
 

 

 

 

 

 

 

 

Přeplněné sekce: Jak minimalizovat negativní následky?  
Nezoufejte - i bez nové stáje lze spoustu věcí zlepšit 

 
Dr. Mac Campbell 

Odborný konzultant pro mléčné farmy - zaměření na faktor přeplněnosti 

Cargill Animal Nutrition 

 

Předmluva MTS 
S přeplněností sekcí se v ČR potýká ve větší či menší míře nejspíše většina chovů. Pokud hledáme dokonalé 

řešení na dvě slova, tak je odpověď jasná - "nová stáj". To se ovšem jednoduše řekne, realizace je už 

mnohem obtížnější. Celá řada chovů si bohužel stále musí vystačit s dnes již nevyhovujícími, uzavřenými a 

nízkými kravíny, které ovšem nebyly vyhovující ani v době, kdy byly postaveny. To je ale holt memento 

minulosti a nezbývá nám nic jiného, než se s tím vypořádat. I u starých kravínů je ale celá řada možností, 

jak alespoň trochu vyjít zvířatům vstříc - zavedení ventilátorů, otevření boků do co největší možné míry 

atp. 

 

Vezmeme-li např. v potaz, že za rok 2019 bylo celkem 159 dnů, kdy denní teplota překročila 20 °C (o 

vyšších teplotách ani nemluvě), tak je jasné, že chovatelé přichází o obrovské množství mléka vlivem 

tepelného stresu, který mimo mléčné produkce postihuje výrazně i reprodukci. Nemyslete si - následkům 

tepelného stresu se nevyhnou ani krávy ve zbrusu nových, vysokých a otevřených stájích - i zde by 

chovatelé měli mít připravené vhodné řešení na ty nejteplejší 3 měsíce v roce. Oproti vlastníkům starých 

kravínů jsou ale ve zřejmé výhodě.  

 

Vraťme se ale k problematice přeplněnosti, se kterou se nejčastěji setkáme právě ve starších kravínech. 

Všeobecně nevyhovující podmínky se zde ještě posilují nadměrným počtem zvířat. Nebuďte ovšem 

bezradní - i v horších podmínkách je stále dost možností ke zlepšení.  

 

 

 



Úvod 
Přeplněnost sekcí má celou řadu negativných následků. Vzhledem k vyšší míře konkurence o krmivo i 

vodu tráví krávy výrazně méně času odpočinkem a ležením. Zvyšuje se vzájemná agresivita mezi zvířaty, 

a to především u krmného žlabu. Mnohem častěji se zde setkáváme s případy bachorové acidózy a roste i 

riziko laminitid. Okamžitým řešením by bylo postavení nové stáje, ale to je pro celou řadu chovů nemožné. 

Alespoň ne v blízké budoucnosti... 

 

Především u krav v tranzitním období je jakýkoliv nadbytečný stres velkým rizikem. Výsledkem je nižší 

vrchol laktace, horší perzistence, vyšší četnost metabolických onemocnění a s tím související nárůst počtu 

brakovaných krav během prvních 60ti dnů. Více postiženy budou samozřejmě chovy s větší tendencí na 

sezónní telení. Můžeme ale zavést různá opatření v systému řízení stáda, které nám pomohou snížit 

negativní vliv přeplněnosti. 

 

Vhodná tvorba skupin 
Při tvorbě skupin berte ohled na krávy dle parity (počtu otelení). Pokud sloučíme dohromady starší 

suchostojné krávy a vysokobřezí jalovice, můžeme počítat s problémy. Mladší zvířata jsou obvykle 

submisivní oproti starším, dominantnějším kravám, které si tvrdě drží své místo u krmného žlabu. Tím, že 

uděláme krmnou dávku hustší (s větším množstvím sušiny), umožníme mladším otloukánkům 

efektivnější příjem živin i z menšího množství celkově přijatého objemu. Optimálním řešením by bylo 

samozřejmě rozdělení na samostatnou skupinu vysokobřezích jalovic a skupinu starších krav. Ne každá stáj 

ale toto dovoluje a především u starých kravínů tato možnost reálná není.  

 

Kompaktnost TMR a dobré promíchání 
Kvůli vyššímu množství suchého, objemného krmiva (seno, sláma) představuje suchostojná krmná dávka 

riziko v tom, že je pro krávy mnohem jednodušší se v krmení přebírat. Okamžitě po navezení nového 

krmiva si tak starší krávy vyberou koncentrované složky a na mladší, méně dominantní zvířata zbude krmná 

dávka s nedostatkem koncentrátu. Ten je ovšem hlavním zdrojem vitaminů, minerálů, 

metabolizovatelného proteinu a dalších živin důležitých nejen pro samotnou krávu, ale i pro obsah 

protilátek v mlezivu. Ujistěte se tak, že zamíchání TMR je co nejlepší. 

 

Přidání vody či melasy lépe udržuje koncentrované složky v celkovém objemu a zamezuje jednoduchému 

třídění. Tomu můžeme předcházet i vhodnou délkou řezanky, aby nejdelší kusy byly pod 10 cm. Pravidelné 

přihrnování napomáhá k opětovnému scelení rozházené TMR a především mladším zvířatům tak pomůže 

v příjmu komplexnějšího krmiva.  

 

Management skupin 
Zlepšete systém přesunů krav mezi skupinami. Místo zaměření se pouze na konkrétní počet dní v laktaci 

přesouvejte krávy spíše dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Zbytečně dlouhé udržování zdravých krav 

na krmné dávce pro start laktace bude mít za následek nižší příjem sušiny a energie, což negativně ovlivní 

mléčný nádoj i vrchol laktace. Mimo to tím současně zvyšujete míru přeplněnosti této rizikové skupiny. 

Lepší management kontroly zdravotního stavu dovoluje i efektivnější práci se skupinami. Bezproblémová, 

zdravá zvířata je možné posunout dál. Naopak rizikové, či přímo problémové krávy můžeme řešit mnohem 

rychleji, což se obvykle rovná i s nižšími náklady.  

 



Co s jalovicemi? 
V poslední době se ve světě výrazně lépe pracuje i se samotným nastavením šlechtění stáda. Možnosti, 

které přinesla technologie OPU/IVF (Ovum Pick-Up/In Vitro Fertilization), jsou nevídané. V takových 

stádech se obvykle starší krávy inseminují už jen masnými býky. Geneticky nadprůměrná část stáda dostává 

sexované semeno a ta nejlepší zvířata se používají na IVF (pozn. překladu - v ČR tato technologie, i přes 

poměrně intenzivní a několikaleté snahy MTS, na komerčně dostupné bázi stále nefunguje, ač se konečně 

objevují první, individuální pokusy). 

 

Díky vyššímu množství narozených jalovic je 

možné vyřazovat efektivněji vysloveně 

problémové kusy, které jsme si doposud ve 

stádě nechávali nuceně. Celkově tato 

metoda napomohla k menší koncentraci 

zvířat na farmě. U farem, které podobný 

systém zavedený nemají, se chovatelé 

často musejí potýkat s nadměrným 

množstvím jalovic a především stáje se 

staršími jalovicemi jsou přeplněné.  

 

Dva hlavní cíle, kterých by měly jalovice před otelením dosáhnout, jsou hmotnost (95 % hmotnosti v 

dospělosti) a zároveň vhodná tělesná kondice. V přeplněných sekcích velice často vidíme výrazné rozdíly 

mezi stejně starými zvířaty. U jalovic je vhodné doporučit následující body: 

 

1. Krmení většího množství vlákniny 

Vzhledem k vyšší míře konkurence u krmného žlabu si můžeme všimnout toho, že se dominantní zvířata 

přejídají nutričně vysoce bohatou KD. Naopak slabší a submisivní kusy bojují alespoň o energii na záchovu.  

Přidání vyššího množství zdrojů vlákniny a co nejlepší zamíchání TMR může minimalizovat extrémy v 

tělesné kondici zvířat. 

 

2. Management krmení 

Jak již bylo řečeno, tak se přeplněnost projeví nejvíce právě u krmného žlabu. Delší intervaly mezi 

jednotlivými krmeními budou znamenat i vyšší míru nervozity a agresivity přímo u žlabu. Zvířata mohou 

uklouznout a zranit se. Přehnané hltání a vybírání si koncentrátů dále výrazně zvyšuje riziko vzniku sub-

akutní bachorové acidózy. Častější krmení a pravidelné přihrnování těmto problémům předchází. 

 

3. Individuální posuzování jalovic 

Podřízená (= submisivní) zvířata obvykle zaostávají v růstu a vývoji. Je tak důležité brát ohledy i při 1. 

inseminaci a na tyto zvířata zbytečně nespěchat. V opačném případě máme garanci, že i v mléčném stádě 

budou od začátku tahat za kratší konec lana. Následkem toho bude, že prvotelky přijdou o část mléčné 

produkce kvůli potřebě dokončení růstu. Posuzujte proto jalovice individuálně a sami si odpovězte na 

následující otázky:  

 Je připravena na přesun do další sekce a nebo potřebuje čas navíc? 

 Je vhodná k zapuštění a nebo má smysl počkat další 1-2 cykly? 

 



V případě, že je to možné, tak objektivně analyzujte růst jednotlivých zvířat vážením a měřením. Díky 

tomu zjistíte zcela jasně, zda jsou připravena na další posun ve stádě. 

 

4. Bezpečný povrch stájí 

Přeplněné sekce jsou zpravidla znečištěny mnohem rychleji a roste tak riziko vyšší kluzkosti povrchu. 

Následkem jsou častější důvody brakace kvůli zbytečným zraněním, ale takové prostředí představuje i 

výrazně vyšší riziko onemocnění paznehtů. Navyšte množství a frekvenci podestýlání pro podporu 

čistějších a bezpečnějších sekcí. 

 

Přestože je problém s přeplněností sekcí u jalovic velice častý, a částečně se s tím potýkají i tranzitní 

skupiny, neznamená to, že by nebylo možné zavést opatření k minimalizaci negativních následků. 

Omezení nadbytečných stresorů, především díky vhodnějšímu managementu krmení, může zvířatům 

dopomoci k lepšímu vyrovnání se s ne zcela vhodnými podmínkami stájí. 

 

Zdroj: Campbell, M. Maximize herd potential while overcrowding: Transition cows and heifers. 2020. 

Progressive Dairyman. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete na našem webu. 
Chcete se podělit o své názory a zkušenosti? Přidejte si nás na Facebooku a komentujte! 

 
.mtssro.cz @mtssro info@mtssro.cz 

http://www.mtssro.cz/
https://www.facebook.com/mtssro/
info@mtssro.cz

