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Management telat v zimě 
S klesající teplotou výrazně rostou nároky telat. Vyjděte jim vstříc. 

 
Ing. Tomáš Novotný 

Odborný konzultant v chovu skotu 

MTS 

 

Úvod 
Přemýšleli jste někdy o tom, proč se telatům v zimě nedaří tak dobře jako ve zbytku roku, nebo jste to 

zkrátka brali jako hotovou věc? Vysvětlením základů toho, jak chladový stres ovlivňuje růst telat, může 

napomoci nastavit soubor opatření, které byste měli zařadit do protokolu managementu telat v zimě. Tedy 

předem pevně daného seznamu kroků, které vedou ke zlepšení životních podmínek telat, aby se mohla 

lépe vyrovnat s nepříznivými podmínkami okolí. 

 

Člověk není zdaleka jediný tvor, který vnímá chlad. Zatímco sebe chráníme četnějšími vrstvami oblečení, 

teplým čajem s rumem či otočením knoflíku na topení, tak telata takový komfort zdaleka nemají...o rumu 

ani nemluvě. Pojem termoneutrální zóna ohraničuje rozmezí teplot, kde tělo nespotřebovává energii navíc 

na udržování stále tělesné teploty. U telat do 3-4 týdnů věku je termoneutrální zóna 10-25 °C, od 4. týdne  

do odstavu se rozšiřuje na 0 až 25 °C. Pokud se tele dostane do teplot mimo uvedené rozpětí, měli by 

chovatelé reagovat předem určenými kroky, které kompenzují nepříznivé podmínky prostředí. Možné 

varianty jsou v podstatě pouze dvě - tepelný stres a chladový stres. Tepelný stres byl předmětem již dříve 

publikovaného článku. S aktuálním příchodem zimy se zaměříme především na vlivy chladového stresu a 

možnostem jak mu předcházet či alespoň působení zmírnit. 

 

Jak se mění "fungování" telat během chladového stresu? 
Všechna telata mají jasné dané energetické požadavky na záchovu - tedy takové množství energie, které 

pohání tělo během odpočinku a zajišťuje fungování nejdůležitějších životních procesů. Kalorie, které tele 

dostane z krmení, slouží jako zdroj energie. Ta je posléze v těle přerozdělena podle žebříčku priorit. Na 

prvním místě je záchova organizmu. Jakmile jsou požadavky na záchovu zcela uspokojeny, může putovat 

případný nadbytek energie do růstu telat. Naopak, v případech, kdy organizmus nemá ani to požadované 
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množství energie pro záchovu, hrozí hladovění, postupné hubnutí a úhyn. A nemyslete si, nároky se 

během mrazivých dní mohou velice rychle zvýšit dokonce i dvojnásobně.  

 

Jaké jsou jednoduché příznaky chladového stresu? 

 Tělesný třes, zrychlené dýchání, napřímená srst. 

 Paznehty a mulec jsou studené a ztrácí přirozenou barvu - tělo omezuje do periferních částí 

proudění krve, kde se jednoduše a rychle ochlazuje. Namísto toho si krev drží především jádru, kde 

nutně potřebuje udržet stálou teplotu. 

 Pokles tělesné teploty - normální je 39 °C, chladový stres začíná již při poklesu na 38 °C. 

 Respirační a průjmová onemocnění mohou být častým následkem chladového stresu. 

 

Ačkoliv v ČR naštěstí nezažíváme tak "kruté" zimy jako chovatelé v celé řadě jiných států na světě, 

rozhodně to neznamená, že by u nás telata chladovým stresem netrpěla. Podívejme se společně na hlavní 

oblasti zájmu, které představují ty nejdůležitější faktory v boji proti chladu. 

 

Tam, kde to všechno začíná... 
Porodní kotec je bezesporu nejdůležitější částí každé farmy. U dospělých krav se zde zakládá úspěch celé 

laktace. U telat začíná samostatný život, vybudování silné imunity a nastartování organizmu. Porodní 

kotec by měl být udržován na co nejvyšší úrovni po celý rok, především však ještě o něco více v zimních 

měsících. Nebudeme zde tentokrát rozebírat čistotu podestýlky, její pravidelnou obměnu, přesouvání krav 

na porodnu atd. Budeme se bavit o vysokém riziku prochladnutí novorozených telat. 

 

Novorozenci se rodí s pouhými 2-4 % tělesného tuku. Současně mají velice velký poměr těla na 1 kg živé 

hmotnosti. To znamená, že jejich možnosti termoregulace jsou velice omezené a riziko prochladnutí 

naopak velice vysoké. Zhruba 50 % veškerého tuku po narození je tzv. hnědá tuková tkán, jejíž jediným 

účel a funkcí je sloužit jako zdroj okamžité energie pro produkci tepla v případech, kdy se telata narodí do 

období zimy. V provedených pokusech bylo zjištěno, že telata, která nedostala po otelení mlezivo, 

vyčerpala tuto vrstvu za 18 hodin. Abychom se vyhnuli spotřebování veškerého hnědého tuku, měli 

bychom telatům vyjít vstříc tak dobře, jak jen můžeme. Každé tele musí být osušeno co nejdříve to jde. 

Pokud necháváte matku tele olízat, připravte si ještě jeden savý ručník, protože kráva tele nikdy neolíže 

úplně do sucha. V létě to vadit nemusí, v zimě to vadit bude.  

 

Ať samotný porodní kotec nebo případné oddělené školky, kam se telata překládají na následujících pár 

hodin po narození, by rozhodně neměly být v průvanu. Pohyb vzduchu je pochopitelně důležitý, aby se 

předcházelo hromadění stájových plynů. Ale rozhodně by telata neměla být vystavena průvanu, jelikož, jak 

již bylo řečeno, je jejich termoregulace v tuto dobu stále téměř nefunkční.  

 

Zmínit musíme samozřejmě i důležitost prvního napojení telete, které bude mít mimo tradičně opakované 

argumenty (vybudování imunity, základ mikrobiomu) i zřejmý vliv na zahřátí těla a zdroj energie pro vlastní 

produkci tepla. Čistota, kvalita, rychlost, množství, to vše je nutné zajistit na co nejvyšší úrovni. Novým 

standardem se stává množství mezi 3,8-4 l kolostra nejpozději během prvních dvou hodin. O to spíše, že 

je prokázáno, že vstřebatelnost imunoglobulinů je v zimě nižší. Čím rychleji tele napojíme dostatečně 

kvalitním mlezivem (objektivně změřeno, nikoliv odhadnuto), tím lépe. 

 

 



Stránka 3 z 6 

Navýšení podestýlky a častější přistýlání 
Chovatelé často hledají jednoduchá a ekonomicky ospravedlnitelná řešení na zdravotní problémy telat. Ne 

každý problém lze vyřešit snadno, ale minimálně 3 rizika spojená se zimním obdobím - respirační 

onemocnění, průjmy, zhoršený růst - mohou být všechna minimalizována jediným opatřením, a tím je 

hluboká podestýlka. Telata stráví každý den zhruba 20 hodin ležením, což představuje 80 % veškerého 

denního času. Stejně jako krávy produkují více mléka, když mají více času na odpočinek, tak stejně i telata 

dosahují lepšího růstu, pokud mohou odpočívat v naprostém pohodlí. Pokud se nebudou cítit komfortně, 

stráví mnohem více času ve stoje, což především v zimě znamená i mnohem větší ztráty tělesného tepla. 

 

Hluboká slamnatá podestýlka umožňuje telatům zachytit a udržet 

teplý vzduch bezprostředně kolem těla. Dovolují to vzduchové 

kapsy, které vznikají díky dlouhé struktuře slámy. Jednoduché 

pravidlo zní, že „pokud telata leží, neměli byste přes vrstvu 

podestýlky vidět jejich nohy ". Optimální kombinací je 8-10 cm 

hoblin/pilin vespod a na nich 30 cm slámy. V USA se úroveň 

nastlání velice často posuzuje pomocí tzv. "nesting score", což v 

podstatě označuje míru "zavrtání" se telat do podestýlky.  

 

Zda mají telata v zimě dostatečně nastláno si ostatně můžete 

zkusit sami, když si do ní zhruba na 30 vteřin kleknete. Pokud 

vstanete s mokrými koleny, je potřeba přidat více čerstvé 

podestýlky. Stejně tak se ale stačí dívat na telata - pokud je vidíte 

s mokrými či špinavými koleny, pak není podestýlky dostatek. 

Pokud mají telata možnost, sama si na vlhkou podestýlku určitě 

nelehnou. Problém ovšem bývá, že většinou na výběr nemají... 

 

Důležitý je samozřejmě i dostatečný prostor. Pokud si telata nemohou pohodlně lehnout, ležet nebudou. 

V individuálních boxech tento problém většinou neřešíme, pokud v nich nemáme starší telata, která již 

dávno měla být odstavena. Častěji se s nedostatkem místa setkáváme u skupinového ustájení. V sekci musí 

být takový dostatek prostoru pro případ, kdy budou chtít ležet všechna telata najednou. Jak v tzv. sternální 

pozici (vleže rovně na hrudní kosti s končetinami pod sebou), tak i vleže na boku s nataženými končetinami. 

Pokud prostory tyto parametry nesplňují, odnesou to zase a pouze jen telata. 

 

Zcela určitě je vhodnější častější, pravidelné přistýlání čerstvé a čisté podestýlky, než jednorázové 

nastlání velkého množství. Starší sláma s postupem času vlhne a ztrácí svoji "načechranost", která je tak 

důležitá pro to, aby se do ní mohla telata pohodlně zavrtat. Udržení telat v suchu a teple je základem 

odchovu přes zimu. Snižuje významně výskyt respiračních i průjmových onemocnění, což má za následek i 

snížení spotřeby antibiotik na farmě. U některých farem to může představovat nemalé finanční úspory. 

 

Úprava systému krmení 
Telata jsou na nízké teploty mnohem více náchylná než dospělý skot. S rostoucím věkem se zvyšuje 

množství přijaté energie, která slouží k produkci tepla. Starší telata si s věkem vytvoří silnější kůži a tukové 

zásoby - obojí funguje velice dobře jako izolace. Především telata do 3-4 týdnů věku jsou na chladový 

stres citlivá extrémně. Není to jen z výše zmíněných důvodů, ale také následkem toho, že telata v prvních 

týdnech života přijímají minimální množství starteru. Starter je v tomto ohledu velice důležitý, a to proto, 

Nohy telete jsou vleže zcela 

viditelné. 

Nohy telete jsou vleže částečně 
viditelné. 

Nohy telete nejsou vleže vidět. 
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že se tráví v postupně se rozvíjejícím bachoru procesem kvašení za vzniku těkavých mastných kyselin. Při 

fermentaci totiž vzniká velké množství energie, které především v zimě slouží jako významné topení. 

 

U malých telat, která jsou de-facto přímo závislá na jediném zdroji živin a energie - mléce, máme pouze 2 

možnosti, jak uspokojit nárůst požadavků na záchovu i růst během náročného období roku. Buď zvýšíme 

celkové denní množství mléka nebo koncentraci mléčné náhražky. Jednoduché pravidlo říká, že bychom 

měli navýšit množství mléka/MKS o 2 % navíc za každý 1 °C, který klesne pod hranici 5 °C. Při teplotě 0 °C 

by takové zvýšení odpovídalo 10 %.  

 

V praxi se budou možnosti výrazně lišit podle současného systému krmení mléka. Chovy, které krmí 2x 

denně mají více svázané ruce, jelikož maximální množství mléka na 1 krmení by nemělo přesahovat 4-4,5 l 

mléka. Problém není v tom, že by telata větší objem nevypila, ale zvyšují se rizika růstu Clostridií, zánětů 

střevního traktu a lézí/vředů. Ideálním řešením by v případě systémů krmení 2x denně byl přechod na 

krmení 3x denně alespoň po dobu zimních měsíců. A celá řada chovu to tak dělá. Výrazně se tím zvýší 

denní množství přijatého mléka bez výše uvedených rizik. Tam, kde toto možné není, lze navýšit 

koncentraci mléčné krmné směsi tak, aby telata ve stejném objemu dostávala alespoň větší množství 

energie. Pokusy ovšem varují před tím, aby výsledná osmolalita nepřesáhla výrazně přes 15 %. Navýšení 

koncentrace byste měli vždy prodiskutovat s výživářem či odborným konzultantem, aby se předešlo 

zbytečným problémům. Výrazné překročení doporučené osmolality by totiž mohlo naopak mít za následek 

dietetické průjmy. 

 

Chovy krmící telata 3x denně mají mnohem lepší manévrovací možnosti, jelikož se nevystavují riziku krmení 

příliš vysokého množství mléka. Nehledě na to, že telata zde obvykle už tak dostávají denně výrazně vyšší 

množství mléka, než v chovech krmící 2x denně.  

 

Bez ohledu na to, jaké úpravy v systému krmení budete provádět, vždy mějte na paměti, že telata jsou 

velice citlivá na jakékoliv změny. Veškeré úpravy by se tak měly provádět postupně a pomalu. Některé 

chovy mají tendenci navyšovat množství mléka jen ve dnech, kdy je venku mráz. To bude mít ovšem spíše 

negativní následky - každé rozhození střevního prostředí telata výrazně oslabuje. Zkrátka a jednoduše - 

jakmile opatření na zimu zavedete, držte se jich až do konce chladných měsíců. V neposlední řadě byste se 

měli vždy snažit telatům podat mléko v takové teplotě, která je pro ně nejvhodnější - kolem 38,5 °C v době 

krmení. Pokud je totiž mléko příliš teplé či naopak studené, tak musí metabolizmus vynaložit energii na to, 

aby potravinu v těle ochladil či ohřál. Tomu se rozhodně chceme vyhnout - v zimě se hraje o každý poslední 

kousíček energie.  

 

Voda i v zimě 

Proč potřebují telata vodu i v zimě? Krmení 

vody u mléčných telat je v mrazivých zimních 

měsících vždy výzvou a někteří chovatelé 

vodu na zimu vynechávají, jelikož se 

domnívají, že telata dostávají dostatečné 

množství vody skrze mléko.  

 

Ano, ačkoliv se skládá mléko či MKS z velké 

části právě z vody, tak to přesto současně ale 
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neznamená, že má tele dostatek tekutin k růstu a rozvoji trávicího systému, především bachoru. Mléko ani 

MKS neobsahuje "volnou vodu", jelikož při sání, což je doporučený způsob podání mléka, neprochází 

tekutina do bachoru. U telat do 12. týdně věku může pomocí uzavření tzv. čepco-bachorového splavu 

tekutina, která je přijímána sáním, obejít nevyvinuté předžaludky a putovat přímo do slezu. Naopak, pokud 

je příjem tekutiny z volné hladiny (u mléka nedoporučeno, u vody ano), tak potravina prochází i přes 

bachor, jelikož k uzavření splavu nedojde.  

 

Vraťme se ale zpátky k "volné vodě". Ta je velice důležitá pro rozvoj předžaludků, jelikož bachorové 

bakterie, které fermentují potravu a vytváří těkavé mastné kyseliny (TMK), potřebují ke svému 

fungování vodní prostředí. Produkce TMK je zcela zásadní pro růst a rozvoj bachorových papil. Bez příjmu 

vody (a starteru) v brzké fázi života bude vývoj bachoru zpomalen a telata nebudou schopna projít 

odstavem bez poměrně vleklých problémů.  

 

Příjem vody v nízkém věku navíc u telat stimuluje příjem starteru. Dochází tak ke komplexní podpoře 

fermentačních procesů suchého krmiva, které produkuje produkci TMK. Výzkum na malých telatech 

opakovaně prokázal, že ta, která měla neomezený přístup k vodě zkonzumovala více starteru a dosáhla 

lepšího růstu v porovnání s telaty, která dostávala pouze vodu jako součást mléka/MKS.  

 

Dle obecného doporučení by měla mít telata vodu dostupnou již od prvních dnů po narození. Postačí v 

menším množství, ale musí být čistá a čerstvá s pravidelnou obměnou. V praxi je bohužel situace odlišná. 

Např. chovatelé v USA podle posledních statistik začínají telatům dávat vodu ad-libitum až kolem 17. dne 

věku. Je pravda, že novorozená telata vypijí zpočátku minimální množství vody, ale jde především o to, 

aby si navykla na to, že k vodě přístup mají.  

 

V zimě se pochopitelně management vody výrazně stěžuje, jelikož rychle zamrzá. Praktické doporučení 

udává, že bychom vodu dát hned poté, co telata dopijí mléko. Jakmile si totiž půjdou po krmení lehnout, už 

je jen tak z podestýlky nezvedneme. Po 10ti minutách bychom pak měli vodu vylít, než zamrzne. 

 

Pro-aktivní opatření 
V poslední řadě si můžeme uvést pár praktik, 

které se s větší či menší oblibou v odchovu 

telat uplatňují. Stále více podniků investuje do 

výhřevných lamp, které se používají 

především u telat po narození. Telata zde 

mohou strávit několik hodin až dnů, ale na 

druhou stranu není doporučeno, aby zde 

setrvávala delší období. Telata si musí 

zvyknout na určitou míru nepohodlí, aby si 

vytvořila plnohodnotné mechanizmy vlastní 

termoregulace. Některé chovy v USA používají 

u telat, která jsou osušena po narození 

ručníkem, navíc ještě klasický fén na vlasy k 

úplnému dosušení.  
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Namátkou si můžeme zmínit třeba také změnu orientace venkovních individuálních boxů. V USA je 

poměrně velice oblíbenou praktikou otáčení vchodu boxů s ohledem na roční období. Zatímco v létě 

chceme telata ušetřit přímého slunečního záření, které ještě více prohlubuje negativní efekty tepelného 

stresu, tak v zimě naopak práci slunečních paprsků oceníme. Otočení boxů směrem na jih je jednoduchou 

možností, jak využít veškeré přírodní podmínky, které se nabízejí. 

 

Další velice praktickou možností je nasazení 

deček/vestiček. Zde je ovšem nutné podotknout, že 

deku je potřeba dát pouze na opravdu velice dobře 

osušené tele. Doporučeno je opět tuto pomůcku 

používat pro omezenou dobu, jelikož si telata musí 

časem vyvinout vlastní termoregulaci. Dečky je tak 

vhodné telatům nasazovat na prvních maximálně 5-

10 dní a poté je opět sundat. Výjimku můžeme 

udělat u telat, které trpí respiračním či průjmovým 

onemocněním a vyžadují zvláštní péči a podporu 

pro překonání problémů.  

 

Závěrem 
Jak se s nadsázkou říká: „Pro člověka neexistuje nic jako příliš velká zima. Pouze příliš málo oblečení." U 

telat nemáme možnosti je navléci do několika vrstev a nebylo by to ani v jejich nejlepším zájmu. Z článku 

ale plyne, že máme více než dostatek možností, jak telatům během zimních měsíců zpříjemnit život. 

Spokojené, zdravé tele je současně profitabilní tele a v budoucnosti i profitabilní dojnice. Buďte na zimu 

připraveni. Winter is coming... 
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