
 

 

 

 

 

 

 
 

Prvních 15 minut života telete rozhoduje o mnohém 
Vypilujte svůj protokol poporodní péče. Jak správně zacházet s kolostrem? 

 
Souhrn vybraných článků různých autorů z odborného webu Dairy Herd Management.  
 

Úvod 
Odchov zdravých a bezproblémových telat by měl na každé farmě představovat oblast nejvyššího zájmu. 

Přesto v praxi vidíme, že jsou telata často posunuta až na okraj - obvykle z toho důvodu, že nepředstavují 

po delší dobu zdroj finančních příjmů. Takový přístup, ač možná zdánlivě pochopitelný, je ale cestou do 

pekel. Telata by měla naopak dostávat prioritní pozornost a péči, jelikož jen z dobře odchovaných, 

zdravých a připravených zvířat můžeme dostat bezproblémové a vysokoužitkové dojnice, které obstojí v 

náročném životě dojené krávy. Bezpočtem studií je prokázáno, že jakýkoli zdravotní zádrhel v prvních 

měsících života omezuje budoucí výkonnost zvířete. Každé zdravě narozené tele přichází na svět se 

stoprocentním potenciálem, který ale jen těžko bude naplno využit. S každičkým sebemenším problémem 

ztrácíme část genetického potenciálu zvířete a tudíž i jeho výkonnost.  

 

Tyto chyby jsou bohužel nezvratné a neexistuje pro ně opravný mechanizmus. Nikdo není bezchybný a 

ještě se žádnému chovateli na světě nepovedlo dosáhnout plného potenciálu - a ani nikdy nepovede. Měli 

bychom ale využít toho, že možná nejkritičtější období odchovu telat, které můžeme přímo ovlivnit, je 

právě během prvních hodin a minut okamžitě po otelení. V tomto období obvykle telata dostávají 

dostatek pozornosti a je jen na nás, jak dobře je do života vyprovodíme. 

 

Prvních 15 minut 
V podstatě bez větších okolků lze říci, že všechno, co uděláme - nebo spíše neuděláme - během prvních 15ti 

minut života telete může mít dalekosáhlý vliv na budoucí zdraví a užitkovost v krátkodobém i dlouhodobém 

měřítku. Zjednodušeně můžeme shrnout šest základních bodů, na které bychom se měli zaměřit: 

 

1. Průběh otelení: V praxi ještě stále přežívá dlouhodobě zajetá praxe, že by se mělo krávě pomoci s 

vypuzením telete, jakmile spatříme přední paznehty. Nepřiměřený a uspěchaný zákrok do normálně 



probíhajícího porodu naopak přinese víc škody, než užitku a narušuje některé důležité přírodní 

procesy. Když se krávy telí bez pomoci člověka, dávají si často pár minut pauzu poté, co se z 

porodních cest dostane hrudní koš a tele se může poprvé nadechnout. V tomto okamžiku placenta 

přenáší své krevní zásobení, asi 1 litr krve, na tele. Tento proces je zásadní pro včasné vypuzení 

placenty a životaschopné tele. Dokud tedy porod postupuje normálně a tele je ve správné poloze, 

je naprosto nejlepší strategií pouhé sledování otelení bez zásahu. 

 

2. První nádech: Pokud tele nedýchá vůbec a nebo s obtížemi, strčte mu do nosní dírky čisté stéblo 

slámy a nebo nalijte studenou vodu na čelo. Položte tele do pozice, kdy leží na hrudní kosti a přední 

nohy má natažené pod tělo - tato poloha zajišťuje uvolnění dýchacích cest a usnadňuje dýchání. 

 

3. Otáčení telat: Někteří chovatelé (pozn. překladu - častěji se s tím setkáváme v USA) věří, že každé 

novorozené tele by mělo být zvednuto vzhůru nohama, aby se  napomohlo vypuzení porodních 

tekutin z plic. Výzkum ukázal, že tato praxe skutečně napomáhá vyloučení tekutin. Jedná se ale o 

žaludeční obsah a ne tekutinu z plic. Zvedání telat ve skutečnosti způsobuje zvířatům nadměrný 

stres. Vnitřní orgány tlačí na bránici a mohou ji dokonce i rozdrtit, což v dýchání rozhodně 

nepomůže... 

 

4. Nedýchající telata: Některá telata nemusí po narození dýchat, ale stále mohou mít znatelný srdeční 

tep. Ten můžete zkontrolovat pohmatem do slabin levé zadní nohy. Pokud pocítíte i mírný rytmus, 

rázně protřete hruď telete a zkuste stimulovat dýchání pomocí stébla slámy a nebo studenou vodou 

na čelo. Budete možná překvapení, kolik telat "vstane z mrtvých".   

 

5. Zahřívací boxy: V případě velmi chladného počasí je zajištění teplého prostředí pro novorozené tele 

velice důležité. V praxi používané zahřívací boxy či tepelné lampy ale mohou zvířatům uškodit. 

Pokud nejsou pravidelně a důkladně čištěny, slouží jako rezervoáry patogenních organizmů, kterým 

nic nebrání v napadení telat s nízkou imunitou. Další důležitý faktor je čas, který telata v zahřívacím 

boxu stráví - 48 hodin nebo více může vyčerpat vnitřní zásoby hnědého tuku, což má za následek to, 

že telata jsou při následné přesunu do venkovních budek oslabena. Zahřívací boxy je doporučeno 

používat střídmě a maximálně na 24 hodin na kus. Zpravidla dokud není srst zvířat zcela suchá. 

Pokud teploty klesnou pod 0 °C, měli bychom zvážit použití připínacích deček a extra podestýlky, 

abychom zaručili, že telata neprochladnou. 

 

6. Kolostrum: Telata jsou schopna absorbovat nezbytné protilátky a další imunitní faktory pouze 

prostřednictvím mleziva. Tím si navozují tzv. pasivní imunitu, která je naprosto zásadní pro 

každodenní boj s patogenními organizmy. Schopnost vstřebávat imunitní látky ale velice rychle 

klesá a zhruba za 24 hodin je nulová. Z toho důvodu je velice důležité telata napojit co nejdříve po 

narození (maximálně do dvou hodin) 3-4 litry vysoce kvalitního, zdravotně nezávadného kolostra. 

Kvalitu jednoduše můžeme změřit pomocí refraktometrů. Zvažte, zda byste mohli mít oddělené 

krmící pomůcky (láhve, dudlíky, jícnové sondy apod.) pouze na krmení kolostra a krmení mléka. 

Pokud nemůžete okamžitě zkrmit mateřské kolostrum, použijte rozmrazené kolostrum a nebo 

vysoce kvalitní náhražku s alespoň 150 g imunoglobulinů G. 

 

 

 



Mlezivo je pro tele živou vodou 
Během prvních dvou měsíců života se telata setkávají s celou řadou zdravotních rizik, která představují 

výrazné omezení profitability odchovu. A často jsou tyto problémy přímým důsledkem špatné péče o 

novorozená telata. V některých případech se krmí komerční náhražky nebo dokonce směsné odpadní 

mléko, což je zcela nepřípustné. Cílem dobře řízeného odchovu telat je zdravotně bezproblémový stav 

zvířat.  

 

Správné krmení kvalitního kolostra zdaleka převažuje efekt jakékoliv náhražky, doplňků krmiva, léků nebo 

vakcín, které bychom teleti mohli dát. Za většinou případů úhynu hledejme chybu ošetřovatelů nebo 

managementu. Tele uhynulé na závažné průjmové onemocnění podlehlo patogenu, kterému se mohlo 

efektivně předejít pomocí prevence a nebo mělo být k léčbě přistoupeno mnohem dříve a intenzivně. 

Podíváme se na tři hlavní body, které vylepšují management programu krmení mleziva. V první řadě je 

nezpochybnitelné, že kvalita kolostra je posílena správnou a vyváženou stravou matek v průběhu celé 

březosti a také díky vakcinačnímu programu. Za druhé je nutné s kolostrem správně zacházet a v 

neposlední řadě musíme do telete dostat ve správný čas správné množství. 

 

Nejvýživnější potrava 

Neexistuje kvalitnější a vhodnější krmení pro novorozené tele než to, které pochází od jeho matky. Mlezivo 

je dokonalým zdrojem energie, živin, protilátek apod., které navíc perfektně odpovídají zdravotnímu 

statutu každé konkrétní farmy. Pro produkci kvalitního kolostra potřebuje kráva krmnou dávku vyváženou 

na energii a živiny. Vakcinační program navržený přesně pro vaše stádo má vliv na to, jaké protilátky se 

dostanou z matky na tele. 

 

Mlezivo obsahuje mnohem více, než pouze imunoglobuliny (IgG). Je to prakticky dokonalá kombinace 

energie, vitaminů, minerálů pro odolnost, sílu a vitalitu. Dále celá řada hormonů jakým je inzulin, prolaktin 

a růstový hormon, růstové faktory - všechny tyto složky dohromady podporují zdravý růst a 

obranyschopnost proti infekci.  

 

Čisté a včasné podojení 

Kolostrum funguje jako komunikační kanál mezi matkou a teletem. Správné podojení mleziva je zásadní pro 

ochranu tohoto přenosu živin a protilátek. Dva kritické faktory jsou čas a čistota. Tele by mělo být od 

krávy odděleno co nejdříve, abychom omezili riziko přenosu mikroorganizmů. Díky tomu také proces dojení 

proběhne ve větším klidu a tedy menším stresu. Není třeba více rozebírat, že je nutné používat pravidelně 

sanitované pomůcky při dojení i krmení. Pokud nemůžeme kolostrum hned zkrmit (v případě přebytku), je 

vhodné ho co nejdříve uložit do lednice či mrazáku.  

 

Krmit nejméně čtyři litry 

Pokud se telatům hned v počátcích nedaří tak, jak by mělo, měli bychom se zaměřit na kvalitu krmení. 

Často zapomínaný fakt je ten, že telata výrazně zvyšují své požadavky na energii a živiny s klesající okolní 

teplotou. Proto musíme brát v potaz i systém ustájení, ochranu proti větru, relativní vlhkost, typ podestýlky 

a její množství. Problémy se tak znásobují v případě chladnějších zim.  

 

Tele by mělo dostat minimálně 4 litry láhví a nebo jícnovou sondou, pokud odmítá pít. Dobře zvládnutý a 

zajetý program drenčování může být stejně efektivní a navíc časově výhodnější oproti prvnímu napojení 

telete pomocí láhve.  



Kráva produkuje specielní živiny pro své novorozeně ještě 4 dny po otelení a většinu z nich je tele schopno 

stále využít. V praxi není příliš časté, aby se kolostrum krmilo celé 4 dny, ale přínos je zřejmý, pokud to 

management umožní. Studie jasně prokazují, že stav a kvalita kolostra ovlivňuje budoucí zdraví, schopnost 

konverze živin a mléčnou produkci zvířat. Než příště budete chtít opět použít vakcínu a nebo antibiotika, 

zvažte, zda by nebylo možné mnoho problémů vyřešit správným managementem mleziva. Není hezčí 

pohled, než na zdravá a spokojená telata. 

 

Jak skladovat kolostrum? 
Udržování vysoké kvality mleziva by mělo být pro každou farmu prioritou. Můžeme narozené tele nakrmit 

velkým množstvím kolostra, ale pokud bude mít nedostatečnou kvalitu, jeho přínos se rovná téměř nule. 

Máme pro vás 5 tipů, jak by se mlezivo mělo skladovat a používat. 

 

1. Nemíchejte dohromady čerstvé mlezivo od více matek. Roste tím riziko přenosu potenciálních 

onemocnění. V případě vážného nedostatku byste měli mít v zásobě pro tyto případy dostatečně 

kvalitní náhražku kolostra. 

 

2. Kolostrum zkrmte nebo zamrazte co nejrychleji. Čerstvé mlezivo je zcela nutné zkrmit co nejdříve, 

především ze zdravotního a kvalitativního hlediska. Včasnost podání imunitních látek výrazně 

podporuje obranyschopnost novorozených telat. Především ale s každou hodinou exponenciálně 

roste bakteriální kontaminace mleziva na dvojnásobek. Kolostrum můžeme bez většího omezení 

skladovat v lednici a nebo mrazáku. Přebytky tak okamžitě zchlaďte a uložte k dalšímu použití. 

 

3. Zchlazené mlezivo zkrmte optimálně do 3 dnů. Dejte si také pozor na teplotu, která by měla být 

maximálně kolem 2 °C, jinak umožníte množení bakterií. 

 

4. Zmrazené kolostrum by mělo vydržet půl roku. Ačkoliv se názory na dlouhodobé skladování 

zmrazeného mleziva liší v ohledu na kvalitu a množství protilátek, většina autorů se shoduje na 

bezpečné hranici 6ti měsíců.  

 

5. Rozmrazení kolostra v teplé vodě a nebo mikrovlnné troubě. Hlavním rizikem při rozmrazování je 

to, by nedošlo ke krystalizaci imunitních látek a jejich nevratnému poškození. Nejšetrnější je vložit 

sáček s kolostrem do teplé (ne horké) vody, která se postupně dolévá. Alternativou je použití v 

mikrovlnné troubě. S ohledem na co nejmenší poškození protilátek je potřeba nastavit rozmrazení 

na nízkofrekvenční a s krátkými intervaly.  

 

Zdroj: Dairy Herd Management 

 

Překlad: Ing. Tomáš Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete volně na našem webu. 

Chcete se podělit o své zkušenosti a nebo názory? Přidejte si nás na Facebooku! 

 

.mtssro.cz info@mtssro.cz /mtssro 

http://www.mtssro.cz/
file:///C:/Users/Novotný/Desktop/Soubory/Práce/TechMix/Články%20a%20překlady/info@mtssro.cz
https://www.facebook.com/mtssro/


NABÍDKA MTS 
PREVENCE I ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 

 

    - okamžité řešení průjmů bez použití antibiotik 

 

okamžité řešení průjmového onemocnění bez použití antibiotik 

jednoduché a rychlé podání bolusu pomocí plastového aplikátoru 

extrakty z oreganového oleje mají přírodní antibakteriální účinky 

speciální selektivita pouze proti G- bakteriím (E. coli a Salmonella) 

primární efekt - vyčištění střevní mikroflóry od přemnožených patogenů 

sekundární efekt - obsahuje probiotika rodu Bacillus pro rychlé zotavení 

speciální protein chrání střeva od dalšího přemnožení a posiluje imunitu 

 
 

 

 

    - tekutý elektrolyt vyrobený na základě rozsáhlé studie 
 
 složení postaveno tak, aby splňovalo všechna doporučení rozsáhlé, nekomerční studie 

 kvalitativní špička na trhu za jedinečnou cenu 56 Kč/denně (nikoliv na jednu aplikaci) 

 jednoduchá příprava bez nutnosti složitého rozmíchávání a se zkrmením beze zbytku 

 aplikace pouze 1x denně šetří vynaložený čas i náklady 

obsahuje vysoké množství energie, minerálů a vhodná alkalizační činidla - propionát a acetát sodný 

krmení ve vodě i mléce bez omezení - osmolalita nepřekračuje doporučované rozmezí odborníků 

 

 

 

    - probiotika nejvyšší kvality pro zdravé a efektivní trávení 
 

zdroj vysoce kvalitních, koncentrovaných probiotik rodů Enterococcus a Bacillus 

obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému 

specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

prokazatelně urychluje rozvoj bachorových papil pro efektivnější a vyšší příjem krmiva 

lépe narostlá a odolná telata připravená na odstav a rostlinnou stravu 

podávání probiotik po průjmovém onemocnění urychluje zotavení a návrat k příjmu potravy 


