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Revoluce v přístupu k mléčnému odchovu telat? 

Restriktivní krmení mléka omezuje budoucí mléčnou užitkovost 
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Odborný konzultant v chovu skotu 

MTS 

 

Předmluva 
Jako odborný konzultant pro mléčný odchov telat spolupracuji s chovy po celé ČR. Mimo napravování 

nedostatků a rezerv, které se zcela běžně v praxi vyskytují - špatný management kolostra, napájení mléka z 

volné hladiny, omezený přístup k vodě, nevhodné podávání starteru, neefektivní léčba průjmových 

onemocnění, a s tím spojené nadužívání antibiotik, špatně prováděný odstav atp., se soustředím především 

na prosazování nového konceptu krmení mléka a odstavu tam, kde je to možné. Již delší dobu se snažím 

chovatele přesvědčit o tom, že by telata měla dostávat vyšší množství mléka, než se ve standardních 

systémech mléčného odchovu běžně krmí. A měla by být odstavována později, než ve dvou měsících.  

 

Naprostá většina chovů u nás krmí telata 2x denně, jelikož jim přechod na 3x denně neumožňují především 

praktické překážky. Bohužel. V první řadě se snažíme společně hledat cesty, jak by to bylo možné změnit. Z 

jednoduchého důvodu - častější krmení většího množství mléka má pro telata celou řadu výrazných 

zdravotních přínosů. A jak se ukazuje, tak nejen zdravotních. V druhé řadě, pokud přechod na krmení 3x 

denně zkrátka a jednoduše není prakticky uskutečnitelný, zaměřujeme alespoň pozornost na detaily, které 

by vylepšily současný systém krmení 2x denně. 

 

Problém je vcelku jednoduchý - telatům není možné bez rizika krmit v jedné dávce výrazně více jak 4,5 

litrů mléka. Tím rizikem je vyšší intenzita množení Clostridií, bakterií přirozeně se vyskytujících v trávicím 

ústrojí, které způsobují nadýmání a průjmy. Při krmení 5 l v jedné dávce již výrazněji vzrůstá riziko 

zpomalení průchodnosti tráveniny ze slezu do střev, což poskytuje přirozeně se vyskytujícím bakteriím 

velice vhodné podmínky a čas k množení. Reálně by tak chovy krmící 2x denně neměly telatům dávat 

výrazně více přes 8-9 litrů mléka za celý den. Nemluvě o tom, že velká část chovů ani toto množství 

nekrmí, ačkoliv nižší dávka bude sotva přesahovat nároky pro záchovu. Porovnáme-li si to s možnostmi, 

které nám nabízí systém 3x denně, tak se najednou jen v samotné denní dávce mléka, kterou můžeme 

teleti poskytnout bez jakéhokoliv omezení, dostáváme až na 12 l mléka za den. A to je jen jedna z mnoha a 

mnoha nesporných výhod častějšího krmení. Chovy využívající mléčné automaty už jsou jinou kapitolou. 
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Počkat. Nebude mít ale krmení většího množství mléka negativní dopad na příjem starteru? Cílem 

mléčného odchovu je přeci co nejrychlejší rozvoj bachoru a přechod na plně rostlinnou stavu, ne? 

Ukazuje se, že ne... 

 

Zatímco je dnes stále ještě často v praxi razena tradiční myšlenka, že „chceme co nejdříve vyvinout bachor", 

tak já se ptám jinak - „je důležitější rozvoj bachoru, anebo spíše rozvoj celého zvířete?" Ano, bachor plní u 

přežvýkavců zcela určitě nezastupitelnou roli. Vždyť u dospělé krávy až 80 % denní energie pochází právě z 

produkce v bachoru. Ale jak se říká - "všechno má svůj čas". Uvědomme si, že odchováváme budoucí 

dojené krávy. Měli bychom proto přistupovat k odchovu telat tak, aby šel co nejvíce vstříc plnému 

potenciálu pro produkci mléka. 

 

Proč? V níže uvedeném článku Vám představím své důvody, podepřené o aktuální odborný výzkum, proč 

prosazuji jinou cestu krmení a odstavu mléčných telat. Ukazuje se totiž, že výše mléčné užitkovosti na 

prvních 2 laktacích je výrazně ovlivněna intenzitou růstu mléčných telat. Tedy na množství a dostupnosti 

živin. A co je ještě zajímavější? Mají to na svědomí živiny obsažené v mléce, nikoliv ve starteru. 

 

Malou, leč důležitou výhodou a pojistkou objektivity je v tomto případě to, že MTS neprodává mléčné 

krmné směsi či startery. Nelze tak v pozadí hledat komerční záminku, nýbrž pohled, který se zaměřuje 

čistě na to, co je doopravdy nejlepší pro tele samotné. Přeji příjemné a věřím, že i zajímavé, čtení... 

 

*Pozn. - V textu narazíte na hypertextové odkazy, které po rozkliknutí otevřou náš článek, který téma více rozebírá. 

 

Úvod: Krmíme telata dostatečně? 
Obvyklá témata managementu mléčných telat se po dlouhá desetiletí tradičně soustředila na různé oblasti 

- suchostojné krávy, otelení, kolostrum, průjmová onemocnění, jejich prevence a hygiena, rozvoj bachoru, 

řízení odstavu atd. Všechny jsou bezesporu důležité. Pozornost odborníků a výzkumníků se v současnosti 

ovšem výrazně posouvá jinam -  k intenzivním systémům krmení a akcelerovanému růstu telat. Stále 

častěji se zmiňují termíny jako např. nutriční a metabolické programování, které s tím úzce souvisí. 

 

Kdo se v posledních několika letech účastnil v ČR jakéhokoliv semináře s účastí zahraničního odborníka na 

odchov telat, musel si všimnout, že se mnohem více pokládá otázka: „Krmíme telata v současných 

systémech dostatečně, nebo bychom měli krmit výrazně více?"  

 

A stále více se ukazuje, že druhá varianta bude správnou odpovědí. Argumenty jsou jednoduché - cíl 

odchovu mléčných telat je poskytnout co možná nejlepší péči. Na tom se určitě shodnou  všichni chovatelé 

bez ohledu na typ či systém odchovu. Tedy i zajistit nikoliv "pouze" dostatek, nýbrž doslova nadbytek živin 

pro rychle rostoucí tele. Růstová schopnost a vývoj jedince jsou nejintenzivnější právě v počáteční fázi 

života a s postupem času logicky zpomalují. Sekundární argument je nezanedbatelný - vyšší úroveň 

welfare, které by mělo být cílem nejen samotných chovatelů, ale, jak si můžeme všimnout dnes a denně, je 

velice důsledně vyžadováno i širokou laickou veřejností.  

 

Novodobý konsenzus odborníků je jednoznačný a znamená téměř revoluci v tom, jak jsme mléčná telata 

krmili doposud - tedy restriktivním omezováním množství mléka s cílem, aby telata přijímala více 

starteru. S neustálým pokrokem vědy a poznání především v oblasti epigenetiky, jejíž vliv si později 

vysvětlíme, se ukazuje, že bychom měli tyto názory přehodnotit. Jakým směrem? 
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1. Krmit telata s ohledem na co nejefektivnější růst a vývin. Cílem je maximální využití momentální 

schopnosti živiny specificky využívat. 

2. Začít krmit větší množství mléka, než jsme krmili doposud a uzpůsobit tomu systém krmení. 

 

Každé tele má pevně dané živinové požadavky na záchovu a jakmile jsou uspokojeny, může investovat 

nadbytek živin do růstu a vývoje. To ale platí jen v tom případě, že jsou nadbytečné živiny teleti dostupné, 

ve správném poměru a ve správný čas.  Ostatně to samé funguje u dospělých jedinců s tím rozdílem, že 

nadbytek živin a energie investují do produktivity (užitkovosti).  

 

Porovnáme-li složení plnotučného mléka s komerčními mléčnými náhražkami (MKS), nemůžeme si 

nevšimnout zásadního rozdílu. S ohledem na živinové požadavky nám z toho vychází poměrně nepříjemné 

zjištění - přinejmenším ty levnější a méně kvalitní MKS jsou sotva dostačující pro záchovu zdravého 

holštýnského telete. A to ještě pouze v termoneutrálních podmínkách, o zimě, kdy nároky rostou, ani 

nemluvě. Nezbývá tak potřebný dostatek pro růst a vývoj, což se negativně promítne i na imunitním 

systému telat. Ten si totiž odebírá zhruba 30 % veškeré energie na každodenní obranu. U nemocných či 

ohrožených zvířat mohou nároky narůst až na 70 %. Výsledkem je horší růst a vývoj telat a častější 

incidence zdravotních problémů. 

 

Zásadní poznatky, které budou níže v textu odborně rozebrány, jsou: 

 Kvalita a množství kolostra i podávaného mléka nejméně v prvních 8mi týdnech života, mají 

zásadní vliv na první 2 laktace. 

 Za budoucí vyšší užitkovostí jsou zodpovědné živiny, které pochází z mléka, nikoliv ze starteru. To 

samozřejmě neznamená, že bychom měli starter přestat podávat. Znamená to pouze to, že tzv. 

restriktivní krmení mléka pro účely vyššího příjmu starteru, omezí budoucí produktivitu zvířete. 

 Na vývoj telat působí v rané fázi života různé faktory, pro které později již neexistují žádné 

kompenzační mechanizmy. Jednoduše řečeno - okno pro změnu se otevře pouze jednou. 

 

Faktory ovlivňující raný vývoj jalovice a její budoucí užitkovosti 

1.  Kvalita kolostra a jeho množství 

Na maximalizaci zdravotního stavu a růstu mají  imunoglobuliny (Ig) v mlezivu nezastupitelný vliv. To 

samozřejmě není žádná novinka, jelikož na toto téma byly již napsány stovky prací a chovatelská veřejnost 

je s tímto konceptem dobře obeznámena. Přesto se některé novější výzkumy odkazují na to, že stále ještě 

máme co zlepšovat. Kolostrum totiž není zdaleka jen zdrojem důležitých imunoglobulinů, ale představuje 

komplexní souhrn dalších složek, u kterých je prokázán pozitivní vliv na růst i vývoj  - inzulin, růstový faktor 

IGF-1, maternální leukocyty, laktoferiny, relaxin, oligosacharidy a další.  

 

Minimalizace kontaminace kolostra bakteriemi je jedním z hlavních předmětů zájmu v oblasti 

managementu mleziva, přestože se tento parametr v chovatelské praxi téměř neměří. Pokusy ovšem 

prokázaly, že přítomnost patogenů ve střevech výrazně snižuje schopnost vstřebávání protilátek v 

případě, že se tam tyto škodlivé organizmy dostanou dříve, než samotné mlezivo. Výsledkem je vyšší 

riziko selhání pasivního transferu protilátek, který zakládá u telat doživotní pasivní imunitu a dosažen může 

být pouze v prvních hodinách po narození. Z toho plyne, že faktory jako vynikající zdraví vemene, správné 

podojení a zacházení s čerstvým kolostrem a jeho kvalita, mají v oblasti prevence onemocnění mnohem 

větší vliv, než např. vakcinační programy. Opět - v žádném případě to neznamená, že bychom měli opustit 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/04/Kolostrum-vskutku-z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%BD-n%C3%A1poj.pdf
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vakcinační programy. Znamená to pouze to, že bychom se měli mnohem více soustředit na vyladění 

managementu kolostra - čistotu, kvalitu, rychlost podání, množství. Na toto téma jsme již publikovali 

celou řadu článků, které si můžete přečíst na webu MTS.  

 

Mnohočetné studie prokázaly, že telata s nízkou hladinou Ig v krevním séru vykazovala i horší růstové 

schopnosti, vyšší morbiditu (nemocnost) a některé práce dokonce naznačují negativní vliv na užitkovost 

prvních 2 laktací. Telata se silnější imunitou jsou totiž schopna si s patogeny poradit ještě dříve, než 

dojde k plné imunitní odpovědi organizmu, která vyžaduje velké množství energie. Těmto telatům tudíž 

zůstává více energie i živin pro efektivnější růst a mají vyšší šanci, že se infekci ubrání. O jak velkých 

rozdílech se bavíme? Data demonstrují, že telata s vyšší sérovou koncentrací IgG jednoznačně dosahovala: 

 nižšího věku při 1. otelení 

 vyšší mléčné produkce a obsahu tuku na prvních 2 laktacích 

 lepšího průměrného denního přírůstku v prvních 180 dnech života 

 efektivnější konverze krmiva 

 vyšší přežitelnosti (schopnosti udržet se ve stádě z důvodu zdravotních problémů) 

 

V konkrétní studii (Faber et. al., 2005) se sledoval vliv prvního napojení kolostra na užitkovost během 

prvních 2 laktací. Telata dostávala buď 2 l nebo 4 l mleziva. Výsledky po ukončení 2. laktace stanovily: 

1. Telata nakrmena vyšším množstvím (4 l) mleziva měla o 30 % vyšší před-pubertální růstovou 

schopnost. Telata v obou skupinách byla přitom po 1. napojení krmena naprosto stejně, jediným 

rozdílem byl právě objem prvního napojení. 

2. Celoživotní přežitelnost ke konci 2. laktace byla o 16 % vyšší u skupiny 4 l. 

3. Telata, která dostala 4 l mleziva, vyprodukovala na druhé laktaci o 1 026 kg mléka více.  

 

Souhrnná tabulka studie: 2 l 4 l 

Průměrný denní přírůstek (kg) 0,8 1,03 

Věk při prvním zabřeznutí (měsíce) 14.0 13.5 

Přežitelnost do konce 2. laktace (%) 75.7 87.1 

Nádoj na 2. laktaci (kg) 16 015 17 042 

Zdroj: Faber et al., 2005 

 

Velice důležité je pochopitelně i včasné podání kolostra, což by mohlo být předmětem samostatného 

článku. Nejen s ohledem na co nejefektivnější vstřebávání protilátek, ale taktéž na vybudování silné 

probiotické mikroflóry střeva. Přečíst si na toto téma můžete námi nedávno publikovaný článek. 

 

 2. Dostupné množství živin 

Výzkum provedený nejen na telatech, ale i na celé řadě dalších mláďat savců, potvrzuje, že množství 

dostupných živin v rané fázi života má dlouhodobý vliv na růst a vývoj. Mimo často omílaného konceptu 

pasivní imunity se ukazují další faktory, které jsou ovlivněny spíše množstvím živin a jejich dostupností.  

 

V posledních letech bylo zveřejněno hned několik studií, které přímo i nepřímo zkoumaly výši mléčné 

užitkovosti u krav, které dostávaly ad-libitní množství mléka během prvních 8mi týdnů věku, v porovnání se 

standardními systémy mléčného odchovu, kde se krmí omezené množství mléka. Pokud zprůměrujeme 

data z celé řady provedených studií, dostaneme se k číslu 770 kg mléka na 1. laktaci, které představuje 

rozdíl mezi telaty krmenými během mléčného odchovu větším množstvím mléka. Jedním z nejdůležitějších 

https://mtssro.cz/clanky/
https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/10/%C4%8Cas-napojen%C3%AD-prvn%C3%ADho-kolostra-jak-pozd%C4%9B-u%C5%BE-je-moc-pozd%C4%9B.pdf
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poznatků je to, že výše schopnosti budoucí užitkovosti zvířat se zakládá především v období prvních 2 

měsíců života a je závislá na nadbytku dostupných živin. Ještě zajímavější je to, že tohoto efektu bylo 

dosaženo pomocí živin z tekuté potravy - mléka/MKS. Nikoliv ze starteru. 

 

 3. Starter vs. mléko a faktor odstavu 

Dlouhodobě je jedním z hlavních cílů ve standardních systémech odchovu mléčných telat tlak na rychlý 

rozvoj bachoru a časný odstav. Dosahuje se toho restriktivním (omezeným) krmením mléka se snahou 

stimulovat co největší příjem starteru, který má, podobně jako voda a probiotika, příznivý vliv na rozvoj 

předžaludků.   

 

Ačkoliv má příjem starteru jasný efekt na stimulaci předžaludků a naším cílem bezesporu je nakonec z 

monogastrického telete vytvořit plně funkčního přežvýkavce, tak opět nabízím otázky: „Je nutné, aby se 

tak stalo co nejdříve? A je doopravdy důležitější  rozvoj bachoru a nebo spíše rozvoj celého zvířete?" 

 

Dlouhodobě nejsem osobně velkým příznivcem časného odstavu (60 dní), který odstavuje telata striktně 

pouze na základě počtu dní od narození. U odstavových telat je celá řada faktorů, které bychom měli 

zvažovat a ne bezmyšlenkovitě telatům odebírat mléko jen proto, že „by se to v tuto dobu už mělo." Jaké 

faktory to jsou? 

 individuální stav a kondice - zaostávající jedinci budou zaostávat i ve skupině, což se s nimi potáhne 

po celý zbytek života - skot si vyváří jasnou hierarchii a slabší kusy budou "dostávat na frak" 

 historie zdravotních problémů - délka trvání i závažnost průjmových a respiračních onemocnění 

 mléko je tou nejkvalitnější a nejkomplexnější přírodní potravinou šitou telatům na míru - mělo by 

tak být primárním zdrojem živin, nikoliv "doplňkem" ke starteru či být kvůli němu omezováno 

 vliv krmení většího množství kvalitního mléka na budoucí užitkovost - potvrzený studiemi 

rozebíranými v tomto článku 

 nutnost postupného, nikoliv jednorázového odstavu - v současnosti koncept na spoustě farem v 

praxi používaný, zdaleka ale ještě ne všude a nebo po nedostatečně dlouhou dobu (např. 1 týden) 

 

Souhrnně řečeno: Ano, i mým záměrem je z telete udělat přežvýkavce. Ale "všeho do času". Proto 

doporučuji provádět odstav s ohledem na individuální stav telat, pokud to podmínky konkrétní farmy 

dovolují. Z vlastních zkušeností vím, jak reagují telata, která jsou odstavena zhruba 70.-80. den po 2 

týdnech postupného odstavu proti telatům odstaveným v 60ti dnech. Nesouhlasím s restriktivním 

krmením mléka, jelikož na první pohled vidím rozdíl na telatech, která jsou krmena 2x denně proti 3x 

denně. Či na telatech, která dostávají  6 litrů proti 10 litrům denně. Nejsem tak příznivcem cíleného  

omezování množství mléka za účelem stimulace příjmu starteru. Tento koncept platil v dobách, kdy se 

doporučoval co nejrychlejší odstav, který nebyl prováděn dostatečně dlouho, ale buď jednorázově a nebo v 

rámci 1 týdne, což se projevovalo velkým propadem v růstové křivce a stresem zvířat. V podmínkách 

postupného odstavu, kdy je telatům po dobu alespoň dvou týdnů graduálně snižováno denní množství 

mléka a samotný odstav probíhá až kolem 70.-80. dne, budou telata přirozeně přijímat stále větší množství 

starteru. Nejen, že dosáhneme stejného cíle de-facto samovolně, ale současně se trefujeme přesně do 

časové osy, kde je schopnost předžaludků se vyvíjet a růst nejefektivnější a nejintenzivnější. Nemluvě o 

tom, že telata na takový odstav reagují mnohem lépe. 

 

Nutné je ovšem podotknout, že ze studií (např. Haisan, 2016) zní, že telata krmena vyšším množstvím 

mléka přijímají, v porovnání s telaty krmenými menším objemem, méně starteru, pokud jsou odstavována 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/04/Probiotika-probiotika...zkr%C3%A1tka-dal%C5%A1%C3%AD-z-%C5%99ady-%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%AF.pdf
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kolem 60. dne v systému 10ti denního snižování mléka. Ačkoliv mají, na druhou stranu, vyšší průměrný 

denní přírůstek i celkovou hmotnost v rámci celého mléčného období. Pro dosažení co nejlepších výsledků 

(nejšetrnější odstav) je tak potřeba, aby se v systémech vyššího množství krmeného mléka počítalo s 

delším obdobím postupného odstavu (2-3 týdny) a samotný odstav proběhl později - kolem 80. dne. 

 

4. Kvalita mléčné krmné směsi je zásadní 

Jeden z předních odborníků v konceptu krmení více mléka, prof. Van Amburgh z Cornell University, provedl 

v roce 2012 studii, která mnohé vysvětluje. Úkolem bylo porovnat vztah mezi mléčnou užitkovostí a 

příjmem živin z mléčné krmné směsi v prvních 2 měsících, proti nutričnímu stavu telat po odstavu, tedy 

proti telatům krmeným již výhradně starterem a rostlinnou stravou. Data pocházela ze 2 farem - pokusné 

stádo spadající pod Cornell University a komerční dojené stádo. Výsledky Cornellského stáda stanovily, že 

na každý 1 kg průměrného denního přírůstku navíc (rozmezí u sledovaných telat bylo 0,1-1,58 kg) v 

prvních 60ti dnech života připadá o 850 kg mléka více na první laktaci. Data z komerční farmy byla 

dokonce vyšší - na každý 1 kg průměrného denního přírůstku navíc do odstavu krávy nadojily 1 113 kg 

mléka více. Detailní analýza stanovila, že na tomto výsledku se podílel z největšího podílu, celých 22 %, 

právě vliv růstové schopnosti telat v prvních 2 měsících. Nikoliv růst telat po odstavu. Ovšem pozor - 

zatímco u kvalitního, plnotučného (nikoliv odpadního) mléka nemusíme nic řešit, tak v případě MKS 

těchto výsledků mohou dosáhnout pouze kvalitní mléčné náhražky.  

 

Na co bychom se měli soustředit při pohledu na složení MKS? Ukazuje se, že zásadními prvky je 

vstřebatelnost, kvalita a množství bílkovin a celkové množství energie. Pouze velice kvalitní mléčné 

náhražky (např. 28 % P, 18 % T) jsou schopné u telat navodit epigenetické změny, které jsou zodpovědné 

za stimulaci budoucí užitkovosti. Naopak telata, kterým byla podána méně kvalitní náhražka ( např. 20:20), 

neměla větší rozdíl v produkci mléka na prvních laktacích, ačkoliv taktéž dostávala větší množství mléka. 

 

Obrázek: Rozdíl mezi velikostí ledvin u telat plemene Jersey v závislosti na typu krmení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze stejné studie vyšlo i to, že pokud byla průjmová telata léčena antibiotiky, propadl se mléčný nádoj v 

první laktaci zhruba o 493 kg v porovnání s telaty, která neměla průjem vůbec a nebo ne tak vážný na to, 

aby bylo nutné antibiotika podat. Opět, určitě to neznamená, že bychom měli antibiotika zcela vyřadit z 

léčebného protokolu. Měli bychom jejich použití ovšem pokaždé velice pečlivě zvážit. 

 

Výsledek studie byl: Mléčná užitkovost je do nemalé míry ovlivněna intenzitou vývoje v rané fázi života a 

chovatelé mají možnost ovlivňovat toto naprogramování částečně i pomocí výživy. Doba, po kterou 

můžeme toto nastavení ovlivňovat, není ještě zcela přesně definovaná. Víme ovšem teď, že aby měla 

pozitivní vliv na budoucí užitkovost, musí začít okamžitě po narození a pokračovat po nejméně 5 

následujících týdnů ve formě kvalitního mléka/MKS. 

plnotučné mléko 
680 g sušiny/den 

MKS 20:20 
454 g/den 
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 5. Množství mléka 

V systémech výživy a zdraví je v současnosti stále ještě mnoho rezerv, které je potřeba prozkoumat a poté 

převést do chovatelské praxe. Je více než jasné, že na celkovém fenotypovém projevu se podílí nespočet 

faktorů. Některé byly výše zmíněny, na objevení dalších si budeme muset ještě počkat. Z výše napsaného 

vyplývá, že kvalita živin hraje velice důležitou roli. Neméně zásadní je pochopitelně ale také množství 

těchto živin a jejich dostupnost. Můžeme krmit telata sebekvalitnějším mlékem/MKS, ale pokud 

nebudeme podávat v dostatečném množství, tak nedojde ke spuštění epigenetické změny, která má vliv 

na lepší rozvoj mléčné žlázy a budoucí vyšší užitkovost. 

  

Ano, zcela určitě existuje denní limit, kdy by další přidávání mléka už vyšší efekt nepřineslo, ba naopak 

mohlo mít negativní vliv. Na rovinu je ale třeba říci, že k dosažení těchto limitů jsme v chovatelské praxi 

stále na hony daleko. A systémy odchovu, kde se naopak ještě množství podávaného mléka omezuje, se 

tomuto limitu spíše vzdalují. Ze studie (Haisan et al., 2018) zcela jednoznačně vychází, že telata jsou 

většího růstu schopna, pokud jim ho umožníme vyšším množstvím kvalitního mléka. Výzkum srovnával 

průměrný denní přírůstek od narození do odstavu, u telat krmených 5 l či 10 l mléka denně. Povšimněte si 

především prvních 5ti týdnů - zde můžeme dosáhnout pomocí vyššího krmení mléka zásadních přírůstků. 

 

Jedna z nedávných otázek, která mi byla položena chovatelem byla, zda „nebude mít větší množství mléka 

za následek ztučnění mléčné žlázy?" Tento postřeh vychází z názoru, který byl taktéž používán při 

propagaci systému restriktivního krmení mléka. Ano, je faktem, že vyšší množství energie se projeví na 

akumulaci tukové tkáně v mléčné žláze. Obava, ač nepotvrzená, byla taková, že nadbytek tukové tkáně 

bude bránit proliferaci (množení) parenchymu mléčné tkáně. Tento koncept byl ovšem poprvé vyvrácen 

studií již zmiňovaného prof. Van Amburgha z roku 1998, který potvrdil, že mléčný nádoj na první laktaci 

byl u telat krmených vyšším množstvím mléka naopak vyšší, nikoliv nižší. Nedávný navazující výzkum 

přišel s velice zajímavým poznatkem: Přítomnost tukové tkáně v mléčné žláze slouží jako zdroj energie a 

pomyslný můstek pro intenzivnější růst a vývoj samotného epitelu mléčné žlázy. Tuk je tudíž pro rozvoj 

žlázy nepostradatelný.  
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Graf: Vliv denního objemu mléka na průměrný denní přírůstek telat krmených od narození 5 či 10 litry 

5 l 

10 l 

Týdny od narození 
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Jak to tedy vlastně celé funguje? 
Jak je možné, že jsme tyto poznatky získali až nyní? Odpověď je jednoduchá - neměli jsme dostatek 

informací a především potřebné technologie pro jejich studium. Jedním z nejvíce se rozvíjejících se 

podoborů genetiky je tzv. epigenetika. Tato fascinující věda zkoumá mimo jiné i změny v genové expresi. 

Jednoduše řečeno - geny se "zapínají" či vypínají v různé intenzitě na základě vnějších stimulů. Ačkoliv 

má každý jedinec svoji genetickou informaci od počátku pevně danou, neznamená to, že všechny geny ve 

svém životě využijeme, případně využijeme na plných 100 %. Některé geny se mohou zapnout jen 

částečně, některé se nemusí zapnout nikdy a některé se mohou zapnout pouze ve velice specifickém 

období. Kdybychom měli koncept vysvětlit ještě jednodušeji, tak si představme náš genom jako kuličku, 

která se valí z kopce. Každý kámen, každá překážka, každá nerovnost, ji nasměruje odlišným směrem, který 

může pohyb urychlit a nebo také zpomalit. 

 

Dlouhou dobu se předpokládalo, že růst mléčné žlázy je po celé první 2 měsíce života jalovice rovnoměrný. 

Poslední výzkumy ale naznačují, že to byl mylný předpoklad - intenzita množení a růstu buněk mléčné 

žlázy je nerovnoměrná. Děje se tak díky specifickým genům, které se v určitou dobu v určité intenzitě 

"zapínají" a umožňují epigenetickou změnu. K tomu ovšem dochází pouze v případě, že je v tu chvíli 

organizmus dostatečně zásoben správnými živinami a "má z čeho brát". Hmota rozvinuté mléčné žlázy 

byla u telat, krmených první 2 měsíce větším množstvím kvalitního mléka, až několikanásobně hustší a 

vyvinutější (Steele, 2020). Při detailním studování bylo zjištěno, že geny zodpovědné za apoptózu (řízenou 

smrt buněk) byly u dostatečně "nakrmených" telat mnohem více potlačeny. Docházelo tedy k odumírání 

menšího množství buně mléčné žlázy. Vyšší množství živin u telat v prvních 2 měsících tedy ovlivňuje 

expresi genů, které jsou zodpovědné za organogenezi mléčné žlázy.  

 

Co se v těle telat mění a dovoluje takto velké rozdíly, které se projeví až o 2 roky později na mléčné 

užitkovosti? Zcela určitě se nejedná o jeden jediný faktor a výzkum jich sleduje hned několik. Například se 

ukazuje, že zkoumat rozvoj mléčné žlázy jako celku je nedostatečně detailní pohled. Musíme se dívat na 

specifické buňky mléčné žlázy, které reagují právě na nadbytek živin v rané fázi života. Obsah DNA těchto 

buněk se zvětšil o 32-47 % u telat, která byla krmena 900 g sušiny MKS vs. 450 g denně do odstavu. Navíc 

je tohoto efektu možné dosáhnout pouze před odstavem, nikoliv po něm. Ve skutečnosti po odstavu již 

žádný nárůst v množství DNA prokázán. Jednoduše řečeno - okno je otevřené pouze v určité fázi života a 

poté se navždy zavře. 

 

A není to pouze obsah DNA buněk, ale i jejich počet. U telat, která dostávala dvojnásobné množství MKS, 

byla zjištěna o 40 % vyšší proliferace (množení) buněk mléčné žlázy (Hare, 2018). Výsledek studie zní: 

Restriktivní krmení mléka v období před odstavem omezuje rozvoj parenchymu mléčné žlázy. 

 

Co je nutné si uvědomit, pokud se odhodláte ke změně? 
Specifické vlivy, které působí na telata v období prvních 2 měsíců věku, mají dlouhotrvající následky na 

budoucí produktivitu zvířat. Náš současný přístup k celému managementu a systému mléčného odchovu 

by měl těmto vlivům věnovat více pozornosti a lépe využít jejich přínos. Opět se ukazuje, že investice do 

kvality mléčných telat se jednoznačně vyplácí.  

 

Poselství článku by ovšem nebylo vypovídající bez praktické rady na závěr. Jak bylo uvedeno na začátku, 

největším omezením případného zavedení tohoto konceptu do praxe je skutečnost, že valná většina chovů 

krmí telata 2x denně a tento systém dost možná nebude z praktických důvodů možné změnit. V tomto 
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systému není možné zcela dosáhnout uváděných výsledků, jelikož denní dávka mléka by neměla výrazněji 

překročit objem 8-9 litrů, chceme-li se vyhnout riziku růstu Clostridií. Co mohu čtenářům poradit? 

 

Chovy krmící 2x denně: 

1. Investujte do co nejkvalitnější mléčné krmné náhražky s vysokým obsahem proteinu. Cílem je v už 

tak omezeném množství mléka do telat dostat co možná nejlepší potravinu. Krmíte-li 

pasterovaným plnotučným mlékem, nemusíte nic měnit. 

2. Zvažte zakomponování kvalitních probiotik, která zvyšují efektivitu trávení krmiva. Zvýší to 

schopnost telat dostávat z mléka/MKS maximum. O efektu zdravotní prevence ani nemluvě. 

3. Vážně zauvažujte o možnosti přechodu na krmení 3x denně. Tento systém má obrovskou řadu 

výhod a jen jednu nevýhodu - pracovní náročnost. Na druhou stranu - kde jinde by měla být větší 

priorita farmy, než v budoucnosti farmy - v kategorii mléčných telat? 

4. Prodlužte odstav ze 60 na 70-80 dnů s postupným snižováním mléka po dobu alespoň 2 týdnů. 

 

Chovy krmící 3x denně 

1. Opět, pokud krmíte MKS, investujte do té nejkvalitnější. Nekvalitní náhražky nejsou schopné 

stimulovat epigenetické změny, které mají vliv na vyšší budoucí užitkovost. 

2. Navyšte množství mléka na 3x 3,5 l, nejlépe však 3x 4 l mléka denně. Využijte obrovské výhody, 

kterou systém krmení 3x denně nabízí. 

3. Zvažte zakomponování kvalitních probiotik, která zvyšují efektivitu trávení krmiva. Zvýší to 

schopnost telat dostávat z mléka/MKS maximum. O efektu zdravotní prevence ani nemluvě. 

4. Prodlužte odstav ze 60 na 70-80 dnů s postupným snižováním mléka po dobu alespoň 2 týdnů. 

 

Chovy s mléčnými automaty: 

1. Upravte nastavení automatu na vyšší denní množství mléka. Frekvence dovolených návštěv 

automatu by měla být minimálně 4x za či vyšší. 

2. Přenastavte taktéž schéma odstavu - pozvolné snižování objemu a pozdější odstav telat. 

3. Pokud to systémy dávkování umožňují, popřemýšlejte o přidání kvalitních probiotik. 

 

Jaké další omezení mohou připadat v úvahu? Zcela jistě dojde k nárůstu finančních nákladů. Mléčný 

odchov představuje zhruba 40 % všech nákladů na odchov jalovice až do jejího otelení. Krmení vyššího 

množství mléka/MKS, pozdější odstav - to vše se promítne na finanční stránce odchovu. Přestaňme ale na 

jalovice pohlížet jako na "náklad", nýbrž jako na "investici". Ve světle nových poznatků kdy víme, jak velký 

vliv může mít intenzivní krmení mléka na budoucí užitkovost zvířat, je zcela jasné, že se tato investice 

mnohonásobně vrátí. A to nejen ve formě vyšší užitkovosti, ale také lepšího zdravotního stavu stáda. 

 

Ke konci se dostáváme na 3 hlavní důvody, kvůli kterým, alespoň z mého pohledu a zkušeností, nebude 

možné na celé řadě chovů uvedené změny aplikovat. První dva jsou zcela pochopitelné a budou vyžadovat 

spíše změnu koncepce budoucích investic a managementu stáda, nikoliv okamžité změny, které nejsou v 

momentálních podmínkách možné. Jedná se o: 

1. Nedostatek ošetřovatelů či jejich pracovní vytíženost. 

2. Nenávaznost jednotlivých systémů v odchovu, nedostatečnou kapacitu ustájení atp. 

Ten třetí bude neméně častý a bohužel možná jeden z nejčastějších. Řekněme si to naprosto na rovinu: 

3. Neochota věci měnit bez jakékoliv analýzy, zda by bylo možné některé změny zavést. 

 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/02/Calf-preRD.pdf
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Nabídka na závěr 
V úvodu článku bylo řečeno, že se zabýváme poradenstvím v oblasti mléčného skotu. Pokud si myslíte, že 

potřebujete vylepšit systém na Vaší farmě, poslechnout si názor někoho, kdo netrpí tzv. provozní slepotou 

a má zkušenosti z řady chovů po celé ČR i ze zahraničí. Či pokud máte třeba jen zájem ukázat svůj chov a 

pobavit se o tom, jak věci děláte, budeme rádi, když se nás rozhodnete kontaktovat. 

 

Autor: Ing. Tomáš Novotný, MTS 

novotny.tom@hotmail.com 

+420 728 299 432 
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- Část 2: Tajemný mikrobiom vládne nad zdravím telat: Může přidávání probiotik podpořit zdravý a odolný 

mikrobiom? 

- Terapie průjmů u telat: Orální elektrolyty 

- Mýty a mylné představy při léčbě průjmů u telat: Řiďte se při důležitých rozhodnutích a základě faktů, nikoliv fikce 

- Tepelný stresu telat: I s omezenými prostředky se dá účinně pracovat 

- Efektivní sanitační protokol u telat: Zdraví telat aneb jak zvládnout sanitaci na jedničku? 

 

 
 
 
 

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 

novotny.tom@hotmail.com
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