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Éra nových teletníků začíná 
Jsou lepší individuální boxy či skupinové kotce na automatech? 
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Předmluva MTS 
Celosvětový trend vracení telat do krytých teletníků se začíná postupně objevovat i v České republice. A je 

to tak dobře - bylo totiž na čase. Na úvod je potřeba říci, že to nemusí být vhodná investice pro všechny, ale 

jedno je jasné - pokud chceme "dělat" telata na špičkové úrovni, pak je stavba nového, moderního 

teletníku poměrně výrazným krokem kupředu. Určitě ne ale tím největším a nejdůležitějším. Nutno 

podotknout, že sebelepší teletník nefunguje jako kompenzace pro chybující management, špatné 

postupy či nedostatečnou hygienu a prevenci během odchovu mléčných telat. V případě chovů, které 

nemají funkční a opravdu efektivní systém, bych naopak stavbu teletníku dokonce nedoporučil. Proč? 

 

Důvod je jednoduchý - ačkoliv teletník poskytuje zjevné výhody pro pohodlí personálu i telat samotných, 

tak současně představuje jedno velké riziko. Tím je jednoznačně vyšší riziko zvýšení infekčního tlaku, který 

může být sice poměrně efektivně snížen intenzivní ventilací celého teletníku (kombinace přirozeného 

větrání a systému přetlakové tubusové ventilace), ale pokud nejsou přísně dodržovány protokoly hygieny 

a prevence, pak ani sebelepší větrání prostoru nepomůže.  

 

Na druhou stranu, pro chovy, které mají ucelený koncept managementu a jsou si vědomy, že telata jsou 

tou nejdůležitější, nejcennější a současně nejzranitelnější kategorií zvířat na farmě, budou teletníky dalším 

důležitým kouskem skládanky jménem "Úspěšný odchov telat". Tímto konceptem mám na mysli 

bezchybné zvládnutí mlezivového období, správné nastavení systému krmení mléka/MKS, efektivní 

postupy prevence onemocnění a především předem daný a účinný protokol pro léčbu průjmových i 
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respiračních nemocí. Ani ta nejlepší farma na světě se totiž občasným vlnám onemocnění nevyhne. Dokáže 

je ovšem pomocí detailní péče srazit na minimum a především velice rychle a efektivně léčit.  

 

Pro chov, který ale prozatím není ve fázi "velice dobře fungujícího" odchovu, bych stále doporučil systém 

odchovu ve venkovních individuálních boudách (VIB), které jsou celosvětově nejrozšířenějším a univerzálně 

fungujícím konceptem, jenž může vyhovovat menším rodinným farmám, stejně jako tisícihlavým stádům 

velkých chovů. 

 

V MTS spolupracujeme již přes 30 let se stovkami mléčných farem. U těch, které projevily zájem, 

pomáháme taktéž s poradenstvím specializovaném mimo jiné i na mléčný odchov telat. Počet takových 

chovů neustále roste - od farem s pár kusy telat až po největší podniky po celé zemi. V rámci základní, 

bezplatné prohlídky farmy, která trvá cca 1-2 hodiny, projdeme kompletně všechny zásady péče o mléčná 

telata. Počínaje na porodně, konče odstavem. Poznatky pochází z kombinace každodenní praxe a toho 

nejnovějšího vědeckého výzkumu, který pravidelně sledujeme. Na našem webu dnes najdete již přes 40 

odborných článků a překladů, které se na odchov telat soustředí - to vše zcela zdarma.  

 

V případě zájmu o poradenské služby nás neváhejte kontaktovat. Pokud chcete slyšet upřímný názor a 

pohled na věc podložený velice specializovaným odborným zaměřením, pak jsme tu právě pro Vás.  

 

Ing. Tomáš Novotný 

novotny.tom@hotmail.com 

+420 728 299 432 

 

Úvod 
Následující článek vychází z téměř úplného překladu odborného webu jedné z nejprestižnějších 

zemědělských univerzit na světě - University of Wisconsin, Madison. Tato instituce má za sebou celou řadu 

přelomových objevů a pokusů, které bez nadsázky určovaly směr chovu skotu v praxi. Jejich velice 

intenzivní spolupráce s komerčními chovy zaručuje, že se nejedná pouze o "vědátorské bádání" odtržené 

od reality, ale o skutečné zkušenosti a výsledky z pokusů provedených na skutečných farmách ve spolupráci 

se skutečnými chovateli.  

 

Dairyland Initiative sdružuje odborníky z akademické i komerční sféry, především v americkém státě 

Wisconsin, jemuž se ne nadarmo říká "America's Dairyland", tedy volným překladem "Mléčný stát 

Ameriky". A právě z webu Dairyland Initiative vychází veškeré informace v článku obsažené. Velice 

doporučujeme tyto stránky navštívit, jelikož obsahují navíc mnohem větší množství fotografií teletníků, 

než bylo možné do tohoto článku vložit.  

 

Nutné upozornění: Následující text nefunguje jako bezchybný návod pro stavbu teletníků ani zdaleka 

neobsahuje všechny detaily potřebné pro finální rozhodnutí. Slouží jako ucelený komplex hlavních 

rozhodovacích faktorů, praktických tipů a návodů, které mohou zájemcům o stavbu nového teletníku 

pomoci v rozhodování u těch nejdůležitějších aspektů.  

 

 

 

 

https://mtssro.cz/clanky/
https://mtssro.cz/clanky/
https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/herd-d-split-rail-acres/
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Odchov mléčných telat - typy ustájení 
Předním cílem ustájení telat je poskytnutí čistého, suchého, pohodlného a především bezpečného 

prostředí, které je dostatečně ventilované a s jednoduchým přístupem ke krmení a k vodě. K totožnému cíli 

lze dojít pomocí různých typů ustájení - individuálně či ve skupinách, venku či ve stáji.  

 

Pro úspěšný odchov telat neexistuje nikdy jediná správná cesta. Typ ustájení se přizpůsobuje konkrétním 

podmínkám dané farmy, jejímu managementu a dostupnosti pracovní síly.  

 

Zdraví telat je v každém typu ustájení výsledkem celé řady faktorů, které mohou začínat ještě mnohem 

dříve, než přesuneme telete na teletník či do venkovní individuální boudy (VIB) - přeplněné sekce 

suchostojných krav, selhání pasivního přenosu protilátek, čistota porodního boxu a pomůcek atp. V 

samotném teletníku můžeme zmínit kvalitu sanitace, dostatečné množství podestýlky, management 

krmení a jeho pravidelnost, úspěšnost v detekci onemocnění a jejich včasné řešení, ventilace, vakcinace a 

tak dál by bylo možné pokračovat ještě dlouho. 

 

Jako zlatý standard pro péči o telata byly po dlouhou dobu považovány VIB. Mohou totiž plnohodnotně 

sloužit malým soukromým i velkým komerčním chovům a jsou méně nákladné, než stavba nového 

teletníku. Každé tele žije ve vlastním mikroenvironmentu uvnitř boudy, s volným přístupem ke krmení a 

vodě ve výběhu. Ošetřovatelé se mohou zaměřovat na individuální telata, což umožňuje i efektivnější léčbu 

onemocnění a jejich prevenci. Na druhou stranu ale VIB vystavují telata, ošetřovatele i krmení všemožným 

rozmarům počasí během celého roku.   

 

Venkovní individuální boudy 

VIB by měly být orientovány směrem od převažujícího proudění vzduchu a s dostatečnými mezerami mezi 

jednotlivými boudami, aby na sebe telata nemohla navzájem přenášet patogeny skrze přímý kontakt a také 

aby byl zajištěn dostatečný pohyb vzduchu mezi boudami. Prostor kolem VIB by měl být dostatečný pro to, 

aby bylo možné střídat 2 různá stání. Cílem je totiž co nejlepší vyčištění a vysušení prostoru, kde po 2 

měsíce v kuse byla bouda s teletem. Stěžejní je samozřejmě kompletně vyčistit a sanitovat boudu 

samotnou. Měli bychom ovšem udělat to samé i s prostorem pod ní. Nové tele by mělo přijít na čisté a 

suché místo, které se optimálně rotuje ve 2 cyklech. To je samozřejmě ideální situace, která ovšem v praxi 

pochopitelně často naráží na nedostatek místa na farmě. 

 

 

 

Obr: Příklad postavení bud a jejich rotace. 
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Minimálně po tu chladnější polovinu roku je jednoznačně nejlepší podestýlkou dostatečné hluboká vrstva 

kvalitní slámy. Ta díky své struktuře umožňuje telatům si kolem sebe vytvořit izolované bubliny s teplým 

vzduchem, což je během zimy velice žádoucí. Pro případ slabších či nemocných telat je vždy dobré mít v 

záloze čisté a suché vestičky. Na léto postačuje vrstva pilin/hoblin či na menší strukturu nařezaná sláma. 

 

Teletníky 

Jedno z klíčových rozhodnutí při plánování nového teletníku je, zda zvolíme individuální či skupinový 

odchov telat. Volba se bude do jisté míry zakládat na tom, čím chceme telata krmit a jakým systémem 

bude krmení probíhat - ručně, pomocí automatů či jinak? 

 

Systém individuálních boxů 

Verze klasických venkovních konstrukcí a obecných principů VIB, ovšem přizpůsobená odlišným 

podmínkám a požadavkům uvnitř budovy. Správně navržené teletníky s individuálními boxy mohou 

dosahovat velice uspokojivých výsledků. Zastánci teletníků s individuálním ustájením nejčastěji uvádí jako 

hlavní přednosti (v porovnání se skupinovým odchovem) nižší riziko přenosu onemocnění, možnost 

přesného sledování spotřeby starteru a prevenci vycucávání. Překvapivě je ale velice málo vědecky 

potvrzených důkazů o tom, že by doopravdy existoval průkazný vztah mezi individuálním ustájením a 

zdravotním stavem telat v porovnání s telaty odchovávanými v malých skupinách. 

 

Individuální kotce bezpochyby poskytují 

lepší možnost blízkého sledování každého 

telete, jelikož se tak děje při každém 

jednotlivém krmení. Nebo by alespoň mělo. 

Odhalení začínajících problémů je tak pro 

ošetřovatelů snadnější a rychlejší, než ve 

skupinách, kde může rozpoznání trvat delší 

dobu. Výhodou je také bezesporu to, že se 

s telaty v oddělených boxech mnohem lépe 

a rychleji manipuluje během ošetření a 

dalších veterinárních a zootechnických 

zákroků. U telat ve skupinách na 

otevřeném prostoru je manipulace 

mnohem složitější a zdlouhavější.  

 

Přibývá však stále více výzkumem prokázaných důkazů o tom, že individuálně odchovávaná telata mají 

větší míru kognitivních deficitů v porovnání s telaty odchovávanými ve skupinách. To je samozřejmě 

nežádoucí jev i ve světle stále se zvyšujících požadavků na welfare. Tato zjištění vylučují, aby bylo možné z 

našeho pohledu s klidným svědomím doporučovat individuální ustájení telat v boxech po více jak 14ti 

dnech od narození. Na druhou stranu je ale široce podporován koncept odchovu, kde jsou telata ve věku 

2 týdnů složena do párů. Toto opatření s sebou nese celou řadu sociálních benefitů, které se běžně pojí se 

skupinovým odchovem. U párového odchovu je možné těchto přínosů využít i v případě teletníků 

navržených pro individuální ustájení. Obvyklými vidíme vyšší kognitivní schopnosti, rychlejší učení se, 

agresivnější příjem krmiva a také nižší stres telat po odstavu z mléka, a tím pádem i lepší průchod obdobím 

odstavu, které je často charakteristické výskytem průjmů či propadů v příjmu krmiva.  
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Pro vytvoření párového kotce stačí jednoduše 

odstranit prostřední panel mezi dvěma telaty a 

nebo ho nahradit "klecovým panelem". U systému 

venkovních individuálních bud je žádoucí ve věku 

14ti dnů spojit 2 boudy dohromady jedním 

výběhem. Dosáhne se tak nejen lepších standardů 

welfare, ale také uspokojení socializace, což má za 

následek lepší odstav. 

 

 

 

Skupinové kotce 

V poslední době zažívá systém skupinového odchovu své obrození. Částečně je to následkem stále se 

snižujícího počtu pracovní síly v zemědělství a zavedení systémů automatického napájení, které tento 

problém pomáhají řešit. Nespornou výhodou je možnost přednastavení maximální denní dávky 

mléka/MKS u každého telete, což víc vychází vstříc nastupujícímu trendu intenzivního krmení mléka. 

Rozdělení počtů krmení do více časů také představuje jednoznačné výhody v porovnání se systémy, kde je 

napájení závislé na dostupnosti ošetřovatelů, obvykle 2-3x denně. Automatické systémy dovolují nejen 

nastavení maximálního počtu povolených návštěv automatu, ale také udržují předem zvolené pauzy, kdy 

teleti nebude mléko poskytnuto. Jistou nevýhodou je v praxi občas to, že některá telata vytlačují z 

automatu ostatní, slabší či submisivní "konkurenty". I tomu se dá ale různými opatřeními předcházet. 

 

Systém evidence a sběr dat poskytuje celou řadu cenných údajů - dobu trvání návštěvy, intenzitu sání, 

vypité množství a další. To vše může chovatelům poskytovat cenné údaje pro efektivní práci s telaty, 

stejně jako umožňuje včasné rozpoznání problémových telat. Postupné snižování mléka a odstav probíhají 

automaticky v předem naprogramovaném věku a na základě individuálních dat. V těch nejlepších 

případech lze dokonce provádět odstav na základě cílové hmotnosti a množství spotřebovaného starteru 

(pozn. překladu - pokud jsou tyto parametry ovšem sledovány, což v praxi chovů v ČR bohužel příliš obvyklé 

není). I zde je ovšem mnohými odborníky doporučováno, aby byla telata prvních 14 dnů ustájena v 

individuálních boxech a až poté přesunuta do skupinového kotce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Telata, stejně jako krávy, jsou sociálně žijící stádová zvířata, která ocení různé formy interakce. To může 

přinést spoustu výhod jak pro telata, tak pro chovatele. Úspěšné navyknutí si na skupinové ustájení 

dovoluje intenzivnější interakce s ostatními telaty. To ovšem znamená i vyšší riziko vzájemného vycucávání, 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/10/Revoluce-v-p%C5%99%C3%ADstupu-k-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9mu-odchovu-telat-Restriktivn%C3%AD-krmen%C3%AD-ml%C3%A9ka-omezuje-budouc%C3%AD-ml%C3%A9%C4%8Dnou-u%C5%BEitkovost.pdf
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přehnané soutěživosti či dominantního chování. Agresivita u krmného automatu je obvykle častější u 

větších skupin (24 ks) oproti menším skupinám (12 ks). Telata ve větší skupině taktéž tráví více času 

čekáním na to, až na ně přijde řada u automatu, což má za následek negativní chování jako např. vzájemné 

vystrkování a vyhánění ostatních telat. Vzájemnému vycucávání lze poměrně dobře přecházet 

jednoduchým navýšením denního množství mléka, což je navíc v souladu s nejnovějšími poznatky, které 

prokazují, že systémy intenzivního krmení mléka stimulují vyšší užitkovost na prvních dvou laktacích. 

 

Skupinové ustájení před-odstavových telat je současně také spojeno s vyšším rizikem respiračních i 

gastrointestinálních onemocnění v porovnání s individuálním i párovým ustájením. U skupin nad 6 telat 

byla prokázána vyšší morbidita (% onemocnění) i mortalita (% úhynů), než u samostatně odchovávaných 

telat či malých skupinek. Některé studie naopak žádné negativní spojitosti skupinového ustájení se 

zhoršením zdravotního stavu neprokázaly. To opět dokazuje, jak obrovskou roli hrají specifické podmínky 

každé jednotlivé fary. 

 

Je také nutné dodat zcela zásadní poznámku  - pro úspěšný provoz skupinového ustájení je naprosto 

nezbytný efektivní systém ventilace. Tedy opět kombinace otevřených boků a přetlakového tubusového 

větrání - klasické větráky nejsou u telat tou nejlepší variantou. Některé stavební firmy doporučují skupiny o 

25-35 telatech, což je ovšem spíše snahou o snížení nákladů zvýšením kapacity ustájení. Z praktických 

zkušeností ovšem vychází, že pro větší farmy je akceptovatelná skupina do 20 ks telat na 1 automat.  

 

Zažívací potíže a s tím spojená průjmová 

onemocnění, která mohou často souviset s 

nesprávným managementem krmení (špatný 

objem, nedostatečné rozmíchání  či nevhodná 

koncentrace MKS, nedodržení intervalů, 

nevyhovující teplota atp.), lze u automatických 

systémů napájení lépe předcházet, než u 

individuálního krmení. Telata dostávají mléko/MKS 

vícekrát, než jen 2-3x denně a současně není větší 

problém do nich dostat opravdu velké množství 

mléka - bez problému i 12 a více litrů. Poměrně 

často se také v praxi můžeme bohužel stále ještě 

setkat s napájením telat mlékem z volné hladiny, což u  automatů odpadá. Telata na automatech zcela 

dobrovolně a z vlastní vůle přijmou v průměru 6-12 litrů mléčné náhražky denně. V některých případech 

dokonce vyšší hranice objemu dosahují už v prvních 2 týdnech života, což u individuálního napájení 

prakticky není možné. I tento systém ovšem naráží na praktické překážky - problémy s kalibrací mixovacích 

přístrojů, ucpávání/spékání prášku v odvodu atp. To vše může přinést výrazně odlišné výsledky, než které 

jsme při pořízení automatů očekávali, což se podepíše na neuspokojivém odchovu telat.  

 

V souhrnu je tak jasné, že skupinové i individuální/párové teletníky mohou být současně úspěchem i 

neúspěchem. Opět je hlavním faktorem spolehlivost a kvalita pracovníků. 

 

 

 

 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/10/Revoluce-v-p%C5%99%C3%ADstupu-k-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9mu-odchovu-telat-Restriktivn%C3%AD-krmen%C3%AD-ml%C3%A9ka-omezuje-budouc%C3%AD-ml%C3%A9%C4%8Dnou-u%C5%BEitkovost.pdf
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Provoz mléčných automatů - co očekávat a na co si dát pozor 

Věk, ve kterém jsou telata přesunuta z individuálních boxů do skupinového kotce s automatickým 

napájením, může mít zásadní vliv na jejich zdraví. Je totiž velice důležité, aby byla novorozená telata 

minimálně prvních 7 dní před přechodem do skupin ustájena individuálně.  

 

Nejčastěji se totiž onemocnění 

mléčných telat objevují mezi 8.-14. 

dnem života. S jedné studie vyšlo, že 

telata, která byla přesunuta na mléčný 

automat před dvanáctým dnem věku, 

měla častější výskyt respiračních 

problémů v porovnání s telaty 

přesunutými až po 12ti dnech života. 

Abychom co nejlépe ochránili zdraví 

novorozenců, je doporučeno je 

prvních 12-14 dní držet v 

individuálních, dobře ventilovaných 

boxech z pevných panelů. Teprve až 

poté je vhodné telata přesunout do 

skupin, avšak ne větších jak 20 ks.  

 

Velice zajímavé zjištění některých pokusů také bylo, že telata, která byla po 2-3 dnech po narození 

odchovávána do 14ti dnů věku v párech a až poté přesunuta do skupin, vykazovala lepší výsledky v 

porovnání s těmi s telaty ustájenými první dva týdny samostatně. 

 

Je také velice důležité předcházet sloučení telat příliš rozdílného věku v téže skupině. Starší, větší telata 

mohou být přenašeči patogenů a navíc nebudou mít problém mladší, menší telata od automatů vystrkovat.  

Mléčné automaty mohou mít potenciální přínos při rychlé identifikaci nemocných telat. Příjem mléka/MKS, 

intenzita sání, četnost krmení - to vše lze efektivně využít pro rychlé řešení problémů, pokud se se 

systémem pracuje efektivně. Jedním z prvních příznaků problémů je totiž náhlé snížení příjmu krmiva. Není 

ovšem možné se spoléhat pouze na data z automatů. Některé studie sledující respirační onemocnění telat 

prokázaly, že postižená telata naopak krátkodobě na počátku nemoci svůj příjem zvýšila. Proto je i tak 

doporučeno pravidelné sledování telat. Další důležitý faktor, který si spousta chovů předem neuvědomí, je 

ten, že zdaleka ne každý člověk umí a chce pracovat s daty z automatů. Proto je žádoucí, aby byl k telatům 

přiřazen někdo, kdo je schopen s automatem správně pracovat a data efektivně vyhodnocovat. 

 

Proces odstavu lze na mléčných automatech provést dříve i lépe, než u individuálního ustájení. Postupné 

snižování mléka je možné nastavit u každého konkrétního telete na základě přesných údajů. Je tak vyšší 

šance, že se vyhneme celé řadě rizik spojených s lidským řízením odstavu, kde je prostor pro spoustu chyb. 

Z celé řady pokusů se nedá říci, že by měly mléčné automaty zásadní vliv na růstovou křivku telat v 

porovnání s individuálním ustájením. To opět dosvědčuje, že při správném řízení dosahují oba systémy 

stejných výsledků, ačkoliv oba postupují jinou cestou.  

 

Nižší požadavky na pracovní sílu jsou pochopitelně velkou předností automatických systémů. Počáteční 

náklady jsou ale samozřejmě nemalé. Měly by být však v průběhu času vyváženy snížením nákladů na 
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zaměstnance - především na větších farmách. Vhodnější je ovšem nejspíše poukázat na to, že po 

postavení skupinového teletníku spíše dochází k jisté transformaci pracovní síly, než jejímu omezení či 

úplné eliminaci. Namísto pracovních úkonů spojených s každodenním krmením a sanitací v individuálním 

ustájení se otevírá prostor pro více "manažerskou" práci, která se, díky práci s daty, více přesouvá směrem 

k monitoringu zdraví a výkonnosti telat. To samozřejmě poskytuje lepší možnost přizpůsobení si práce, 

zatímco systémy individuálního ustájení vyžadují přesné dodržování stereotypních úkonů i pevně daného 

časového rozvrhu. Výměna podestýlky a sanitace prostoru také nejspíše bude vyžadovat méně času, než 

provedení toho samého úkonu u každého individuálního boxu po vyskladnění telat. 

 

Skupinové ustájení s plochou kolem 2,8-3,3 m2/ 

tele může znamenat také lepší využití celkového 

prostoru teletníku oproti individuálním kotcům (3 

m2/tele) o rozměrech 1,2 x 2,4 m, který je navíc 

rozšířený o místo před i za boxem, jenž umožňuje 

manipulační prostor a také prostor pro 

dostatečnou ventilaci. Skupinový kotec by vždy měl 

umožňovat jednoduchý přístup k mléčnému 

automatu, k vodě i starteru. Příliš úzké skupinové 

kotce vytváří "efekt hrdla lahve", kdy se telata ze 

zadních částí kotce budou ke krmení hůře dostávat.  

 

Ačkoliv, v porovnání s individuálními boxy, mají telata ve skupině v přepočtu méně celkového prostoru, 

který musí být pravidelně umýván a sanitován, tak zřejmou Achillovou patou automatického systému 

budou nevyhnutelně jeho jednotlivé součásti - dudlíky, napáječky, žlaby se starterem, jejichž 

kontaminace bude mnohem intenzivnější. Do mléčného automatu musí být pravidelně doplňována MKS či 

dovezeno pasterované mléko. Zodpovědné osoby musí všechny součásti systému pozorně kontrolovat a 

pravidelně čistit vývody mléčné náhražky a aditiv, kalibrovat jejich dávkovače, sledovat a doplňovat čistící 

prostředky, kontrolovat zdroj vody, prohlížet čistotu dudlíků a nakonec ještě vyhodnocovat nasbíraná data 

ze systému a posléze s nimi ještě umět pracovat. Pokud je systém mléčných automatů správně 

nainstalován, nastaven a pravidelně udržován, pak by nemělo docházet k nepřesné přípravě MKS nebo 

mléka. Úspěch ovšem vyžaduje ostražité monitorování a častou kalibraci. Opět se tak vracíme k tomu, že 

úplná eliminace pracovní síly není možná. 

 

Obr. vlevo: Jeden, počítačem řízený automat může obvykle obsloužit 2 krmná stání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vpravo: Oddělte starší telata od mladších, aby se zabránilo vystrkování slabších kusů. 
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Obr. vlevo: Pozor na "spečené" kusy mléčné náhražky u dávkovací hadice. Riziko špatného dávkování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vpravo: Okolí kolem mléčných automatů je často mokré. Občasné posypání okolního prostoru vápnem 

předchází rizikům uklouznutí a zlepšuje hygienu. 

 

Následující tabulka shrnuje hodnocení 12ti chovatelů v USA, kteří zpětně hodnotí, zda se vyplnila hlavní 

očekávání a obavy po postavení skupinového teletníku. 

OČEKÁVÁNÍ OBAVY 

Socializace telat, pohyb a uspokojení apetitu. (8 z 12) 
Provoz a práce se systémem: Určení a dodržení 

správného krmného režimu, údržba. (11 z 12) 

Zlepšení přírůstků. (7 z 12) Ventilace: Složitější oproti VIB. (9 z 12) 

Pracovní síla: Více efektivní využití a současně méně 

neoblíbených úkonů (např. mytí kbelíků), lepší pracovní 

podmínky, sledování dat, jednodušší odstav. (5 z 12) 

Nemoci: Jednodušší přenos infekcí, složitější diagnóza, 

léčba telat ve skupině. (6 z 12) 

Zlepšení zdravotního stavu. (4 z 12) Kolísání v růstu a výkonnosti. (4 z 12) 

 

Čtyři základní kameny pro úspěšný skupinový odchov telat na mléčných automatech: 

 

1. Kolostrum (množství, kvalita, rychlost podání) a péče o novorozené tele. Individuální ustájení do 

12-14 dne věku. 

2. Dostatek bohatě nastlaného prostoru pro ležení s neomezeným přístupem k mléku, starteru a vodě. 

Při dodržení maximální velikosti skupiny do 20ti telat.  

3. Dostatečná ventilace zajišťující kvalitní a čistý vzduch 365 dní v roce, 24 hodin denně. 

4. Management zaměřený na péči o telata, aktivní a efektivní práce s automaty a jejich pravidelná 

údržba.  

 

Kalkulace kapacity teletníku 
Správné navržení stájí pro jalovice po odstavu je závislé na spoustě faktorů, které jsou často odvislé od 

konkrétní farmy - rámec dospělých krav, roční obrat stáda (míra brakace), mezidobí, poměr narozených 

jaloviček a býčků, míra použití sexovaného spermatu, úhyny různých kategorií, věk při prvním otelení atd. 

Kvůli těmto proměnným se může "zásoba" jalovic pohybovat od 70 do 130 % z počtu dospělých krav. 

Řekněme ovšem, že obecné doporučení je počítat s udržováním 90 % jalovic z celkového počtu dojeného 

stáda.  
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Naopak, projektování ustájení pro telata před odstavem pohlíží na poněkud jiné parametry. Zde se 

musíme řídit především věkem při odstavu, průměrným počtem narozených telat týdně, sezónností telení 

a také dobou odstávky stáje pro čištění a sanitaci. 

 

Následující příklad kalkulace je založen na hypotetickém stádu o 500 ks dojených krav, s celoročním telením, 

kde se počítá s narozením 4,8 živě narozených jalovic každý týden. V rozvržení se také počítá s tím, že 

individuální boxy leží týden po vyskladnění telat rozložené venku pro dostatečné omytí, sanitaci, osušení a 

opětovné složení. Při odstavovém věku 8 týdnů + 1 týden odstávky by měly požadavky na kapacitu 

plánované pro ustájení počítat s devítinásobkem průměrného týdenního telení, což se rovná 43 telatům (4,8 

x 9 = 43,2). Abychom se vyhnuli přeplnění během frekventovanějších telení, je vhodné celkové číslo navýšit o 

dalších 10 % - na kapacitu pro 48 telat. 

 

Zatímco kryté teletníky poskytují telatům i ošetřovatelům ochranu proti rozmarům počasí, tak na druhou 

stranu představují vyšší riziko přenosu infekcí. Z toho důvodu se stalo velice oblíbené budovat série 

několika menších teletníků, které umožňují rozdělit celkový infekční tlak. Největší riziko totiž pro 

novorozence představují právě starší telata v témže teletníku. V navrhovaných sériích více budov je každý 

teletník poměrně rychle naplněn a po jejich odstavu následuje kompletní očista a sanitace celé budovy, 

která poté týden schne. Tento způsob odchovu pochopitelně zvedá náklady na vybudování několika 

teletníků, avšak měl by být vyvážen nižším rizikem přenosu onemocnění, jejich lepší kontrolou a léčbou. 

Turnusový provoz taktéž zajišťuje opravdu kompletní očistu před dalším naskladněním.  

 

Před-odstavová a po-odstavová telata by 

neměla v žádném případě být pod jednou 

střechou. Popř. je toto riziko možné omezit 

rozdělením stáje pomocí vybudování stěny či 

průhledných panelů (viz obrázek vpravo). 

Průhledné panely oddělují část teletníků s 

mléčnými telaty od jalovic po odstavu a 

umožňují průnik více světla do stáje.  

 

 

Velikosti skupin u jalovic po odstavu 
Telata po odstavu do 6ti měsíců věku je nejvhodnější ustájit v menších skupinách kolem 10ti ks či méně a s 

váhovým rozdílem pod 45 kg či věkovým rozdílem do 2 měsíců. Toto uspořádání napomáhá v rychlejší 

socializaci nových telat, současně ale omezuje přílišnou agresivitu u žlabu během důležitého období, kdy se 

jalovice musí již definitivně přetvořit do plnohodnotného přežvýkavce.  

 

Měli bychom věnovat zvýšenou pozornost především novým telatům a jejich příjmu vody a starteru. 

Zvykají si totiž na nové prostředí, nový systém napájení a krmný žlab, popř. head-locky. Ujistěte se, že 

napáječky jsou dostatečně nízko nad zemí, aby z nich mohlo pohodlně pít čerstvě odstavené tele.  
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Při rozvržení velikosti skupin bychom si u 

této kategorie jalovic měli dát pozor na to, 

aby se minimalizovaly váhové rozdíly mezi 

jedinci ve stejné sekci. Minimalizace rozdílů 

ve velikosti přichází více na řadu až u jalovic, 

které jsou ustájeny v klasických postýlkách. 

Ty musejí být pochopitelně nastaveny tak, 

aby co nelépe odpovídaly velikosti jalovic v 

daném věku. Obecné doporučení pro 

postýlky zní, že bychom neměli překročit 

váhové rozmezí 90 kg v rámci jedné skupiny. 

Postýlky jsou vhodným systémem ustájení 

pro jalovice nad 180 kg. Při průměrném 

denním přírůstku 800 g/den bude věkové 

rozmezí mezi 110-120 dny. 

 

Klíčové vlastnosti pro všechny typy teletníků 
Bez ohledu na to, zda budou telata v teletníku ustájena individuálně či skupinově, měly by budovy splňovat 

následující kritéria: 

1. Minimálně 2,8 m2 nastlaného prostoru pro každé tele. Do toho se nezahrnují servisní uličky. Více 

nastlaného prostoru je pochopitelně lepší. 

2. Hluboká vrstva podestýlky, jakmile klesne teplota pod 10 °C. 

3. Odvodňovací systém kotců zlepšuje zdravotní stav a dovoluje menší spotřebu podestýlky. 

4. Série většího počtu menších teletníků umožňuje turnusový management telat a také dostatek času 

pro kompletní sanitaci i vyschnutí celého prostoru. 

5. Přirozené větrání je nutné podpořit systémem přetlakové tubusové ventilace.  

6. Boční stěny teletníku ve výšce nejméně 60 cm.  

 

Prostorové požadavky na tele 

Dostatek prostoru pro každé tele je tím nejdůležitějším určujícím faktorem kvality vzduchu v teletníku. Na 

základě studií, které zkoumaly celkový počet bakterií ve vzduchu, je doporučeno, aby bylo poskytnuto 

minimálně 2,8 m2 nastlaného prostoru na tele, více je samozřejmě lepší. Pokusy na farmách, které se 

pokusily zmenšit tuto plochu na 1,5 m2, skončily opakovaně nezdarem, ačkoliv zde byla instalována velice 

efektivní ventilace.  

 

Odvodňovací systém pod podestýlkou 

Pro udržení dobré kvality hluboké podestýlky je nutné, aby měl každý kotec funkční odvodňovací systém. 

Jako skvěle funkčním se ukázal systém štěrkem vysypané vrstvy pod samotnou podestýlkou. Tento prostor 

by měl být opatřen drenážními svody vedoucími mimo samotný teletník. Chovatelé, kteří tento systém 

mají, uvádějí, že je po zavedení poloviční spotřeba podestýlky oproti tomu, když měli pod podestýlkou 

pevný beton. Odvodňovací trubky jsou zasypány vrstvou štěrku, na kterém je vrstva podestýlky. Pokud se 

provádí pravidelná sanitace prostor a používá se relativně čistá sláma, udržuje si štěrk dobré vlastnosti 

vzhledem k propustnosti zhruba 2 až 3 roky. Obvykle je při každém vyskladnění telat zlehka odebrána horní 

vrstva štěrku a současně opět dosypána. Pokud je sláma příliš na jemno a má hodně volných částic, pak je 

potřeba počítat s roční obměnou štěrku. Použití písku namísto štěrku není doporučeno, jelikož se na něj 
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sláma lepí, udusává a telata leží na tvrdším povrchu. Piliny či hobliny by v tomto případě neměly být 

používány jako další vrstva pod slámou, jelikož zadržují vlhkost. 

 

Hluboká podestýlka 

Dostatečná vrstva čisté a suché podestýlky 

hraje kritickou roli během chladných období 

roku. Termoneutrální zóna novorozených telat 

se pohybuje v rozmezí od 10 do 26 °C a po 

měsíci života se mění na 0-23 °C. Hluboká 

podestýlka umožňuje telatům si kolem sebe 

zachytit teplo a udržet ho ve vzduchových 

bublinách, čímž se výrazně snižují tepelné 

ztráty. University of Wisconsin-Madison 

vytvořila systém hodnocení množství 

podestýlky - tzv. "Nesting score" (volně 

přeloženo jako skóre zahnízdění). Jedná se o 

jednoduché vizuální posouzení viditelnosti 

zadních končetin u ležícího telete. Pokud je 

vidět celá noha, je Nesting score (NS) 1. Je-li 

částečně zakryta podestýlkou, je NS 2. V 

případě, že nejsou nohy přes vrstvu slámy vidět, 

je NS 3. Dostatek hluboké podestýlky, či 

kombinace podestýlky a vestiček, jsou 

důležitými faktory pro prevenci respiračních 

onemocnění během chladného počasí.  

 

 

Obr. vlevo: Odstranění slamnaté podestýlky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vpravo: Zbylá sláma je odhrabána s horní vrstvou štěrku 
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Obr. vlevo: Doplnění vrstvy nového štěrku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vpravo: Boxy jsou položeny na čistý, suchý štěrk 

 

V posledních letech někteří chovatelé experimentují s hlubokou slamnatou podestýlkou, která leží na 

roštech, což umožňuje rychlý odvod moči i vody z podestýlky. Zdá se, že tento systém může dosahovat 

podobných výsledků. Pochopitelně, pokud se zajistí, že odpad bude ze stáje odtékat. 

 

Pokud budujete stáj, kde je pod 

podestýlkou pouze klasický beton, je 

potřeba se zaměřit na správné spádování. 

Zaprvé, podlaha musí mít spád, který 

umožňuje odtékání z boxu co 

nejefektivněji a nejrychleji - tedy minimální 

sklon 2 %, což se rovná spádu 6 cm na 3,1 

m plochy. Zadruhé, odtékající tekutina by 

se neměla dostat do servisní uličky. Z toho 

důvodu je nutné počítat s vybudováním 

odtokového kanálu před kotci. Zatřetí, 

vynikající, ověřená a funkční vychytávka 

je "vyboulení" servisní uličky tak, aby z ní 

veškerá voda odtékala do odtokových 

kanálů. Je vhodné, aby byla podlaha pod boxy taktéž mírně vyspádovaná směrem k odtokům. Optimální by 

bylo vytvoření dalšího, zadního odtokového kanálu za zadní stranou boxů. Odtokové kanály poté svádí 

odpad mimo teletník, aby se zamezilo kumulaci stájových plynů. 

 

Série více teletníků 
Mezi odborníky se vyvinula velice silná preference pro budování série většího počtu menších teletníků, 

oproti jedné velkokapacitní budově. Jako optimální se zdá série 4 či více staveb, které umožňují turnusový 

provoz. Naplnění každého z teletníků trvá zhruba 2,5 týdne. Bereme-li v potaz věk v odstavu 8 týdnů, pak je 

celá skupina ve stejnou dobu odstavena a přesunuta pryč. Celý teletník je poté kompletně vyčištěn - 

rozebrán, omyt, sanitován a nechá se schnout po dobu alespoň 7 dní, optimálně 2 týdnů před opětovném 

složením boxů a naskladněním nových telat.  
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Provoz oddělených teletníků přináší 

alespoň 2 značné benefity: 

 

1. Mladší a více ohrožené kusy 

nejsou přímo vystaveny 

starším telatům, která mohou 

snáze přenášet patogeny.  

2. Možnost nechat každou stáj 

kompletně vyčistit a vyschnout 

se ukazuje jako velice účinná 

cesta v prevenci nemocí a 

především zastavení cyklů. 

 

Přirozené větrání s podporou přetlakové tubusové ventilace 

Přirozené větrání je pro mladé kategorie skotu velice vhodné z ohledu na praktičnost a jednoduchost 

celého systému. Mechanická ventilace (větráky), která je u dospělých dojených krav prakticky nezbytná, u 

telat potřeba není, jelikož jejich produkce tepla je nesrovnatelně nižší s vysokoprodukčními dojnicemi. 

Nehledě na to, že větráky působí průvan, zatímco tubusová ventilace ne.  

 

Přirozený pohyb ve stáji zahrnuje proudění chladnějšího vzduchu do teletníku, který současně obstarává 

výměnu čerstvého, čistého vzduchu. Přesto ale není dobré se spoléhat pouze na přirozené větrání jako 

jediný zdroj obměny vzduchu. Na rozdíl od dospělých krav totiž telata neprodukují tak významné množství 

tepla, aby ohřátý vzduch kolem nich stoupal k vzhůru. Naopak se drží u telat a neobměňuje se. Také v 

případech, kdy je okolní teplota 

vzduchu kolem stáje vyšší než 

v teletníku, což se po několik 

hodin denně stává prakticky 

každý den, dojde k tomu 

efektu, že se čerstvý vzduch 

do teletníku sice dostane, ale 

okamžitě bude stoupat vzhůru 

a k potřebné obměně prostor 

u země a mezi telaty nedojde.  

 

S ohledem na tyto nedostatky 

přirozeného větrání, je silně 

doporučováno doplnění 

teletníku o praxí dlouhodobě 

ověřený systém přetlakové 

tubusové ventilace. 

 

Systém přetlakového tubusového větrání obvykle zvládne zajistit kompletní výměnu vzduchu 4x do 

hodiny. Ventilace je zapnuta 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pokud je nastavena správně, tak dopravuje 

čerstvý vzduch (nikoliv průvan) přímo na úroveň telat. Čerstvý vzduch, který do systému proudí zvenčí 
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přetlakem, je rovnoměrně rozložen po celé stáji a poté pasivně odchází přes boční mezery nad výsuvnými 

plachtami nebo skrze hřebenovou štěrbinu.  

 

Během chladných období roku je vhodné stáhnout posuvné boční plachty. S návratem teplého počasí je 

možné plachty opět postupně stále více otevírat. V létě je doporučené mít plachty zcela vytažené i přes 

noc. V případech, kdy do teletníku proudí dostatečné množství vzduchu pomocí přirozeného větrání, je 

možné tubusovou ventilaci vypnout. Doporučeno je ovšem ji nechat zapnutou celoročně.  

 

Časté obavy směřují k tomu, 

zda by měl být systém 

zapnutý i v zimě.  V 

provedeném pokuse, kde se 

sledovaly 2 zcela identické 

teletníky na téže farmě, byla 

v jednom ventilace záměrně 

vypnuta po dobu 2 týdnů. 

Průměrná teplota v obou 

teletnících byla totožná (- 5 

⁰C), ovšem s tubusovým 

větráním byl pokles nočních 

teplot o 1,5 ⁰C vyšší a stejně 

tak byl vyšší i nárůst denní 

teploty o 1,5 ⁰C (viz přiložený 

graf). To značí, že teletníky s 

tubusovým větráním o něco více kopírují okolní teplotu pomocí intenzivnější ventilace.  

 

Pořizovací náklady na systémy pozitivní tubusové ventilace jsou relativně nízké a vyžadují i poměrně 

málo elektrické energie na svůj provoz. Např. tubusové větrání v teletníku o rozměrech 30,5 x 10,7 m 

může být obstaráno jediným, v průměru 51 cm velikým, větrákem. V závislosti na zvolený materiál, větrák a 

tubus, se náklady v USA pohybují kolem 1 000 Amerických dolarů, plus cena projektování, instalaci, kabeláž 

atp. Celkový náklad je někde kolem $ 2 000 USD. Větrák o průměru 51 cm může spotřebovat 500 wattů 

(0,5 kWh) elektrické energie, což se rovná spotřebě 12 kwH denně, 4 380 kWh za celý rok. Ceny se budou v 

ČR pochopitelně lišit.  

 

Novější systémy tubusové ventilace jsou nastaveny tak, aby distribuovaly rovnoměrně a nepřetržitě čerstvý 

vzduch z vnějšku přímo do tzv. mikroenvironmentu telat. Větráky se připevňují na zeď z vnější strany, 

odkud nasávají čistý vzduch a dále ho posouvají do stáje. Důležitý parametr je zajištění alespoň 4 obměn 

celkové kapacity vzduchu každou hodinu. Obvykle je 1 větrák a 1 tubus schopen se postarat o 7-9 m délky 

teletníku. Průměr tubusů musí být úměrný kapacitě větráků. Tubus by měl být dimenzován tak, aby 

vypočítaná rychlost vzduchu ve vstupní části tubusu byla menší než 6,1 m/s. Když je rychlost proximálního 

vzduchu větší, bude ventilace prostoru méně rovnoměrná, hlučnější a v nejhorších případech může tubus i 

klepat.  

 

Pouze přirozené větrání Přirozené větrání  a tubusy Okolní teplota 
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Tubusy mohou být vyrobeny z celé řady 

materiálů od velice levného a čirého 

polyethylenu, středně drahého tkaného 

polyethylenu či vinylu až po relativně drahé 

PVC či drenážní potrubí. Každý materiál má 

pochopitelné své výhody i nevýhody 

vzhledem k ceně, odolnosti, konstrukčnímu 

řešení (především pro výřez děr) atp. Jako 

zlatá střední cesta se zdá použití tkaného 

polyethylenu pro tubusy, které jsou 

podepřené dvojitými kabely a jsou 

opatřeny anti-kondenzační úpravou.  

 

Průměr a umístění průduchových děr by mělo být specificky provedené u každé instalace. Základním 

požadavkem je, aby systém přiváděl čerstvý vzduch přímo k telatům, ovšem aniž by způsoboval nepříjemný 

průvan. Rychlost proudícího vzduchu by neměla přesahovat 0,3 m/s. Statický tlak uvnitř tubusu a velikost 

děr poté určuje efektivní vzdálenost. Pochopitelně v kombinaci s tím, jak vysoko bude systém instalován a 

jak daleko do stran musí vzduch putovat. Uvedená rychlost proudění vzduchu 0,3 m/s by měla být 

dosažena zhruba 1,2 m nad podlahou. Rozvržení děr se obvykle udává v hodinách (např. 5:00 a 7:00) v 

závislosti na výšce tubusu nad zemí. Efektivní vzdálenost je kalkulována pomocí trigonometrie, zatímco 

průměry děr jsou navrženy na základě těchto vzdáleností i odhadovaném statickém tlaku uvnitř tubusu. 

Tyto propočty vyžadují znalosti v oboru mechaniky tekutin. Stejně jako navržení celého systému. 

 

Boční konstrukce stáje 

Pro co nejlepší využití přirozeného větrání během teplého počasí je potřeba mít boční stěny teletníku co 

nejvíce otevřené. Minimální výška boční konstrukce je závislá na výšce celé budovy. Obecně, 3,7 m by měla 

být minimální výška boků u budov, které mají na šířku méně než 12,2 m. U budov širších jak 18,3 m by měla 

být výška boční stěny alespoň 4,3 m. Boční stěna by se měla skládat z konstrukce polohovatelných plachet, 

nejlépe dělených, aby veškerý vzduch nemusel vstupovat přes horní část závěsů, a z pevné zíďky u země.  

 

Minimální doporučená výška boční zíďky by 

měla být zhruba 61 cm nad úrovní podlahy. 

Během teplého počasí, kdy jsou plachty zcela 

vytažené, dovoluje zíďka maximální ventilaci 

přímo do kotců. Tradiční boční zíďky 1-1,22 m 

vysoké nemusí pouštět proudící vzduch přímo 

do kotců, především v případech, kdy je teplota 

vzduchu vyšší než vnitřní teplota stáje. To je 

zvláště problematické, když venkovní teplý 

vzduch přejde přes boční zeď, avšak neklesne 

dolů k podlaze a mezi kotce a namísto toho 

přechází nad úrovní telat odkud současně odnáší 

čerstvý vzduch proudící z tubusové ventilace. V 

takové situaci tradiční, vyšší boční zdi výrazně 

omezují větrání teletníku. 
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V případech, kdy se instaluje tubusová ventilace do již postavených teletníků s vyšší boční zdí, lze tomuto 

problému předcházet montáží správně nastavené vzduchové "clony", která procházející vzduch tlačí dolů k 

podlaze tak, aby nepadal přímo na telata. Takovou přepážku mohou představovat v podstatě jednoduchá 

prkna široká 20-25 cm, která jsou namontována na podpěrné sloupy a umístěny s požadovaným sklonem 

těsně nad boční zdi. 

 

Obr: Příklad větrné přepážky z prken na 1,2 m vysoké boční zdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průsvitné panely 

Průsvitné panely ve střeše či na vyšších 

stěnách umožňují rychlejší kumulaci tepla 

ve stáji v denní době, kdy slunce zapadá 

během zimních měsíců více směrem k 

jižní obloze. Panely ale musí být 

namontovány na relativně vysoké, 

vertikální jižní stěny, aby se naopak 

nestaly zdrojem přílišného zahřívání v 

létě. Z toho důvodu se upřednostňují 

jednosměrně zešikmené střechy s 

vertikálními jižními stěnami. Tónované či 

kouřově průsvitné panely lze umístit do 

horní části jižní stěny (viz fotografie), což 

umožňuje v zimě mírné ohřívání navíc. 

  

Klíčové faktory pro stavbu teletníků s individuálními kotci 

1. Orientace teletníku by měla být směřována od východu-západ, aby se omezilo působení přímého 

slunečního záření přímo na telata. 

 

2. Úzké stáje s jednou či dvěma řadami boxů. Šířka budovy by neměla přesáhnout 11 m.  

 

3. Oddělit boxy od vnějších stěn mezerou alespoň 0,9 m, abychom se vyhnuli studenému vzduchu, 

který přepadává přes plachty/boční zeď a padá dolů.  
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4. Boxy  by měly mít přední stranu co nejvíce otevřenou pro cirkulaci vzduchu. Čím více pevného 

materiálu bude, tím horší bude cirkulace.  

 

Orientace teletníků 

Ve velkých skupinových kotcích mají telata možnost vyhledávat zastíněná místa během teplejších hodin 

dne (poledne až odpoledne). Když jsou ovšem telata ustájena individuálně a velice blízko vnějších zdí, tak 

to tuto možnost využívat stín ztrácejí. Především v hodinách, kdy je slunce relativně nízko během pozdního 

odpoledne. Z toho důvodu je důležité orientovat teletníky ve směru východ-západ. 

 

Úzké stáje s jednou či dvěma řadami boxů 

Lze říci, že čím užší stáj bude, tím lépe. V užších stájích dochází během teplých období k lepší samovolné 

ventilaci pomocí proudění vzduchu. Další výhodou je to, že je jednodušší zamezit přenosu infekcí z telete 

na tele v podlouhlých, úzkých stájích. V teletnících s jednou řadou boxů jsou nově příchozí telata umístěna 

do čistých a sanitovaných boxů, které jsou obvykle daleko od nejstarších telat ve stáji. V teletnících o 2 

řadách kotců mohou být boxy naplňovány v obou řadách současně a paralelně. Podobně jako v 

jednořadém teletníku tak budou nově příchozí telata umístěna do boxů, které jsou odděleny od starších, 

ještě neodstavených telat několika volnými a zcela sanitovanými kotci. Ve stájích o 3 a více řadách je velice 

těžké zařídit, aby nově příchozí, nejvíce zranitelná telata nebyla v přímé blízkosti starších telat, která 

mohou být dobrými přenašeči patogenů. Naprosto ideálním rozvržením je proto série více menších 

teletníků, které umožňují turnusový provoz.  

 

Odsazení boxů od vnějších stěn 

Během období, kdy je teplota v teletníku vyšší než okolní teplota vzduchu, přepadává studenější vzduch z 

vnějšku přes boční zíďky či plachty v poměrně vysoké rychlosti. V případě boxů, které jsou nevhodně 

umístěny hned za zdí, jsou tak telata vystavena nepříjemnému průvanu. Kvůli tomuto fyzikálnímu jevu je 

doporučeno přes zimu nad telata natáhnout clonu.  

 

Z faremních sledování ovšem vychází, že tyto 

zákryty výrazně zvyšují celkový počet bakterií ve 

vzduchu, což zvyšuje riziko respiračních 

onemocnění. Ačkoliv může clona zamezit 

průvanu, tak současně výrazně zhoršuje kvalitu 

vzduchu v boxech. Ani průvan, ani clony tak 

nezlepšují podmínky telat.  

 

Ideálním řešením je oddělení boxů od vnějších 

stěn dostatečnou mezerou alespoň 0,9 m 

širokou. Následují 2 varianty dalšího uzpůsobení 

na základě toho, jaké boxy plánujete pořídit. V případě boxů, kde jsou 3 stěny plné a pouze přední stěna je 

otevřená, nemusíte tento faktor tolik řešit. Na druhou stranu tyto více uzavřené boxy nemají tak dobrou 

cirkulaci vzduchu jako boxy, které mají plné pouze boční stěny. V případě boxů, kde je otevřená přední i 

zadní strana, je potřeba mezeru od zdi vyplnit ještě navíc pevným panelem vysokým cca 50-60 cm, který 

odděluje volný prostor mezery od boxů. Cílem tohoto opatření je, aby se chladný vzduch, který přepadne 

přes zeď do mezery, nedostal dále na telata. Pokud nemůžeme vybudovat stáj s dělícími mezerami, 

přijatelným řešením je uzavření návětrné strany teletníku pomocí výsuvné plachty. Naprostou nutností je 
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ale v takovém případě instalace tubusové ventilace, která je dostatečně silná, aby zajistila kompletní a 

nepřetržitou výměnu vzduchu v míře 4x za hodinu. Docílíme tím efektivní ventilace boxů a v teplejších 

obdobích roku můžeme plachty vysunout, abychom využili i přirozené provzdušnění.  

 

Obr. vlevo: Dělící mezera mezi boční zdí a boxy pro telata. Spodní část "panelu" zadního boxu je plná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vpravo: Otevřená přední i zadní strana boxů. Boční stěny z plných panelů. 

 

Konstrukce boxů 

Nejnižší výskyt respiračních problémů a současně snížený celkový počet bakterií pohybujících se ve 

vzduchu jsou dosahovány v boxech s dostatečnou vrstvou podestýlky a se zcela oddělenou boční stěnou 

mezi telaty. Stále se ovšem jedná o poměrně uzavřený prostor a i z toho důvodu je velice vhodné pořízení 

tubusové ventilace, která zajistí efektivní výměnu vzduchu v každém jednotlivém boxu. 

 

Ideální individuální kotce jsou koncipovány tak, že mají pevné boční stěny, avšak přední a zadní je 

otevřená. Zadní panel může být vyroben v poměru 50:50, kde je spodní část plná do výšky 50-60 cm a horní 

část je otevřená. Zabrání se tak průvanu a přesto box lépe dýchá.  

 

Obr.: "Ideální Wisconsinský kotec" - konstrukce pro individuální ustájení 
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Obr: Boxy pro telata s plnými bočními stěnami, otevřenými předními a zadními panely a hlubokou 

podestýlkou. Otvory pro přístup k mléku/vodě a ke starteru jsou oddělené tak, aby telata nemohla strčit 

hlavu přímo z jednoho kýble do druhého, což udržuje kvalitu starteru i vody delší dobu.  

 

 
 

 

 

 

Obr.: Boční panely omezují přímý kontakt mezi telaty. Mezi oběma řadami telat je dostatečná vzdálenost 

pro zajištění čerstvého vzduchu a také pro průjezd během doplňování podestýlky. Boxy v obou řadách jsou 

situovány tak, aby telata neměla kbelíky směrem k sobě, ale naopak do sebe. Snižuje se riziko přenosu 

Horní část zadního panelu 
(např. z výztužných tyčí) 

Přední panel 
(např. z výztužných tyčí) 

Příčka pro podestýlku 

Dolní část spodního panelu 

Držáky na kbelíky 
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patogenů a během nastýlání z prostřední uličky se současně nepráší do vody/starteru. Nízké, 30 cm vysoké 

pevné spodní části předního panelu udržují podestýlku v boxech, ale současně neomezují výměnu vzduchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vlevo: Pevné boční panely jsou uchyceny pomocí výsuvných tyčí na přední brance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vpravo: Fixační mechanizmus typu head-lock pro jednodušší manipulaci s teletem 

 

Řízení bočních výsuvných plachet na teletníku s přirozenou ventilací 

Práce s bočními plachtami u teletníků i stájí pro dojnice může být mnohdy obtížná, především na 

jaře/podzim, kdy převažuje studenější a vlhký vzduch. Bohužel pro práci s plachtami neexistuje žádný 

univerzální návod, ale přesto lze nastínit alespoň základní principy. 

 

Cílem je zajistit dostatečnou ventilaci, avšak 

současně nevytvořit podmínky pro chladný průvan. 

Vezmeme-li v potaz, že termoneutrální zóna 

(teplotní rozmezí, kdy telata nevynakládají 

nadbytečnou energii na zahřátí/ochlazení se) je u 

telat po narození od 10-26 °C a u telat starších 1 

měsíce 0-23 °C, tak bychom se měli pro začátek držet 

těchto základních pravidel: 

 

 

 Při poklesu teploty pod 4 °C by měly být plachty kompletně vysunuty, avšak průduchy u okapů a 

střešní štěrbina zůstávají otevřeny. Správné navržený systém tubusové ventilace by měl být součástí 
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teletníku a fungovat celoročně, aby bylo dosaženo nepřetržité ventilace bez ohledu na momentální 

nastavení plachet. 

 

 V rozmezí teplot od 4 do 24 °C pootevřete vrchní plachtu dle potřeby s ohledem na okolní 

podmínky (vítr, déšť, slunce). 

 

 Plachty by měly být zcela zasunuty, jakmile vnitřní teplota teletníku přesáhne 24 °C.  

 

 V případě, že jsou v teletníku již starší telata, která mají kritický bod nízké teploty kolem -7 °C, pak 

stačí výše zmíněné doporučení pouze mírně poupravit. 

 

V létě se někteří chovatelé zabývají 

vlhkostí. Ačkoliv plachty dokážou 

regulovat průchod studeného vzduchu 

do stáje, tak vlhkost si svoji cestu do 

stáje najde vždy, bez ohledu na plachty 

či tubusovou ventilaci. Při vysunutí 

plachet během vlhkých letních dní totiž 

naopak docílíme zvýšení vlhkosti ve stáji, 

jelikož bude výměna vzduchu omezena. 

Z toho důvodu není dobré se orientovat 

při řízení plachet na základě vlhkosti. 

 

Mechanické ovladače mohou být velice 

nápomocné během automatické úpravy 

plachet dle vnitřní teploty teletníku. Více 

sofistikovaný systém umí pracovat i s faktory jako jsou vítr a srážky. Automatické nastavení vysouvání a 

zasouvání plachty šetří práci a zajišťuje, aby telata dostávala stále čerstvý vzduch, který potřebují. 

 

Požadavky na systémy krmení 

Novorozená telata by měla mít neustálý přístup k čisté a čerstvé vodě po každém krmení. Mladá telata 

preferují teplejší vodu, starší už se plně spokojí s vodou vlažnou. Chutný starter by měl být dostupný 

zhruba od 5. dne života. Příjem sice nebude první 2 týdny moc veliký, jde ovšem o to, aby si telata zvykla na 

jeho dostupnost a v případě zájmu ho mohla okusit. U telat v individuálním ustájení jsou možnosti umístění 

krmiva i vody celkem jednoznačné. Více rozmyslu je třeba věnovat při plánování dostatku místa ve 

skupinovém ustájení.  

 

U dospělých krav platí, že hlavní motivační faktor, aby vstaly a šly se ke žlabu nažrat, je založení nového, 

čerstvého krmiva, či alespoň jeho pravidelné přihrnování. Stejné je to u telat. Jakmile je nasypán nový 

starter, musí být dostatek prostoru, aby se všechna telata vešla ke krmnému žlabu ve stejnou dobu. 

Předcházíme tím riziku, že slabší či mladší kusy budou od krmení vyháněny svými dominantnějšími kolegy. 

U starších jalovic krmených TMR platí to samé. Jalovice jsou velice zručné ve vybírání si chutnějších částí z 

krmné dávky, pokud není dostatečně dobře připravena a promíchána. Slabší jalovice, které by se dostaly na 

řadu až poté, co se nakrmí silnější jedinci, by tak přišly ke žlabu, na kterém zbyly jen zbytky vysortovaného 
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krmiva. Krmný prostor musí mít výšku přiměřenou velikosti telat či jalovic, které ho budou používat. 

Oddělovače či head-locky u krmného žlabu umožní předcházet negativnímu chování agresivnějších jedinců.  

 

Každá skupina by měla mít adekvátně široký zdroj pitné vody s dostatkem volného prostoru kolem. Při delší 

nedobrovolné době bez vody (manipulace, vyhrnutí, zákroky atp.) je o to více důležité, aby mohlo pít více 

jalovic současně. U malých telat často vidíme individuální napáječky, které u menších skupin většinou 

postačí. S rostoucí velikostí skupin už je ovšem nutné zajistit větší prostor pro napájení. Především během 

období léta a tepelného stresu je dostatek dostupné vody velice důležitý. Myslete také na výšku napáječek, 

aby vyhovovaly jak malým, tak větším telatům. V případě, že budou napáječky umístěny do prostoru s 

podestýlku, zajistěte, aby k ní byl přístup pouze z krmné chodby a zabránilo se tak nadměrnému vlhnutí 

podestýlky.  

 

Umístění napáječek na krmný žlab může menším telatům velice ztížit dostupnost k vodě. Současně se jedná 

o zbytečnou překážku během čištění a vyhrnování žlabu. 

 
 

Ujistěte se, že je všechna telata mají přístup ke krmení současně ve stejnou dobu, aby se předešlo 

vytlačování slabších kusů.  

 

Oddělte napáječky od prostoru s podestýlkou, aby se zabránilo vlhkosti a rychlejšímu kažení podestýlky.  
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Tabulka: Požadavky na vodu a krmivo pro telata a jalovice dle váhy 

Tělesná hmotnost (kg) < 60 60 100 150 200 300 400 500 

Přibližný věk holštýnské jalovice (měsíce)* 1 1,5 3 5 7 11,5 15,5 20 

Prostor u krmiště - šířka/ks (cm) 30 30 36 42 51 56 61 66 

Výška krmného žlabu nad chodbou (cm) 10 

Výška spodní hrany krmné zábrany (cm)** 33 33 36 37 38 42 46 50 

Výška horní hrany krmné zábrany (cm) 76 76 86 97 104 112 122 127 

Obvod vodního koryta/tele (cm) 5 5 5 5 6 8 9 9 

Maximální výška napáječky (cm) - - - 74 74 79 84 86 

* Požadavky na prostor pro krmivo a vodu jsou odvislé od tělesné hmotnosti jalovic na každé farmě. Odhadovaný 

věk holštýnských jalovic je uveden pouze pro srovnání 

** Výška spodní hrany krmné zábrany, která odděluje chodbu od krmného žlabu, by neměla být vyšší než tento údaj. 

Penn State Calf & Heifer Housing, Special Circular 303. The Pennsylvania State University Cooperative 

Extension Service. University Park, PA. 

 

Prostor s podestýlkou ve skupinovém ustájení 

Skupinové kotce s nastlaným prostorem pro odpočinek poskytují velice flexibilní možnosti ustájení jalovic, 

jelikož může být počet zvířat ve skupině upraven do té míry, jakou dovolují rozměry krmiště a celková 

kapacita. Nastýlání nové podestýlky musí 

probíhat pravidelně, aby se udrželo čisté a 

suché prostředí. V zimě je, stejně jako u 

individuálního ustájení, více než 

doporučeno extra nastýlání, abychom 

omezili výdej energie, která je využita k 

zahřátí telete. Vysoká podestýlka taktéž 

snižuje množství bakterií ve vzduchu a 

relativní vlhkost, což vše předchází rozvoji 

respiračních onemocnění. Rozvržení a 

konstrukce kotců musí být navržena s 

ohledem na jednoduchou obměnu 

podestýlky, s čímž souvisí i bezproblémové 

přesunutí telat do odděleného prostoru po 

dobu čištění.  

 

Následující tabulka uvádí minimální prostorová doporučení pro skupinové ustájení - pouze prostor s 

podestýlkou - nezahrnuje krmný prostor.  

Hmotnost (kg) 45 180 270 360 450 

Nastlaný prostor s podestýlkou (m2) 3,3 3,7 4,7 5,6 6,5 

 

Volné ustájení starších jalovic 

Zatímco doporučení pro rozměry postýlek u dospělých krav prošla během posledních pár let na základě 

vědeckých poznatků dramatickými úpravami, tak postýlky pro jalovice ještě na podobně intenzivní zájem 

stále čekají.  

 

Není doporučeno, aby byly jalovice pod 181 kg ve volném ustájení s postýlkami. Vhodnější variantou jsou 

nastlané skupinové kotce. Pro jalovice mezi 181 a 544 kg mohou volná lože poskytnout pohodlný a 
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dostatečný prostor pro odpočinek. Konstrukce musí být odpovídající ploše potřebné pro ležení, ne ji 

omezovat či ztěžovat pohyb. V neposlední řadě by konstrukce měla předcházet rizikům zranění.  

 

Jalovice jsou v porovnání s dospělými 

kravami schopné tolerovat více druhů 

podestýlky i horší kvalitu. Je tomu tak díky 

nižší hmotnosti, věku i výrazně menšími 

problémy s laminitidami. Matrace, separát a 

jiné organické materiály nezpůsobují 

podobné problémy, se kterými se můžeme 

setkat u dospělých krav. 

 

Doporučené rozměry v tabulce níže pochází 

spíše z praxe, než z detailního výzkumu. 

Slouží tak jen jako návod, než univerzálně 

platné pravidlo. Představují ale naše nejlepší 

zkušenosti z několika odchoven jalovic.  

 

Tabulka: Doporučované rozměry postýlek pro jalovice 

Rozměry postýlky 
Tělesná hmotnost (kg) 

181-318 318-408 408-454 454-544 

Přibližný věk - větší rámec holštýn (měsíce) 6-10 11-13 14-16 17-21 

Přibližný věk - menší rámec holštýn (měsíce) 6-10 11-14 15-18 19-22 

Šířka lože (cm) 86 97 107 114 

Celková délka lože - směrem ke zdi (cm) 203 224 244 274 

Vzdálenost mezi vnějšími obrubníky dvou proti sobě 

ležících loží (cm) 
397 427 457 488 

Vzdálenost vnějšího obrubníku od hrudní zábrany (max. 

výška 8 cm) 
Není doporučeno 163 168 

Šířka zadního obrubníku (cm) 15-20 15-20 15-20 15-20 

Horizontální vzdálenost krční příčky od zadního bodu 

obrubníku u matrací (cm) 
117 140 163 168 

Horizontální vzdálenost krční příčky od zadního bodu 

obrubníku u slamnaté podestýlky 
102 124 147 152 

Vzdálenost od zadní hrany oddělovače od obrubníku 23 23 23 23 

Výška hrudní zábrany od úrovní obrubníku Není doporučeno 8 8 

Výška horní hrany spodní části oddělovače od úrovně 

obrubníku 
20 20 25 25 

Vnitřní průměr oddělovače 61 71 76 84 

Výška  krční příčky nad úrovní obrubníku 86 97 107 114 

Horizontální vzdálenost od hrudní zábrany k oddělovači Není doporučeno 51-56 51-56 

Výška zadního obrubníku 15 20 20 20 
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Návrh managementu skupiny jalovic po odstavu 

V každé skupině jalovic by měl být jednoduchý a funkční systém fixace či alespoň prostor pro manipulaci se 

zvířaty. Vakcinační programy, reprodukce, strouhání paznehtů a další zákroky musí být zváženy a začleněny 

do plánování konstrukčního řešení. Zahnání a přitlačení jalovice k zábraně je sice tou nejlevnější variantou, 

avšak stále vyžaduje více trpělivosti a obvykle i více lidí potřebných k provedení úkonu. Je to čas, který by 

mohl být vynaložen jinde a jinak. Jednoduchá fixační klec umožňuje zachycení zvířete a omezení pohybu po 

dobu nezbytně dlouho pro provedení zákroku. Avšak stále je to systém, který zvládne pouze jednu jalovici. 

Zatímco mladé jalovice budou potřebovat zpočátku trochu času a někdy i lehký trénink na to, aby si 

zvykly na head-locky, tak se ale současně jedná o nejefektivnější metodu fixace většího počtu zvířat, 

která může být jednoduše a rychle obsloužena jediným člověkem. Všechny zákroky se tak provádějí pod 

menším stresem pro zvířata i ošetřovatele. Výsledkem bude efektivnější využití pracovní síly i času a 

zlepšení zdraví stáda. 
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Možné typy teletníků pro telata na mléčné výživě 

 

Typ teletníku A - Larson Acres, Wisconsin 

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační rozvržení teletníku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/herd-a-larson-acres-3/
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Stručný popis: 

 Čtyři teletníky o rozměrech 41,5 m x 11 m s kapacitou 60 individuálních boxů ve dvou řadách.  

 Turnusový systém. Každý teletník je naplněný zhruba za dobu 2-4 týdnů. Po odstavu všech telat je 

budova kompletně vyčištěna, sanitována, boxy jsou rozloženy a vše se nechá schnout po dobu 1-2 

týdnů. 

 Tubusová ventilace běží v naplněných stájích nepřetržitě a podporuje přirozené větrání, které se 

uzpůsobuje pomocí bočních plachet. Boxy jsou od bočních zdí odsazeny 1,1 m širokou mezerou, aby 

se zabránilo přímému přepadu studeného průvanu přes horní okraj plachet přímo na telata.  

 Krytá hřebenová štěrbina dovoluje správný pohyb vzduchu ve stáji.  

 Betonová podlaha je spádována od středu ke stranám, kde je systém malých odvodných kanálů 

před i za boxy.  

 Individuální boxy je možné přeměnit v párové jednoduchým vytažením prostředního panelu. 

 V zimě se dává hluboká slamnatá podestýlka a vesty pro telata. Přes léto se používají hobliny. 

 Boxy jsou kompletně omyty a sanitovány venku na otevřeném prostranství. V zimě probíhá čištění v 

otevřené hale.  

 

Komentář z farmy - rok 2014: 

Mike Larson, majitel Larson Acres, WI, 2400 dojených krav, 3x denně, série 4 teletníků 

 

„Postavili jsme tyto teletníky v roce 2010 a řídíme je turnusovým provozem. Po odstavu všech telat 

vyprázdníme celý teletník, rozebereme boxy na jednotlivé panely, vše vyčistíme, vydezinfikujeme a necháme 

pár dní venku schnout. Poté začneme s další skupinou. Každý teletník je pro 60 telat, která krmíme 3x denně 

mlékem. O všechny teletníky se stará v součtu 3,5 zaměstnanců, kteří jsou zodpovědní za teletníky a také za 

stáj jalovic po odstavu, kde je zhruba 300 ks. Rozhodli jsme postavit úzké stáje tak, aby se tam vešly pouze 2 

řady boxů. Bylo to především s ohledem na efektivní ventilaci vzhledem k šířce teletníku. S navržením 

systému tubusové ventilace nám pomohl tým z Univerzity v Madisonu. Máme v každém teletníku 60 boxů, 

krmíme 3x denně až zhruba do 7 týdnů. Poté odstraníme mezi 2 sousedními boxy prostřední panel, čímž 

vytvoříme dvojičky, ve kterých jsou telata dalších 7 dní, aby si lépe zvykla na společnost po odstavu. Kolem 

8. týdne je plně odstavíme a přesuneme do stáje po odstavené jalovice. Jako podestýlku používáme slámu. 

Nejvíce je nastláno u nejmladších telat a především v zimě. Na každý box máme zvlášť malý balík sena s 

dlouhou řezankou. U starších telat používáme klasické balíky sena, které je jemněji nařezané, velice savé, 

ale není to varianta pro zimu. Přes zimu dáváme dlouhou řezanku všem. V zimě dostává každé tele vestu, 

kterou na sobě má zhruba 3-4 týdny (pozn. překladu - zimy ve Wisconsinu běžně dosahují i - 30 °C). Po 

několika letech provozu nás zatím nenapadají žádné změny, které bychom znovu při projektování teletníku 

chtěli provést. Jsme velice spokojeni s užší budovou i s tubusovou ventilací.“  
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Typ teletníku B - Double S Dairy, Wisconsin  

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační rozvržení teletníku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/1706/
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Stručný popis: 

 Čtyři teletníky o rozměrech 36,6 m x 6,1 m s jednou řadou individuálních boxů.  

 Kapacita pro 45 telat v každém teletníku. 

 Tubusová ventilace běží v naskladněných stájích nepřetržitě.  

 Turnusový systém odchovu. Teletníky jsou postupně naskladněny a poté kompletně vyskladněny. 

Jeden teletník je vždy držen prázdný a probíhá v něm kompletní očista, sanitace a vyschnutí. 

 Rozměry individuálních boxů jsou 2,1 m x 1,1 m. 

 Podestýlání slámou přes zimu + vestičky. 

 Podestýlání pískem během léta. 

 

Komentář z farmy - rok 2014: 

„Na Double S Dairy dojíme 2 000 krav. Před postavením teletníku jsme měli všechna telata ve venkovních 

boudách. Postavili jsme 4 jednořadé teletníky s vysokou, vertikální jižní stěnou, každý pro 45 telat, celkem 

tedy pro 180 ks. K typu teletníků s vysokou stěnou jsme se rozhodli díky vysoké míře přirozené ventilace. 

Šířka budovy je pouze 6 m a díky jediné řadě boxů se velice dobře dostaneme i k jejich zadní straně. V 

porovnání s venkovním ustájením si samozřejmě nejvíce ceníme toho, že se krmivo nekazí tak rychle a 

telata i ošetřovatele jsou uchráněni rozmarům počasí. Co se týče času potřebného pro sanitaci celého 

systému, tak je to asi srovnatelné. Rozložitelné boxy jsou skvělé na údržbu a čištění. Krmíme telata 2x denně 

pasterizovaným mlékem. Po 1. napojení dáváme vodu. Starter přidáváme od 5.-6. dne. Telata odstavujeme 

kolem 7.-8. týdne. 

 

Po narození v boxu pro otelení tele ošetříme, nakrmíme kolostrem a poté přesuneme do společného boxu 

vyhřívaného pomocí lampy, kde úplně oschne. Jednou denně odsud všechna telata přesuneme do 

individuálních boxů v teletníku, kde jsou až do odstavu.  

 

V létě máme plně otevřené plachty, v zimě jsou více či méně uzavřené. Podestýláme v zimě slámou, v létě 

pískem. Po přesunu do teletníku se nám zdá, že telata mají lepší přírůstky, hlavně asi proto, že kvalita 

starteru se vevnitř udržuje v lepší kvalitě. Také ošetřování problémových telat je mnohem jednodušší.  

 

Boxy kompletně čistíme po odstavu telat. Většinou odstavíme skupinu 10ti telat, boxy se rozloží na panely, 

vysanitují a zhruba 8 dní leží venku. Nový písek musí být v okamžiku příchodu nového telete co nejsušší. 

 

Systém podestýlání - na vrstvě štěrku leží samotná podestýlka, což udržuje telata čistá. Slámu přistýláme 1x 

denně u telat do 6. týdne, u starších 2x denně. U písku přidáváme další až od 5. týdne výše 1x denně. Pokud 

bychom mohli něco změnit, tak bychom určitě teď udělali širší vrata, protože skrz mají 2,4 m na šířku a 

balíky se slámou jsou stejně široké, což není úplně praktické. Ale to jsou holt ty malé detaily, na které 

přijdete až později.“ 
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Typ teleníku C - Meadow Brooks, Wisconsin 

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační rozvržení teletníku: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/herd-c-meadow-brook-dairy-farms/
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Stručný popis: 

 Turnusový provoz s krmením pomocí mléčných automatů.  

 Stáj je rozdělena do 4 oddělených sekcí. V každé je zhruba 20 telat ve skupině. 

 Odstav probíhá mezi 2.-3. měsícem věku. 

 Novorozená telata jsou prvních 7 dní v individuálních boxech, které jsou ve stejném oddělení, ale 

rozděleny od skupinového prostoru dělící bránou.  

 Jakmile je kapacita skupinové sekce naplněna, tak jsou boxy vyneseny ven, rozloženy na panely a 

dezinfikovány. Poté, co se uvolní místo po boxech, otevře se dělící brána a pro skupinu se rozšíří 

prostor. 

 Boxy jsou poté opět složeny v prázdném a připraveném oddělení stáje, kde probíhá další 

naskladnění telat. Každé z oddělení zůstává střídavě prázdné a zhruba 1-2 týdny po vyčištění schne. 

 Telata dostávají pasterované mléko obohacené o tzv. mléčný balancer (pozn. překladu - směs, která 

se v USA používá pro standardizaci krmeného mléka tak, aby bylo každý den podáváno o stejném 

složení). 

 Teletníky využívají jak přirozeného větrání, tak neustále zapnutého systému tubusové ventilace. 

Vzhledem k blízké vzdálenosti jednotlivých teletníků je pohyb vzduchu mezi nimi omezen a o to více 

je tubusová ventilace důležitá. 

 Vyspádovaná podlaha je směřována do odvodňovacího kanálku, který vede středem kotce. Skládá 

se z 10 cm odvodňovací trubky, na které leží cca 46 cm štěrku, což setří zhruba o 50 % více 

podestýlky v porovnání s tím, kdyby byla podlaha rovná. 

 Piliny se jako podestýlka používají během léta, v zimě se přechází na hlubokou slámu.  

 

Komentář z farmy - rok 2014: 

„Na farmě dojíme 450 krav (holštýnů a brown-swissů). Původně jsme měli telata ve venkovních 

individuálních boudách a myslím si, že se nám to dařilo celkem dobře. Naše úhyny byly pod 1 %. Ale 

neviděli jsme dostatečně dobrou intenzitu růstu, která se od intenzivního krmení mléka očekává. Takže 

jsme se rozhodovali, zda přejít na krmení 3x denně v individuálních venkovních boudách a nebo přejít na 

skupinové ustájení s mléčnými automaty. Nakonec jsme se rozhodli pro automaty především proto, že se 

mi zkrátka nechtělo krmit 3x denně. Navíc se mi líbí koncept odchovu, kdy jsou telata ustájena skupinově.  

 

Stále si ještě necháváme nějaký čas na to si nový systém okoukat, ale je dost zajímavé, jak se změnil náš 

management tvorby skupin. Zatímco na individuálním ustájení byla telata 2 měsíce o samotě, z čehož jsem 

upřímně řečeno nikdy nadšený nebyl, tak teď odchováváme telata ve skupinách po 20ti. A zatímco předtím 

jsme je po odstavu dávali z individuálu do skupin o menším počtu zvířat, tak teď naopak odstavujeme 

telata ve skupině o 20 ks a posíláme je do menších sekcí po 6 ks. To je docela zajímavé. 

 

Můj názor, proč jsou VIB tak úspěšné po celém světě je ten, že v podstatě umožňují turnusový provoz - 

novorozené tele přijde, odchová se, odstaví, kompletně vyčistíme a vydezinfikujeme boudu a zase dokola. 

A proto jsme ho chtěli dodržet ve skupinovém teletníku. Každé ze 4 oddělení v teletníku má svůj vlastní 

prostor pro boxy na novorozená telata, které se potom zruší a prostor se otevře. 

 

Po odstavu celé skupiny oddělení kompletně vyčistíme a necháme schnout a zase dokola. Tubusové větrání 

máme nastavené na 2 různé režimy - letní a zimní. Ošetřovatelé si zpočátku stěžovali, že jim přijde, že je v 

teletníku dokonce větší zima, než venku, ale jakmile jsme prostor změřili teploměry, tak jsme zjistili, že 

tomu tak není. Navíc první 3-4 týdny dáváme telatům v zimě vestičky. V zimě podestýláme slámou a během 
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celého odchovu dané skupiny pouze 3-4x přistýláme. Kvalita podestýlky se drží velice dobrá a kupodivu 

máme vestičky na telatech čistší, než jsme měli v individuálních boudách venku. Mají zkrátka více prostoru 

a neleží tam, kde nechtějí. 

 

Oříškem bylo navržení systému odvodnění kotců, který funguje skvěle a umožňuje nám ušetření velkého 

množství podestýlky. Také jsme se rozhodli pro jednostranně skloněnou (= pultovou) střechu a s 

průsvitnými panely nad plachtami, které jsou v zimě naprosto skvělé. Konstrukce střechy nám umožnila 

přesunout klasickou hřebenovou štěrbinu ze středu až na stranu, kde je navíc přesahující střecha. S 

otevřenou středovou štěrbinou byste potřebovali nějaké krytí proti dešti či sněhu a to je další investice, 

která se mi zdála příliš velká. 

 

Současný systém nám velice vyhovuje. Jediné, co bych asi změnil, je přesah střechy, který je teď 1,2 m. 

Chtěl bych ho trošku delší, kolem 1,5-1,8 metru. V podstatě bych asi udělal trošku věší přesah na všech 

stranách střechy, hlavně kvůli dešti, případě v létě proti ostrému slunci. 

 

Jsem také velice rád, že jsme do naší vytápěné místnosti, kde jsou umístěny všechny 4 automaty a potřeby 

pro ošetřovatele, dali celkem 2 zásobníky na mléko, ne pouze jeden. Celý systém krmení, sanitace, 

pasterizace a tak dále se tím mnohem zjednodušuje. 

 

Také jsme nechali instalovat topná čidla do podlahy u stání pro telata u automatů, kde je na zemi často 

dost mokro. Díky tomu v zimě stačí tento prostor jednoduše vyhrnout lopatou a nemusíme odsekávat led. 

 

Další věc jsou hygienická opatření. Do celého teletníku je pouze jediný vchod, a to přes servisní/technickou 

místnost, ze které pak pokračují 4 dveře do každého z oddělení. No a u vstupu do místnosti je dezinfekční 

vana, takže každý, kdo chce do teletníku jít, tamtudy musí projít. A u všech 4 dveří je dezinfekce na ruce. 

Jsem přesvědčen o tom, že v létě se nám tento systém velice osvědčil. V zimě vany tolik nepoužíváme, 

jelikož zamrzají, ale na druhou stranu při nízkých teplotách se nedaří ani patogenním organizmům.“ 
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Typ teletníku D - Hasel Farms, Wisconsin 

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační rozvržení teletníku: 

 

 
 

 

 

 

 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/herd-d-hasel-farms/
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Stručný popis: 

 Skupinový odchov na automatech na mléčné farmě s 300 ks dojnic.  

 Odchov telat má na starosti pouze 1 zootechnik, který se může mnohem více věnovat zdravotnímu 

stavu telat. Předtím bylo na každodenní čištění kbelíků a bud potřeba více zaměstnanců, kteří teď 

mohou být využiti k jiným úkonům na farmě. 

 Pouze pro případy vyskladnění a očisty je potřeba dodatečná pomoc dalšího personálu. 

 Přirozené větrání je obohacené o tubusovou ventilaci, která zajišťuje 4x kompletní výměnu vzduchu 

za hodinu. 

 Kotce pro jalovice po odstavu jsou ve stejné budově, avšak od prostoru s mléčnými telaty jsou 

odděleny stěnou z průsvitných panelů. 

 

Komentář z farmy - rok 2014: 

„Z důvodu nedostatku pracovní síly a vysokých nákladů jsme se rozhodli pro stavbu teletníku s 

automatickým systémem krmení telat. Předtím jsme měli telata v 60ti VIB a na krmení jsme měli několik 

lidí, což nebylo úplně funkční a spolehlivé. Počítačem řízené automaty nám teď umožňují sledovat u 

každého telete spoustu cenných informací, které vypovídají o jejich zdravotním stavu. Navíc jsou tyto 

informace neustále dostupné a ne jen ve chvíli, kdy telata krmíte. Venku jsme u telat museli přistýlat někdy  

i několikrát do týdne a ani to občas nebylo dost. V teletníku je to mnohem lepší, což přináší i benefit v 

úspoře pracovní síly. V souhrnu denně ušetříme poměrně velké množství času. 

 

Telata nám teď rostou lépe, chodí se nakrmit dle vlastní vůle. Telata začínají přijímat starter rychleji. 

Prvních 5 dní telata krmíme individuálně v samostatných boxech a poté jdou na automaty. Jakmile pijí 

dobře, tak je přesouváme do 1. sekce pro mladší telata, kde jsou zhruba do konce prvního měsíce věku a 

poté je přesouváme do sekce pro starší telata. Momentálně odstavujeme kolem 8. týdne.  

 

Rozvržení celé stáje je poměrně unikátní, jelikož máme v jedné budově v podstatě 2 oddělené stáje - část 

pro mléčná telata a oddělenou část pro jalovice po odstavu. Zdravotní stav se nám zlepšil, ale samozřejmě 

máme sem tam vlnu průjmů. Přijde mi, že proti tomu neexistuje žádný perfektní systém, ale určitě teď 

telata léčíme kratší dobu, efektivněji, více používáme elektrolyty a daří se nám je lépe udržet na příjmu 

krmiva. Nemáme ale už tolik těžkých průjmů. 

 

Mléčný automat se kompletně čistí 3x denně. Trubičku, která vede do dudlíku, čistíme ručně, protože se 

chceme vyhnout chemické očistě něčeho, s čím mohou telata přijít přímo do styku. Dudlíky rotujeme každý 

den a jeden vydrží zhruba 2 měsíce používání, poté je potřeba vyměnit.  

 

Hned od začátku jsme se rozhodli pro investici do tubusové ventilace, ačkoliv je původně stáj koncipována 

jen pro přirozené větrání. Přestože by si hodně lidí mohlo myslet, že pomocí dobrého systému plachet 

bude v teletníku dostatek čerstvého vzduchu, tak to tak zkrátka není. Vzduch se nemění tak dobře a je to i 

cítit, jelikož je jednoduše čistší. Zatím nás nenapadá nic, co bychom rádi změnili.“ 

 

Ustájení jalovic po odstavu 
Minimálně po tu chladnější polovinu roku je jednoznačně nejlepší podestýlkou dostatečně hluboká vrstva 

kvalitní slámy. Sláma díky své struktuře umožňuje telatům si kolem sebe vytvořit bubliny s teplým 

vzduchem, což je během zimy velice žádoucí. Pro případ slabších či nemocných telat je vždy dobré mít v 

záloze čisté a suché vestičky. Na léto postačuje vrstva pilin/hoblin či na menší částice nařezaná sláma. 
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Typ stáje A - Hasel Farms, Wisconsin 

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační rozvržení stáje: 

 

 
 

Stručný popis: 

 Stáj pro telata před odstavem a jalovice po odstavu. Odděleno uprostřed stěnou z průsvitných 

panelů. Mléčná telata ve skupinách na automatech.  

 Farma s 300 ks dojených krav. 

 Přirozené větrání je obohacené o tubusovou ventilaci, která zajišťuje 4x kompletní výměnu vzduchu 

za hodinu. 

 

 

 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/herd-a-hasel-farms/
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Typ stáje B - Williams Brothers Farm, Wisconsin 

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz. 
 

 
 

Orientační rozvržení stáje: 

 

 
 

Stručný popis: 

 Stáj pro jalovice po odstavu do 10 měsíců věku. Kapacitně navržena pro farmu dojící 75 krav.  

 Přirozené větrání je obohacené o tubusovou ventilaci, která zajišťuje 4x kompletní výměnu vzduchu 

za hodinu. 

 Hřebenová štěrbina opatřena krytem proti dešti/sněhu. 

 Orientace východ-západ. Stáj na volném prostranství bez jakýchkoliv větrolamů kolem.  

 Boční stěny vysoké 4,3 m s 61 cm zíďkou pro maximální přirozené proudění vzduchu. Boční plachty. 

 Prostor pro odpočinek je oddělen od krmiště 15 cm vysokým obrubníkem, aby se zabránilo 

přetahování podestýlky. 

 Na systému odpadních trubek leží vrstva štěrku, na které je slamnatá podestýlka.  

 Napáječky nastaveny tak, aby k nim byl přístup pouze z krmiště. Zanesené do výklenku, aby 

nezasahovaly do jednoduchého vyhrnování krmiště  

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/herd-b-williams-brothers-farms/
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Komentář z farmy - rok 2014: 

„ Máme 75 dojených krav, všechny jalovice si odchováváme sami na farmě. Tuto konstrukci stáje jsme si 

zvolili kvůli jednoduchosti celého systému práce v ní - větrání, krmení, nastýlání. Velice jsme si oblíbili 

oddělené upevnění napáječek, podestýlka díky tomu zůstává sušší. Jsou navíc umístěny tak, aby dovolovaly 

pohodlné vyhrnování krmiště. Stačí přehnat zvířata na podestýlku, rychle vyhrnout celou stáj a zase je 

můžeme pustit. Se systémem tubusové ventilace jsme velice spokojeni, vzduch je tu neustále čistý a 

čerstvý, necítíte už zápach stájových plynů. Jediné, co bychom na stáji změnili je to, že jsme zapomněli do 

head-locků přidat u každé sekce volnou mezeru na jednoduchý vstup přímo mezi zvířata. Takto musíme 

buď head-locky přelézat nebo procházet více sekcemi přes brány.“ 

 

Typ stáje C - Kellercrest Registered Holsteins, Wisconsin 

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační rozvržení stáje: 

 

 

 
 

 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/kellercrest-registered-holsteins/
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Stručný popis: 

 Stáj pro jalovice po odstavu s dvěma skupinovými kotci na slamnaté podestýlce pro mladší jalovice 

do 6. měsíce, jalovice od 6 měsíce jsou v pískem nastýlaných postýlkách. 

 Rozměry postýlek jsou navrženy dle konkrétního věku. Umístění postýlek je krmišti postaveno 

kolmo.  

 Na každou skupinu připadají 2 uličky mezi postýlkami, aby bylo možné jalovice pohodlně zavřít po 

dobu rychlého vyhrnutí krmiště. Jalovice pře otelením mají přístup do venkovního výběhu na pastu. 

 Součástí stáje je i nastlaný a prostorný porodní kotec pouze pro jalovice. 

 Maximální přirozená ventilace bez tubusového větrání.   

 

Komentář z farmy - rok 2014: 

„Původně jsme odchovávali starší jalovice mimo farmu, ale měli jsme tam poměrně dost problémů, tak 

jsme se rozhodli investovat do nové stáje, abychom si vše mohli dělat přímo na farmě. Stáj je zhruba 81 m 

dlouhá a slouží pro jalovice po odstavu až po otelení. Před stavbou jsme si objeli pár různých chovů a 

nakonec jsme se pro tento návrh. Umožňuje velice jednoduché vyhrnutí krmiště a přehnané jalovice mají 

po tu dobu dostatek prostoru v chodbě mezi postýlkami. Celkem je ve stáji 200 postýlek a také 2 skupinové 

kotce pro telata po odstavu do 6ti měsíců, poté přecházejí do postýlek. Písek jako podestýlku jsme si ověřili 

už u krav, tak jsme se pro něj rozhodli i zde. Momentálně je v celé stáji asi 250-260 zvířat. Písek čistíme 

(vyhrabání nečistot a zarovnání do roviny) každý den, což zabere asi 50-60 minut. Přístýlání písku děláme 

jednou za čas. Hodně se nám líbí oddělený kotec pro otelení přímo pro jalovice ve stejné stáji. Ušetřilo nám 

to hodně zbytečných přesunů.“ 

 

Typ teletníku D - Split Rail Acres, Wisconsin 

 

Prohlédněte si více fotek kliknutím na tento odkaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/tour/herd-d-split-rail-acres/
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Orientační rozvržení stáje: 

 

 
 

 

Stručný popis: 

 Přirozeně větraná stáj s volným ustájením pro starší jalovice od 12. měsíce věku.   

 Slouží pro farmu dojící 100 ks.  

 Otevření směrem na jih. Jednostranně spádovaná střecha se solárními panely na přesahu nad 

krmným žlabem.  

 Tři řady pískem podestýlaných postýlek o šířce 120 cm. 

 Otevřený prostor vedle stáje s head-locky slouží pro přehnání vybraných jalovic, jejich fixaci a 

provedení potřebných veterinárních a reprodukčních úkonů.  

 

Komentář z farmy - rok 2014: 

„Tato stáj slouží pro jalovice od 12.-13. měsíce věku, kdy je zapouštíme a jsou tu až téměř do otelení. 

Podestýláme pískem, což udržuje zvířata čistá a zabere zhruba 20 minut denně jalovice přehnat a chodby 

vyhrnout. Přistýláme zhruba jednou za 10-14 dní. Jalovice jsou předtím ustájeny ve skupinových stlaných 

kotcích a až tady přicházejí poprvé do postýlek. Zvykají si na to bez větších problémů. Přirozené větrání 

funguje velice dobře, boky jsou vysoké a opatřené plachtami. V zimě budeme přes noc plachty zavírat a 

přes den je necháme asi otevřené, pokud to půjde. Jalovice jsou zde klidnější a lépe se s nimi pracuje, říje 

ukazují velice dobře. Do head-locků jsme se rozhodli investovat kvůli tomu, jak skvěle fungují pro jakékoliv 

úkony, které potřebujeme provést (inseminace, sono, veterinární úkony). Zvířata zde odchází zhruba 2-3 

týdny před otelením.“  
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Kombinace přirozeného větrání s systémem přetlakové tubusové ventilace v 

teletnících 
 

Článek přeložen z webu Calf Care jako doplnění problematiky. 

 

Teletníky je možné větrat přirozeně a nebo mechanicky. Kombinace přirozené ventilace s tubusovým 

systémem ale dodává to nejlepší z obou variant.  

 

Hlavní 4 cíle pro efektivní ventilaci jsou: 

1. Odstranit vlhkost v zimě. 

2. Odstranit teplý vzduch v létě. 

3. Poskytnout neustále čerstvý vzduch. 

4. Zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aniž by na telata působil průvan. 

 

Telata od narození do odstavu potřebují zhruba 17 m3/h čerstvého vzduchu na každé tele, aby se v zimě 

zajistilo odvedení přebytečné vlhkosti. V létě je potřeba 170 m3/h pro dostatečný odvod teplého 

vzduchu jako prevence tepelného stresu. Samotný parametr pro požadovanou výměnu vzduchu v 

prostoru je ale větší, než minimální požadavky na ventilaci. Přes zimu telata potřebují nejméně intenzitu 

ventilace, která zařídí kompletní výměnu vzduchu 4x za hodinu, v létě dokonce 40x/hodinu. Cílem ovšem 

je, abychom současně telata nedostali do průvanu, což je vzduch pohybující se rychlostí nad 0,3 m/s.  

 

Přirozené větrání využívá proudění vzduchu a fyzikálního jevu, kdy teplý vzduch stoupá nahoru. Teletníky 

by měly být orientovány tak, aby letní vánek foukal napříč nejužší části budovy a tím se využilo co možná 

nejvíce přírodních poryvů větru. Vysoké a dlouhé boční stěny opatřené polohovacími plachtami umožňují 

nastavit množství vzduchu proudícího do teletníku. Hřebenová štěrbina slouží k odvodu teplého vzduchu ze 

stáje.  

 

Přirozené větrání funguje poměrně dobře po většinu roku, ale během chladných období nedokážou mladá 

telata vyrobit takové množství tepla, aby se sama zahřála a také aby vytvořila dostatek teplého vzduchu 

pro přirozené stoupání směrem ke stropu. Když tak teploty spadnou dolů, tak se obvykle boční plachty 

stahují. Ve stejnou chvíli se ale vzduch kolem telat příliš nehýbe, protože není dostatečně ohřátý a právě 

zde přichází jako nutné použití dodatečné tubusové ventilace. Ta by měla zajistit rovnoměrnou výměnu 

vzduchu v celé stáji, aniž by působil průvan.  

 

Tubusové větrání se skládá z větráku, který je upevněn na vnější zdi stáje a nasává vzduch zvenčí do 

teletníku. Na větrák je uvnitř teletníku napojen tubus, ve kterém jsou udělány díry, které jsou předem 

navrženy a umístěny podle rozložení boxů. Tento tubus je natažen přes celou délku budovy. Přetlak vzniklý 

v tubusu vypouští vzduch každou z děr nasměrovaných různými směry. Vzduch poté přirozeně stoupá 

směrem k hřebenové štěrbině.  

 

Rozměry větráku jsou vybrány tak, aby poskytoval minimální množství pro kvalitu a kapacitu čerstvého 

vzduchu pro telata po narození do odstavu. Obvykle se souhrnný parametr slučuje právě do kapacity 

celkové výměny vzduchu v prostoru za 1 hodinu. V ideálním světě by na to měl stačit jednoduchý větrák se 

stálou rychlostí, která by odpovídala požadované míře ventilace. V praxi jsou ale vhodnější větráky s 
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proměnlivou rychlostí a manuálním nastavením. Potřebnou sílu větráku je potřeba předem spočítat na 

hodnoty pro zimu i pro léto.  

 

Počet děr, jejich velikost a rozložení v tubusu je navrženo přesně podle požadavků specifické stáje. Není 

možné a nebude efektivní pořídit tubus s děrami, které nebudou odpovídat geometrii prostoru. Pro 

teletník o šířce do 9 m postačuje 1 tubus. U širších teletníků (9-18 m) jsou potřeba tubusy dva. Cílem je 

zajištění rovnoměrné výměny vzduchu v celém prostoru.  

 

Rozmístění děr musí odpovídat tvaru 

místnosti a rozložení kotců. Bude se také 

měnit podle výšky upevnění tubusu. Obvykle 

se udává v hodnotách ručičkových hodin - 

např. tubus je upevněn ve výšce 2,4-3 m nad 

podlahou, díry provedené v podélné linii v 

orientaci 4-8 zajistí dobré rozložení vzduchu. 

Pokud je výška tubusu nad 3 m, pak se 

rozmístění děr upraví na pozici 5-7. Vůbec 

nejlepší je ale kombinovaný systém, kdy jsou 

díry provedeny jak v orientaci 4-8, tak i 5-7.  

 

Jako materiál tubusů jsou často používané 

lehké plasty, ale například tkaný polyethylen 

je odolnější a lépe drží tvar. Lze také využít 

trubku z PVC, především pro menší průměr.  

 

Přetlakový tubusový systém může být zapnutý celoročně. V létě sám od sebe neposkytuje dostatek 

čerstvého, chladného vzduchu, ale během vlhkých dní bez větru zajistí alespoň potřebnou cirkulaci. Pokud 

chceme v létě zajistit i chladící efekt, pak je potřeba dosáhnout rychlosti 1,3 m/s.  

 

Musíme zahrnout ale další faktory okolního prostředí, abychom telatům poskytli co nejlepší podmínky. V 

chladném období je to především větší množství suché, dlouhé slámy. Slamnatá podestýlka má izolační 

vlastnosti, které telatům velice pomáhají si udržet tělesnou teplotu. Pod kotci by měl být také efektivní 

systém odvodňovací kanalizace, aby se podestýlka udržela co nejdéle suchá.  

 

Boxy s telaty či společné kotce by měly být od boční zdi teletníku odděleny mezerou. Nezapomeňte ale na 

to, že vytvoření optimálních vnějších podmínek, je jen část skládanky. Management kolostra, kvalitní a 

dostatečné krmené mléka, prevence a léčba jsou dalšími z mnoha. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 
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