



Denzita na 100 km2



Využití- užitkové typy 
Mléčný typ  

Plemena - valaška, cigája,  východofríská ovce

Průměrná produkce 100 l ( špičkové až 200 l)

Složení kravského, ovčího a kozího mléka:



Masný typ

Plemena- např. Suffolk, Charolais, Texel

Většinou velký tělesný rámec, dobře osvalené tělo 

Produkce mléka je vysoká do 2 - 3 měsíců cca 2,5 l/den 

Přírůstky jehňat i 400g /den

Plodný typ

Plemena- romanovská ovce

Plodnost 250 - 400 % ( jiné typy 150 - 200%)

Kombinovaný typ 

Vícestranná užitkovost

plemeno Merino, Merinolandschaf - vlnařskomasná



Organizace
Českomoravská společnost chovatelů a. s.

Vedení ústřední evidence

Svaz chovatelů ovcí a koz z. s. 

Provádí kontrolu užitkovosti
-z údajů o reprodukci zapojených jedinců a stád sledování růstových schopností (sleduje se váha odchovaných jehňat 
ve 100 dnech) 
-sledování jatečné hodnoty masných plemen ovcí (provádí se ultrazvukové měření hloubky zádového svalu a výšky 
podkožního tuku) 
-sledování mléčné užitkovosti u dojených plemen ovcí (provádí se měsíční měření nadojeného mléka a rozbor obsahu 
mléčných složek – % bílkovin, tuku a laktózy)
Získané údaje jsou využívány při vyhodnocení kontroly dědičnosti

Kluby jednotlivých plemen



Chování
Vysoce sociální, život ve stádě jako ochrana před predátory

Silný stádový pud (izolace od stáda vždy ovce strádá)

Ovce chované pro masnou užitkovost - málo zkušeností s lidmi

Udržují si bezpečnou vzdálenost od lidí a popřípadě utíkají

Velmi dobrá dlouhodobá paměť, hlavně při averzní manipulaci

Při špatné manipulaci se jí budou vyhýbat, což může způsobit rozházení celého stáda



Manipulace
Manipulace skupiny

Důležité držet stádo pohromadě a využívat jejich stádový instinkt

Využití ovčáckého psa (u ovcí, které jsou na něj zvyklé), pes pobíhá v půlkruzích za 
stádem

Pokud se nějaká ovce zdrží( vzdálí) je nutné vyčkat až se připojí zpět

Při pohybu musí být klid

Pokud ovce vykazují při delších přesunech únavu, je vhodné dát skupině chvíli na 
odpočinek

Pokud skupina musí projít bránou, musí být vstup dost široký, prevence zranění



Manipulace s jednotlivcem

Přistupovat zezadu, když jsou v dostatečně malém prostoru pro snadné zachycení

Efektivní zachycení hlavy- ruka umístěna pod bradou jemně ji zvedá, druhá ruka 
zajišťuje záď

Hlavu ovce s rohy je možné za ně přichytit, mohou být nebezpečné

K zachycení ovce za zadní končetinu může být použita hole, použití hole na krku 
může způsobit poranění ovce

Nikdy nechytejte ovci za vlnu ani ocas



Fixace jedince
Obvykle stačí jen položit ruku pod bradu a druhou rukou jistit záď, popřípadě je 
možné ohnout krk do strany

Pokud ovce odchází, je možné tělo přidržovat u stěny koleny

V otevřených prostorech je možné chytit ovci zezadu a posadit ji na záď, končetiny 
ošetřovatele ovci přidržují- běžná metoda pro úpravu paznehtů a střiž (ne u vysoce 
březích)

Fixace za použití ohlávky



Reprodukce
Pohlavní dospělost 5 -7 měsíců (beránci mohou být  fertilní již v 3 měsících)

Polyestrická s pohlavní sezonností

Estrální cyklus 21 dní 

Připouštění v 1. roce života se nedoporučuje, ideální věk  16 až 18 měsíců

Období páření srpen - září



Zapouštění
Volné- plemeník stále přítomen ve stádě max 30 ks ovcí, rychlé opotřebení

Skupinové- do každé skupiny se přidělí 2 - 3 berani po dobu 6 - 8 týdnů

Harémové- každý plemeník má přesně určený počet koz, vyloučení nežádoucího 
páření

Individuální- často se kombinuje se zjišťováním říje

Inseminace



Ovlivnění a regulace pohlavního cyklu
Flushing- 6 až 8 týdnů omezení krmné dávky (KD), před zapuštěním zvýšení KD, nemá 
být kratší jak 14 dní

Regulace světelného režimu

Přítomnost berana ve stádě

Synchronizace říje syntetickými gestageny



Porod 
Březost cca 150 dní

jaro období bahnění 

Může probíhat na pastvině, 96 % porodů bez komplikací

Vícerčata, komplikace umístění v individuálním kotci 1 x 1,5m (až 1 x 2m)



Odchov jehňat
Období mlezivové výživy 

Prvních 3 až 5 dnů

Období mléčné výživy 

Prvních 14 dní po narození je jediná potrava mléko, lze nahradit mléčnou náhražkou

Období kombinované výživy

Postupné zvykání na objemná a jadrná krmiva od 3. týdne rozvoj žaludků 

Od 8. - 9. týdne činnost bachoru normální



Odstav 
Odchov s tradičním odstavem 

Ve věku 100 až 120 dní, hmotnost cca 22 - 30 kg asi 50 % dospělého jedince 

Kromě mléka mají přístup k jadrné směsi a lučnímu senu

Časný 

Ve věku 40 až 60 dní, minimální váha 12 kg

V intenzivních chovech

Velmi časný (umělý) 

2 – 4 dny po narození, výživa tekutými mléčnými náhražkami, kvalitní luční seno od 6. dne a postupná 
náhrada mléčného nápoje jadrnou směsí



Výkrm jehňat
Mléčný

Mateřským mlékem nebo pomocí krmných mléčných směsí 

Od 2. týdne příkrm senem a jádrem, mléčná výživa do 5.- 6. týdnů 

Ukončení ve věku 8 . týdnů , hmotnost 20 kg

Intenzivní 

Zařazení odstavených jehňat s hmotností 14 - 22 kg, výkrm do hmotnosti 25 – 45 kg, věk cca 6 měsíců

Intenzivní výkrm ve skupinách o 40 – 60 ks, na hluboké podestýlce nebo s využitím roštových podlah, využití 
kompletních směsí

Polointenzivní

Výkrm na pastevních porostech s přídavkem jádra  

Pastevní výkrm sajících jehňat

- masná plemena, ekonomické 



Odchov chovných jehniček a beránků

Maximální pozornost při chovu- budoucnost stáda

Nechovat společně s matkami 

Kvalitní pastva a příkrm jádrem, objemné krmivo tvoří seno a krmná sláma, vždy 
přístup k minerálům ve formě lizu

Stříhání na podzim, za 14 dní následuje koupel v dezinfekčním

roztoku, ošetření paznehtů, odčervení

U plemenných beránků několik fází výběru

Měsíční přírůstky: jehnička 3 kg, beránek 4 až 5 kg



Technika chovu v letním období

Pastva

Nutná příprava na toto období

Odčervení, úprava paznehtů

Postupné navykání na zelené krmení z  počátku pouze po dobu 1 – 3 h



Technika chovu v zimním období
Novozélandský způsob

Celoroční pobyt na oplocených pastvinách 

Odolná plemena

Přes zimní období příkrm senem, stálý přístup ke zdroji vody

Nutné kontroly chovatelem

připouštění listopad- prosinec, bahnění duben



Technika chovu v zimním období
Ovčíny

Ustájení na hluboké podestýlce

Poměr oken k ploše podlahy 1:15 – 1:25

Pozor škodí jim vlhkost, čpavek a průvan

Krmivo v jeslích, šíře mezer mezi příčkami 5-7 cm 

Možný výběh ven



Klimatické podmínky v ovčíně
Teplota vzduchu 10 – 15 oC

Relativní vlhkost 60 – 80 %

Rychlost proudění vzduchu 0,5 m/s (jehňata) 1 m/s bahnice

Přípustná koncentrace:

- oxidu uhličitého 0,3 %

- amoniak 0,002%, 

- sirovodík 0,001%



Rozměry podlahových ploch

podlahová plocha hmotnost druh či kategorie zvířat

0,15 m2

na 10 kg ž. hm. 

Bahnice 

0,15 m2 jehňata

0,25 m2 u plemenných beranů 
skupinový kotec

0,30 m2 u plemenných beranů –
individuální kotec



Péče o zdraví a vliv na welfare
Podstatné předpoklady k udržení zdraví

Hygiena zvířat

Suchý a dobře větratelný ovčín

Dostatek kvalitního krmiva a vody

Klidné zacházení se zvířaty

Odpovídající péče a prevence

Pravidelné kontroly zvířat, sledování výskytu příznaků onemocnění



Laminitida a preventivné péče o 
paznehty

Bolestivý zánět škáry chodidla, způsobuje kulhání na jednu až všechny končetiny.

Může být způsobena infekcí nebo fyzikálními příčinami (zranění, cizí těleso), 
nevhodnou výživou.

Ukazatel zhoršení welfare jedince i stavu celého stáda.

I pouhé přerůstání rohoviny na paznehtu vede k bolestivým stavům a kulhání- důležitá 
prevence kontrola končetin a pravidelné ošetření.



Mastitis
Zánět mléčné žlázy, projevuje se v prvních měsících laktace.

Při klinické mastitídě – celkové onemocnění, vemeno horké, oteklé, bolestivé, mléčná 
produkce snížená, sekret mléku podobný, ve vážných případech může končit smrtí 
zvířete.

Často nediagnostikovaná (subklinická forma) a neléčená.

Mléčná žláza může být trvale poškozena- snížení užitkovosti.

Prevencí důsledná hygiena při dojení, postižené ovce dojeny jako poslední.

Selekce rezistentních jedinců.



Ektoparazitózy
Strategie a kontrola parazitů střev popř. jater je důležitá součást zdraví stáda

Protozoární parazité např. kokcidie způsobují problémy u jahňat 4 – 6 týdnů starých

Nematoda- nakažení na pastvě kontaminovanou pastvou, na které jsou larvičky,

příznaky průjem, znečištění fekáliemi, apatie

Preventivní antiparazitní léčba, lépe na základě koprologického vyšetření (riziko 
rozvoje rezistence k léčivům)



Ektoparazitózy
Zhoršují welfare ovcí bzučivým zvukem a svěděním

příčinou jsou všenky, kloši, komáři, klíštata

Myiáza- rána kontaminovaná larvami much, které požírají rozkládající se tkáň, 
viditelné až po rozhrnutí rouna



Hodnocení welfare
První úroveň

Postup systematicky podle

Vše zaznamenat do záznamových listů

Poslední součástí je dotazník pro majitele nebo hlavního zootechnika



Hodnocení welfare
Druhá úroveň

Součástí individuální posouzení 

Zaměřeno na kondici a zdravotní stav ( nemoc může být důsledek života v 
nevhodných podmínkách)

Postupovat systematicky, vše zapsat do záznamového archu



Hodnocení welfare
Aplikace AWINSheep

Užitečný nástroj

Usnadňuje sběr dat a jejich 
vyhodnocení srovnáním s referenční 
populaci
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