
Plemena 

slepic



Podle užitkovosti,hmotnosti a tvarových znaků dělíme plemena do 

několika skupin.

1) lehká plemena nosná

2) středně těžká plemena s kombinovanou užitkovostí

3) těžká plemena masná

4) bojová plemena

5) plemena zvláštního vzhledu

6) plemena zdrobnělá

7) plemena zakrslá



ČESKÁ SLEPICE ZLATĚ KROPENATÁ

Původní české plemeno.

Hmotnost kohouta je2,5 kg a slepic do 2 kg.

Počátkem 20.století došlo k regeneraci tohoto plemene.

Je velmi dobře přizpůsobena našim klimatickým podmínkám, otužilá, nenáročná  a sháňlivá.

Roční snáška: 

od 150 do 180 vajec

Patří v současnosti mezi genetické zdroje.

Zbarvení vystihuje název plemene, 

intenzita na krku zlatavá

tmavne směrem k ocasu, 

který je hnědý až černý.





LEGHORNKA

Jedno z nejrozšířenějších plemen slepic na světě.

Původně pochází z Itálie od města Livorno.

V USA byla prošlechtěna na vysokou snášku.

Chová se jen v bílé barvě, běháky  a zobák žlutý, oči výrazně 

červené. 

Trup je vodorovně nesený,kohouti mají výrazné krční a sedlové 

závěsy a mohutný ocas.

Snáška se pohybuje kolem 250 vajec.





PLYMUTKA



PLYMUTKA ŽÍHANÁ

Pochází z USA, z okolí města Plymouth.Od roku 1874 uznáno jako 

samostatné plemeno.

Je to plemeno s vyrovnanou užitkovostí v mase i snáškou.

Hmotnost kohouta je 2,9-3,5 kg a slepice 2,4-3 kg.

Je velmi přítulná a chová se v sedmi barevných rázech. Nejčastěji 

černobíle perlivá.

V ČR nejvíce chované 

kombinované plemeno.

Snáška 150-200 vajec,

Maso výborné kvality. 





VLAŠKA



 Je to rovněž velmi rozšířené plemeno.Typově jsou podobné 

leghornkám ale poznáme u nich  33 barevných rázů.

 Původem pochází z Itálie – Lombardie.Postupně rozšířeny do 

Rakouska,Švýcarska a Německa a pak do celé Evropy.

 Hmotnost kohoutů od 2,2-2,4 kg a slepic 2-2,4 kg.

 Kromě listového hřebene mohou mít někdy i růžicovitý.

 Tvar těla je protáhlý s vyklenutou hrudí.

 Užitkovost je 230-280 vajec.





MINORKA



 Plemeno vyšlechtěné ve Španělsku.U nás také velmi 

oblíbené,protože má velkou hmotnost vajec a snáší dobře i v 

zimě.

 Zbarvení je převážně černé s vysokým červeným hřebenem a 

vyraznými bílými ušnicemi.Zobák a běháky jsou černé.

 Hmotnost slepic je 2,2-2,5 kg a kohoutů 2,5 kg.

 Snáška 150 – 180 vajec. 





BRAKELKA



 Jedno z nejstarších plemen,pochází z Belgie.Nejčastěji se 

vyskytuje varieta stříbrná,méně často zlatá a bíle pruhovaná.

 Běháky má břidlicového zbarvení.

 Hmotnost kohoutů je 2,2-2,6 kg a slepic 1,9-2,3 kg.

 Snáška se pohybuje od 230 do 280 vajec.

 Slaběji vyvinuté stehno,dobře vyvinuté břícho a hruď.

 Nekvokavé plemeno.





HAMBURČANKA



 Je to jedno z nejlehčích plemen pocházející původně z okolí 

Hamburku,odkud bylo převezeno do Anglie kde vznikla dnešní 

podoba.

 Hmotnost kohouta je kolem 2 kg a slepice kolem 1,5 kg.

 Má obzvláště hezkou kresbu peří,nejčastěji stříbrnou s černým 

tečkováním či pruhy.

 Je velmi temperamentní a snášku má okolo 170 vajec.





STŘEDNĚ TĚŽKÁ KOMBINOVANÁ PLEMENA

 Vyandotka



 Pochází od indiánských kmenů z USA.Podsaditá postava s 

krátkým a širokým ocasem.

 Hmotnost kohoutů je 3,4-3,8 kg a slepic 2,5-3.0 kg.Snáška

vajec činí 150-180 vajec.

 Má 28 barevných rázů ale najčastěji barva bílá.

 Horší letové schopnosti – možnost nižšího oplocení.

 Maso hodnoceno jako jedno z nejchutnějších.





SASEXKA



 Vyšlechtěna v Anglii v hrabství Sussex.Nejrozšířenější barevná 

varieta je bílá s kolumbijskou kresbou.Známe ale i osm dalších 

barevných rázů.

 Šlechtěna hlavně pro maso.

 Hmotnost kohouta je 3-3,6 kg a slepice 2,5-3,1 kg.

 Je to klidné a přítulné plemeno,které brzo dospívá.

 Snáška vajec je od 150 do 180 vajec.





RODAJLENDKA



 Byla vyšlechtěna v USA v druhé polovině 19.století.Trup má 

obdélníkového tvaru a dobře viditelnými stehny.

 Barva rovnoměrná červenohnědá.

 Dřívější problémy s pomalým růstem peří již byly vyšlechtěny.

 Snáška 170 – 200 vajec.





HEMPŠÍRKY



 Plemeno rovněž z USA,Nejčastěji se chová v barvě 

červenohnědé,ojediněle bílé.

 Bylo šlechtěno na odstranění nedostatků rodajlendek,což byl 

pomalejší růst peří a slabší snáška.

 Toto se povedlo vyřešit u samotného plemene.

 Snáška je 180 – 200 vajec.



TĚŽKÁ PLEMENA MASNÁ

 Kočínka



 Původem je Vietnam a Čína.

 Mohutná slepice  s širokým a hlubokým tělem,opeřená i na 

běhácích.Otužilá a velmi klidného temperamentu.

 Je možno ji chovat i na omezených výbězích.

 Vyskytuje se v sedmi barevných rázech.

 Hmotnost kohouta je 3,7 – 4,4 kg a slepice 3-3,7 kg.

 Snáší poměrně malá vejce  a jen 100-140 ks ročně.



ORPINGTONKA



Byla vyšlechtěna v Anglii.

Je to mohutná slepice  s trupem ve tvaru krychle s nízkými 

běháky.

Je velmi klidného temperamentu s minimální chutí létat a proto 

stačí nízké oplocení malých výběhů.

Hmotnost kohouta je3.7 – 4,4 kg a slepice 2,7-3,4 kg.

Objevuje se v devíti barevných rázech.

Snáška 130 – 150 vajec.



BOJOVÁ PLEMENA

 Malajka



 Jedná se o staré asijské plemeno ,v Evropě se objevilo poprvé v 

roce 1830.

 Vyskytuje se v pěti barevných rázech.

 Charakteristická je svalnatá a téměř svislá postava hlavně 

kohoutů,kteří dosahují hmotnosti okolo 4 kg a výšky až 90 cm.

 Má velmi krátké a přiléhavé opeření,bojový až útočný vzhled.

 Snáška se pohybuje okolo 80 vajec.

 Vzájemně se málo snáší ale na člověka neútočí.





BOJOVNICE ŠAMO



 Pochází z Japonska do Evropy se dostalo v roce 1880.

 Má vzpřímený a vyzývavý postoj,dobče osvalené tělo a hlavu 

podobnou dravci.

 Zbarvení je divoké v různých odstínech.

 Hmotnost hohouta je 2,5-4 kg a slepice 2-3 kg.

 Snáška se pohybuje okolo 100 vajec a údajně má velmi chutné 

maso.





PLEMENA ZVLÁŠTNÍHO VZHLEDU A JINÉ BARVY 

SKOŘÁPKY VAJEC

 Jedná se o plemena chovaná většinou jako 

hobby.Nevynikají kvalitní užitkovostí ale jsou často 

populární svým exotickým vzhledem.

 Většinou se jedná o plemena přítulná.



HEDVÁBNIČKA

 Vyniká zvláštním jemným jakoby hedvábným peřím.



HOLANĎANKA

 Má chocholku podobnou čepci holandských krojů.





JAPONKA

 Má krásně utvářené peří na ocase,opeřené běháky a výrazný 

hřeben.



MARANSKA

 Francouzské plemeno nejčastěji měděně černé barvy.Skořápka

je čokoládově hnědá.





ARAUKÁNA

 Plemeno z Chile zvláštního vzhledu.Má po stranách hlavy 

péřové licousy a vajíčka jsou tyrkysově modrá.



PLEMENA ZDROBNĚLÁ

 Téměř všechna velká plemena jsou chována ve zdrobnělé 

formě.Hmotnost zdrobnělých jedinců se pohybuje u kohouta 

okolo 1,1-1,3 kg a u slepic0,9-1,1 kg.Nejčastěji se v ČR chovají 

tato plemena:1) zdrobnělá plymutka

 2)zdrobnělá vlaška

 3)zdrobnělá  vyandotka

 4)zdrobnělá  velsumka

 a řada dalších plemen



PLEMENA ZAKRSLÁ

 Jedná se převážně o stará,původní plemena.Hmotnost kohoutů 

se pohybuje okolo 0,7 kg a slepic okolo 0,5 kg.Patří sem např.:

 1) Rousná zakrslá

 2) Sebritka

 3) Antverpský vousáč

 4) Zakrslé kočinky 

 a řada dalších plemen.


