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Ve dvou se to lépe táhne 
Párový/skupinový odchov mléčných telat 

 

Předmluva MTS 

„Ve dvou se to lépe táhne.” O tom lze asi těžko pochybovat. Skot je stádově žijící zvíře - vždy to tak bylo a 

bude tomu tak i nadále. Oddělení jedince od stáda nikdy nemá dobré následky. Přesto je v podmínkách 

mléčných chovů celosvětově realizován odchov telat v prvních měsících života dominantně systémem 

individuálního ustájení. Proč tomu tak je? Vytrhli jsme telata z jejich přirozeného způsobu života z nějakého 

zvráceného rozmaru nebo tomu předcházely odůvodněné obavy? Druhá varianta je naštěstí, i pro klid naší 

mysli, tou správnou odpovědí. 

 

Nikdo asi nepochybuje o tom, že individuální odchov není z pohledu welfare zcela optimální cestou - 

všichni jsme si vědomi, že by byla telata spokojenější ve skupině. Na druhou stranu jsou zde naprosto 

jednoznačné argumenty, které individuální ustájení ospravedlňují - a to především s ohledem na zdraví 

zvířat. Telata se rodí prakticky bez jakékoliv imunity, jelikož placenta skotu nedovoluje přechod 

imunoglobulinů z krve matky do krve plodu. To znamená, že telata po narození čelí vysokému infekčnímu 

tlaku, proti kterému nemají žádnou obranu. Až do prvního zásadního okamžiku, který bude určovat 

zdravotní stav telete po celý život - 1. napojení kolostra. Nebavme se teď o základech managementu 

kolostra, hygienických a sanitačních protokolech - to bylo tématem jiných článků. Důvodem pro 

individuální ustájení je de-facto snaha o preventivní karanténu zvířat v období nejčastějšího výskytu 

infekčních onemocnění. Většina patogenů se mezi telaty šíří nejlépe přímým kontaktem a jeho zamezení je 

jednou z efektivních a jednoduchých cest omezení plošného propuknutí onemocnění mezi telaty. V 

neposlední řadě individuální ustájení umožňuje detailní možnost monitoringu každého telete, což v případě 

skupinového ustájení není možné, nebo přinejmenším nebylo do doby zavedení automatických systémů 

napájení do praxe. Počínající zdravotní problémy lze vypozorovat dříve, a tedy i rychleji začít s adekvátní 

léčbou, což se nepochybně projeví i na úspoře nákladů na veterinární péči. 

 

S pokračujícím rozvojem technologií, lepší kvalitou hygieny a sanitačních protokolů, rostoucím množstvím 

výzkumu, který se oproti minulosti mnohem výrazněji začal věnovat i kategorii telat, a především díky 

stále se zlepšujícímu managementu v chovech, se dnes otevírají cesty, jak odchovávat telata v 

párovém/skupinovém ustájení tak, aby současně nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu telat. Jako 

https://mtssro.cz/2020/04/14/kolostrum-vskutku-zazracny-napoj/
https://mtssro.cz/2020/04/14/kolostrum-vskutku-zazracny-napoj/
https://mtssro.cz/2019/07/29/efektivni-sanitacni-protokol-u-telat-zdravi-telat-aneb-jak-zvladnout-sanitaci-na-jednicku/
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souhrnný termín se bude pro tyto 2 typy odchovu v článku občas používat pojem tzv. "sociálního ustájení". 

Tento materiál je vhodný pro přečtení v kombinaci s dříve publikovaným článkem na téma stavby teletnků. 

 

Nutné je ovšem zdůraznit, že pouze kvalitní management dokáže přinést požadované výsledky. Sociální 

odchov rozhodně nepředstavuje cestu pro kompenzaci nekvalitního řízení odchovu, nedostatečnou 

hygienu prostředí či  špatný zdravotní stav telat. Spíše naopak - tyto negativní faktory se ještě více 

prohloubí. Z toho důvodu není možné párový či skupinový systém doporučit chovům, které mají výraznější 

rezervy i v individuálním odchovu telat. Jedná se především o cestu pro farmy, které chtějí kvalitu odchovu 

posunout na další příčku, přičemž ale současně stojí na velice pevných a funkčních základech dobré 

sanitace, hygieny, zdravotního stavu, léčebných protokolů, kvalitního ustájení atp. 

 

Tento článek nemá za cíl odrazovat chovatele od individuálního ustájení telat. Slouží pouze jako praktický 

návod pro ty, kteří mají zájem o párový/skupinový odchov a hledají odpovědi na základní otázky. I sociální 

ustájení totiž představuje celou řadu překážek, které je potřeba předem vyřešit. 

 

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 60 

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 zde právě pro Vás. 

 

Úvod 

Životní pohoda hospodářských zvířat byla pro chovatele mléčného skotu důležitá ještě předtím, než se 

začal široce používat k tomu ustanovený pojem "welfare". Z jednoduchého důvodu - jen zdravá, spokojená 

zvířata mohou dosáhnout plné užitkovosti. V posledních letech je ale termín welfare stále více slyšet i z úst 

koncového spotřebitele živočišných produktů. S rostoucím množstvím všech možných log (např. "GMO-

free, Česká potravina" atp.) na etiketách produktů by nemělo být velkým překvapením, kdyby se s 

postupem času objevilo i logo ve stylu "Welfare ověřený chov".  

 

Dnešní spotřebitel má k dispozici mnohem větší výběr potravin. Dle nedávno provedeného dotazníku v USA  

vyšlo najevo, že spotřebitelé mají velký zájem na zlepšení wefare v chovech hospodářských zvířat, ačkoliv 

jsou často jejich znalosti o životních podmínkách zvířat velice omezené.  

 

Vědní obor zabývající se welfare se zaměřuje na porozumění přirozeného chování zvířat s následnou 

snahou nastavit odpovídající podmínky, které umožňují tyto potřeby naplňovat. To znamená nejen výrazný 

tlak na dobrý zdravotní stav stáda, ale především pochopení specifických potřeb zvířat během jednotlivých 

fází života. 

 

Pro telata na mléčných farmách je sociální rozvoj v raném věku naprosto klíčový, jelikož budou celý zbytek 

života trávit ve stádě. A je nejspíše všem jasné, že individuální ustájení, které je dnes stále dominantním 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2021/02/%C3%89ra-nov%C3%BDch-teletn%C3%ADk%C5%AF-za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1.pdf
https://mtssro.cz/clanky/
https://mtssro.cz/clanky/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7143148/
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systémem odchovu telat na farmách nejen v ČR, vysokou míru socializace neumožňuje. Trendem 

posledních několika let je přechod na párové či skupinové ustájení mléčných telat, které se též označuje 

jako "sociální ustájení". To prokazatelně umožňuje intenzivnější rozvoj sociálních dovedností, což výrazně 

zlepšuje welfare telat a umožňuje již téměř od počátku imitovat stádové podmínky. 

 

Především v dnešní době celosvětové pandemie COVID-19 si můžeme na vlastní kůži okusit praktické 

dopady sociálního distancování se od ostatních. Ano, odříznutí se od okolí je bezesporu velice efektivní 

cestou, jak se nenakazit a zůstat zdravý/á. Na druhou stranu si ale můžeme všimnout poměrně velice 

silných negativních následků samoty a odloučení na psychickém stavu mnoha lidí. Telata nejsou v ničem 

jiná, spíše naopak. Zatímco mezi lidmi se občas najdou "vlci samotáři", tak skot byl, je a vždy bude 

stádové zvíře.   

 

Proč najednou tolik povyku kolem "sociálního ustájení"? 
Většina mléčných telat je na světě dnes stále ještě ustájena individuálně. Poměrně intenzivní trend ve 

výzkumu, který se v posledních letech zaměřil na výhody párového/skupinového ustájení, přichází se stále 

větším počtem benefitů, jež tyto systémy odchovu přinášejí. Naprostá většina z nich vychází z uspokojení 

sociálních potřeb zvířat.  V první řadě se jedná o posun kupředu vstříc telatům samotným -  welfare, 

růstové vlastnosti, rozvoj kognitivních funkcí atp. V řadě druhé, leč v dnešní době stále aktuálnější, je 

zlepšení image zemědělství v očích široké veřejnosti, která je hlasitým kritikem - ač často bez ohledu na 

znalosti a fakta. 

 

Sociální rozvoj 

Základní zdravotní znaky je možné sledovat velice 

jednoduše - příjem krmiva, růst, výskyt 

onemocnění. Jak ale monitorujeme přirozené 

chování?  

 

Skot obecně a telata nevyjímaje jsou sociální 

zvířata, která instinktivně vyhledávají společnost 

stáda. V párech a skupinách se telata učí hravosti a 

zvídavosti jak doslova, tak obrazně. V doslovném 

smyslu si telata zkrátka a jednoduše více hrají nejen 

díky intenzivnímu sociálnímu kontaktu se svými 

společníky, ale také na větším dostupném prostoru. 

Obrazně pomáhá sociální kontakt v raném věku 

naučit se správně s ostatními interagovat a současně se zlepšují i schopnosti učení se. Telata odchovávána 

s jedním či více společníky vykazují mnohem vyšší schopnost adaptovat se na případné změny. To vše se 

projevuje lepší odolností vůči stresu a výrazně nižší intenzitou vokalizace (bučení) během odstavu. Telata 

odchovávána v párech či skupinách reagují na odstav od mléka a přesun do větších skupin mnohem lépe v 

porovnání s telaty, která byla odchovávána individuálně. Bylo taktéž dokázáno, že telata odchovávána v 

párech si udržovala intenzivní kontakt až do celých 4 měsíců věku, tedy ještě dlouho poté, co byla 

přesunuta po odstavu do skupinových sekcí.  

 

Zajímavým zjištěním je také to, že telata v individuálním ustájení projevují oproti párům/skupinám výrazně 

více příznaky strachu a nepohody - bučení, kálení, zrychlený srdeční tep. Telata v sociálním ustájení zkrátka 
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lépe stres zvládají a dokážou se rychleji adaptovat na nové situace, ať se jedná o příchod nového telete do 

skupiny, změnu prostředí či úpravu krmné dávky - starter, seno, TMR atp. 

 

S ohledem na rozdílné chování individuálně odchovávaných telat bylo vysledováno, že tato telata, pokud 

jsou na nižší pozici sociálního žebříčku (submisivní typy) ve skupině po odstavu, tak mají výrazné problémy 

obstát v konkurenčním prostředí. V opačném případě přirozeně dominantních jedinců naopak vykazují 

nadměrnou agresivitu. Oproti tomu telata, která prošla sociálním ustájením, naopak dokonce vyhledávají 

přímý kontakt s ostatními společníky a nevykazují tak často tzv. abnormální chování. 

 

Velice zajímavý je i příklad další studie z roku 2015, kdy byla zkoumána schopnost telat učit se a reagovat 

na změny v procesu učení se. Pokus byl postaven tak, že telata měla v boxu dotykovou obrazovku, kterou 

se musela nejdříve naučit aktivovat. Jakmile se tak stalo, objevila se na obrazovce buď bílá barva, která 

znamenala "dotkni se a dostaneš mléko" či červená obrazovka, která znamenala "dotkni se a nedostaneš 

mléko". Telata ustájena ve skupinách pochopila tento princip pravidel poměrně rychle, individuálně 

odchovávaná telata s obtížemi. Po nějakém čase, kdy se telata systém naučila, došlo ke změně - barvy byly 

prohozeny. Červená tak znamenala mléko a bílá žádné mléko. Telata ze skupin opět na změnu přišla 

mnohem rychleji a nový postup se naučila. Individuálně ustájená telata měla opět výrazné problémy, 

většina z nich na nový postup dokonce vůbec nepřišla.  

 

Co to vše znamená? Jsou kognitivní schopnosti a flexibilita telat vůbec důležité? Zamyslete se nad tím, 

kolika změnami musejí jalovice projít jen během prvních dvou let života. Jaký stres způsobují všechny ty 

změny ustájení, krmiva, skupin, návyk na nové napaječky a systémy krmení, první návštěvy dojírny atp.? 

Všechny tyto příklady vyžadují jistou míru přizpůsobivosti a schopnost učení se. Pokud si tyto vlastnosti 

telata osvojí již od počátku, bude to mít za následek nejen menší míru stresu, ale také lepší růst zvířat a 

jejich vyšší užitkovost v dospělosti.     

 

Příjem starteru a růstové schopnosti 

Hned několik studií ukázalo, že příjem starteru a růst je u sociálně odchovávaných telat přinejmenším 

stejný, častěji však oproti individuálnímu odchovu lepší. Tabulka 1 shrnuje výsledky studií porovnávající 

individuálně ustájená telata oproti skupinkám o 2-8 kusech. Čísla vyjadřují počet studií, které potvrdily u 

párových/skupinových telat lepší (+), srovnatelné (=) či horší (-) výsledky sledování hlavních parametrů. 

Žádná z prací nedetekovala zhoršený růst či příjem starteru oproti individuálnímu ustájení. Růst je navíc o 

to intenzivnější v systémech, kde jsou telata krmena v režimu intenzivní mléčné výživy (v MTS jsme na toto 

téma publikovali rozsáhlý článek), kde dostávají alespoň 8 či více litrů mléka/mléčné náhražky denně. 

 

Tab. 1: Studie porovnávající růst a příjem krmiva u individuálně vs. párově/skupinově ustájených telat 

Parametr + = - 

Příjem starteru 10 9 0 

Průměrný denní přírůstek 5 8 0 

Hmotnost při odstavu 7 2 0 

 

Škála vysledovaných parametrů se ve studiích: 

 Příjem starteru: Vyšší o 110-450 g denně v období mléčné výživy a vyšší o 340-1 130 g po odstavu. 

 Průměrný denní přírůstek: Vyšší o 110 g denně. 

 Hmotnost při odstavu: Vyšší o 2,3-4 kg. 

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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Vysoký příjem starteru je naprosto zásadní pro rozvoj bachoru i úspěšný odstav a přechod na plně 

rostlinnou krmnou dávku. Intenzivnější růst v prvních měsících života současně vede k rychlejšímu nástupu 

pohlavní dospělosti a vyšší budoucí mléčné užitkovosti.  

 

Mezi velice zajímavé poznatky patří i to, že výsledky dosažené u telat z párů byly prakticky totožné s 

pozitivními efekty dokumentovanými u telat ustájených ve skupinách. To ukazuje na to, že telatům stačí v 

podstatě už i pouze jeden společník na to, aby byly podpořeny stejné benefity jako jsou dosahovány v 

případě telat ve větších skupinách. Zatímco management skupinových kotců může mnohdy představovat 

vyšší nároky na údržbu, management párů tak náročný není a současně přináší stejné výhody s ohledem na 

socializaci telat a její přínosy na welfare zvířat. 

 

Je velice důležité mít na vědomí taktéž, že v případě párů je potřeba poskytnout každému teleti dostatečný 

přístup ke starteru - buď umístěním 2 oddělených kyblíků či dostatečně širokého společného žlabu. V 

opačném případě nevyužíváme plné možnosti sociálního ustájení, jelikož telata mají tendenci starter žrát 

současně s ostatními. 

 

Odstav telat ze sociálního ustájení probíhá s mnohem menšími negativními následky, než jak tomu bývá u 

telat z individuálního odchovu, která jsou do skupin přesunuta poprvé až teprve po odstavu. Bylo 

vypozorováno, že tato telata mají po odstavení mnohem větší problémy s příjmem krmiva, některá 

dokonce nic nežrala celých 48 hodin. V průměru telatům v pokusu trvalo celých 7 dní  na to dotáhnout 

manko v konzumaci množství starteru v porovnání s telaty seskupenými již před odstavem. 

 

Spotřebitelské obavy 

V nedávném dotazníku bylo osloveno 1 300 dospělých lidí ve státě Minnesota. Téměř všichni byli 

konzumenti mléčných výrobků. Všem byla ukázána fotografie telat v individuálním, párovém a skupinovém 

ustájení s tím, aby následně oznámkovali "přípustnost" jednotlivého systému odchovu. Polovina účastníků 

průzkumu individuální odchov označila za zcela nepřípustný. Pouze 14 % nesouhlasilo s páry a pouze 7 % 

mělo výhrady ke skupinám. Naopak, celé dvě třetiny respondentů schvalovaly párové ustájení a dokonce 

75 % skupiny o 3 a více telatech. Pouze třetina pokládala individuální odchov za přijatelný. U každého ze 

systémů cca 20 % účastníků vyjádřilo nezájem. Jednalo se o vůbec první studii, které se zaměřila na 

spotřebitelské obavy vzhledem k typu ustájení telat. Závěry tak ukazují poměrně jasně na to, že 

párový/skupinový odchov bude hrát stále větší roli v pohledu veřejnosti na chov skotu. 

 

Zdraví telat 

Nemocná telata obecně odrážejí problémy v managementu kolostra, hygieně a sanitačních postupech, 

výživě, systému ustájení, preventivní péči či kvalitě personálu. Vliv sociálního ustájení na zdraví telat stále 

ještě není zcela jasný. Ačkoliv existuje celá řada velkých farem, které úspěšně zvládají skupinový odchov 

většího počtu zvířat, tak je obecně potvrzené, že vyšší koncentrace zvířat ve skupině zvyšuje riziko zhoršení 

zdraví telat. 

 

Individuální ustájení může lépe zakrýt vliv špatného managementu díky složitějšímu přenosu onemocnění 

mezi zvířaty. Neznamená to ovšem, že zdravotní stav telat je uspokojivý. S jistotou ale v individuálním 

odchovu nedochází k tak rychlému rozvoji onemocnění mezi telaty navzájem. Abychom se vyhnuli nárůstu 

onemocnění při přechodu na skupinové ustájení, tak je bezpochyby nutné nastavit potřebná opatření hned 
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zpočátku. Ve skupinovém ustájení může mnohdy být složitější odhalit nemocné tele, což mnohdy vede k 

rychlejšímu rozvoji onemocnění v celé skupině a tedy i složitější a nákladnější léčbě.  

 

Takovým rizikům lze ovšem efektivně předcházet. Chovatelé by se tudíž neměli od přechodu na skupinové 

ustájení  jen tak nechat odradit. Každý systém má své výhody i nevýhody - záleží, jak efektivně se ním 

pracuje tak, aby fungoval co možná nejlépe.  

 

Požadovaná zdravotní měřítka před přechodem na sociální odchov 
Když se rozhodujete o tom, zda přejít na párový/skupinový odchov, je potřeba zvážit celou řadu faktorů. 

Prvním z nich je detailní analýza, zda současný systém individuálního ustájení funguje víceméně bez 

problémů a když už nějaké nastanou, tak zda jsou řešeny okamžitě a efektivně. Pokud by si někdo myslel, 

že spárování či seskupení telat dohromady vyřeší současné problémy v individuálním odchovu, pak by se 

velice mýlil. Naopak - sociální ustájení může a bude fungovat pouze u chovů, které mají zvládnutý 

individuální systém. 

 

Dojený skot je stádové zvíře a přirozeně vyhledává sociální kontakt - to se samozřejmě týká i telat. Předtím, 

než se farma rozhodne pro přechod z individuálního na párový odchov, je potřeba strávit potřebný čas 

analýzou současného zdravotního stavu telat. Individuální ustájení bylo po téměř 5 dekád zlatým 

standardem odchovu telat na mléčných farmách. Identifikace nemocných telat je zde obvykle mnohem 

rychlejší a samotný přenos patogenů mezi zvířaty je složitější, pokud jsou od sebe telata oddělena pevnou 

stěnou boxu či dostatečnou vzdáleností výběhů mezi venkovními individuálními boxy - což v ČR často není 

a boudy s výběhy jsou umístěny v těsném kontaktu. 

 

Přesto je onemocnění telat prakticky vždy výsledkem kombinace více faktorů, ne pouze ustájením. Odchov 

zdravých telat v párech či skupinách může fungovat jen tehdy, kdy jsou efektivně řešeny všechny tyto 

faktory. V opačném případě je pravděpodobné, že sociální ustájení naopak zvýší morbiditu (nemocnost) 

telat. Sledováním a vyhodnocováním výsledků týkajících se zdraví telat mohou chovatelé spolehlivě určit, 

zda je ten správný čas pro přechod na párové/skupinové ustájení. Pravidelné hodnocení zdraví telat může 

stanovit základní parametry pro včasnou diagnostiku problémů a jejich okamžité řešení.  

 

Pasivní transfer protilátek - založení imunity 

Specifické utváření placenty skotu neumožňuje přechod protilátek mezi matkou a plodem, což má za 

následek to, že se telata rodí prakticky bez vlastní imunity do prostředí plného patogenů. Příjem 

mateřského kolostra je naprosto kritickým bodem pro úspěšné založení imunitního systému telat. Základní 

management mleziva určuje 4 zásadní požadavky - rychlost (max. do 2. hodin po narození), čistotu (hygiena 

dojení a krmení), kvalitu (měření refraktometrem - 22 % Brix a více) a objem (4 l holštýn/ČESTR, 3 l jersey). 

 

Během procesu tzv. pasivního transferu protilátek  dochází k přenosu imunitních faktorů matky do telete 

a vybudování pasivní imunity. Tato forma tzv. pasivní imunity chrání tele po dobu prvních týdnů života, 

než si organizmus začne vytvářet imunitu vlastní, aktivní. Úspěšný pasivní transfer protilátek výrazně 

snižuje výskyt onemocnění (morbidity) a úhynů (mortality) telat v období před odstavem. Měření 

úspěšnosti pasivního transferu umožňuje přímé posouzení efektivnosti nastaveného protokolu pro 1. 

napojení kolostra. Americká asociace pro telata a jalovice DCHA (Dairy Calf and Heifer Association) ve svých 

"zlatých standardech" stanovuje provádění odběru u alespoň 12ti telat. Nejvhodnější je výběr telat do 24-

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/04/Kolostrum-vskutku-z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%BD-n%C3%A1poj.pdf
https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/04/Kolostrum-vskutku-z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%BD-n%C3%A1poj.pdf
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48 hodin po narození, případně 2-7 dní života. Odběr krve by neměl být proveden dříve jak 24 hodin po 

krmení 1. mleziva - to poskytuje dostatek času po proběhnutí (či neproběhnutí) pasivního transferu.  

 

Při odběru je vhodné dodržovat tyto kroky  (a shlédnout instruktáží videa na webu Dairyland Initiative).  

1. Odeberte z krční žíly alespoň 2 ml krve. 

2. Separujte krev na tekutou složku (sérum) a pevné složky (červené krvinky) pomocí centrifugace. 

Pokud nemáte centrifugu, nechte baňku přes noc v pokojové teplotě. Čistou pipetou odstraňte 

krevní sraženinu ze stěny baňky. 

3. Před testováním vzorků každý den zkalibrujte refraktometr pomocí destilované vody doporučeným 

postupem od výrobce. 

4. Po separaci vzorku odeberte žluté sérum pomocí pipety a dejte si pozor, abyste současně nenasáli i 

sražené krevní buňky. Umístěte sérum na sklíčko optického refraktometru či do vaničky digitálního 

refraktometru a zaklapněte uzávěr. Digitální refraktometr vyhodnotí výsledek sám, u optického je 

potřeba se podívat do okuláru a správně určit hodnotu (viz návod výrobce). 

5. Čistým hadříkem otřete a vyčistěte plochu sklíčka či mističky. Po posledním vzorku je doporučeno 

očistit sklíčko lihem. 

 

Podle nedávno aktualizovaných doporučení by měla všechna telata na farmě spadat do 4 základních skupin 

dle úspěšnosti pasivního transferu - viz Tabulka 2. Při rozhodování se o přechodu na párové ustájení telat 

bychom se měli držet výsledků, kdy maximálně 10 %, lépe však 5 % telat spadá do kategorie "špatná". 

Množství telat v kategoriích "vynikající" a "dobrá" by mělo být alespoň stejné jako v tabulce. Pokud 

momentálně nejste schopni těchto cílů dosáhnout, je potřeba se nejdříve zaměřit na management 

kolostra a čistotu porodního prostředí a podniknout potřebné kroky ke zlepšení. Po zavedení změn 

následně proveďte další měření pasivního transferu protilátek u telat, která novým systémem prošla.  

 

Tab. 2: Úspěšnost pasivního transferu protilátek a požadované procento telat v jednotlivých kategoriích 

Kategorie IgG 

(g/l)1 

STP 

(g/dl)2 

Serum - Brix 

(%)3 

Telata 

(%) 

Vynikající ≥ 25.0 ≥ 6.2 ≥ 9.4 > 40 

Dobrá 18.0-24.9 5.8-6.1 8.9-9.3 ~ 30 

Průměrná 10.0-17.9 5.1-5.7 8.1-8.8 ~ 20 

Špatná < 10.0 < 5.1 < 8.1 < 10 
1 Sérová koncentrace IgG 
2 Celková koncentrace bílkovin v séru měřená refraktometrem 
3 Měření Brix refraktometrem (optický či digitální) 

 

Jedním z mýtů, které kolem párového ustájení kolují, je, že se vždy dvojnásobně zvyšuje infekční tlak. 

Celá řada studií provedených na velkém počtu zvířat ovšem tyto obavy nepotvrdila. Případné problémy 

totiž směřují jinam - opakovaně se potvrdilo, že největším problémem a rizikovým faktorem, bez ohledu na 

typ ustájení, je selhání pasivního transferu. Chovatelé by se tak měli zaměřit především na velice důsledný 

protokol krmení 1. kolostra, s cílem, aby alespoň 80 % všech telat dosáhlo úspěšného pasivního transferu. 

Další důležitou podmínkou je správný management podestýlky, která pochopitelně ve větším množství 

zvířat vyžaduje intenzivnější obměnu. Toto všechno jsou faktory, které mohou zhoršovat infekční tlak v 

párovém ustájení. Nejsou to nutně následky spárování, ale vlivy nekvalitního managementu prostředí.  

 

Zdroj: Godden et al., 2019 

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/home/calf-health-module/training-videos/
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Mortalita 

Díky velkému pokroku v managementu kolostra se snížil úhyn telat v období před odstavem během 

posledních pár dekád v USA z 11 % na šest procent. I přes to všechno je stále možné v chovech najít celou 

řadu nedostatků. Nejčastěji se jedná o úhyny v rámci prvních 3 týdnů života. Zlaté standardy DCHA 

stanovují mortalitu 3 % všech telat v intervalu od 24 hodin po narození do 60. dne věku. Tedy bez mrtvě 

narozených a úhynů během prvních 24 hodin. Rovnice, která se používá pro stanovení mortality je: 

 

počet telat uhynulých mezi 24 hodinami a 60 ti dny života 

počet telat narozených za rok - mrtvě narozená a úhyny do 24 hodin 

  

Morbidita 

Zhruba jedna třetina všech telat po celých USA projde některým z běžných onemocnění, primárně 

průjmovým či respiračním. Je poměrně zajímavé, že (na rozdíl od mortality) za poslední dekády nedošlo i ke 

výraznějšímu snížení množství nemocných telat. Pro úspěšný odchov telat v párech/skupinkách je ovšem 

nízká morbidita naprosto zásadní vzhledem k vyšší koncentraci zvířat a jednoduššímu přenosu patogenů.  

 

Zlaté standardy DCHA momentálně cílí na úroveň morbidity pod 10 %, u klinické pneumonie a pod 15 % u 

průjmů vyžadujících aktivní léčbu u telat před odstavem. Definice onemocnění a kritéria léčby se mohou 

ale na každé farmě lišit. Proto se neohlížejte na výsledky ostatních chovů, ale pouze na své vlastní.  

 

Ultrazvuk plic může u telat odhalit respirační onemocnění stále ještě ve fázi, kdy nejsou vnějšní příznaky 

znatelné. K identifikaci nejrizikovější věkové skupiny na vaší farmě může veterinář provést ultrazvuk 12ti 

telat v každé věkové skupině, počínaje ve věku 7 dnů a poté 14, 21, 28 atp. dní věku, aby se odhalil počátek 

problémů a nejvíce riziková skupina. 

 

Hygienické postupy 
Množství chovatelů, kteří v posledních letech úspěšně odchovávají telata v režimu sociálního ustájení, stále 

přibývá. Někteří prošli přechodem z individuálního odchovu bez problémů, jiní mohli narazit na různé 

překážky. Před rozhodnutím se pro změnu je vhodné v prvním řadě rozebrat základní principy podporující 

dobrý zdravotní stav zvířat. Tyto principy jsou v zásadě stejné u individuálního, párového i skupinového 

ustájení. Ačkoliv intenzivnímu kontaktu mezi 2 telaty v páru či všemi telaty ve skupině pochopitelně 

nezabráníme, je důležité omezit riziko šíření onemocnění mezi páry či mezi skupinami. To zahrnuje 

zabránění nárůstu množství bakterií, virů a dalších patogenů, které se běžně v prostředí kolem telat 

vyskytují, díky pečlivému dodržování zásad biosekurity, sanitačních protokolů a správnému managementu 

podestýlky.  

 

Biosekurita 

Biosekurita představuje komplex preventivních opatření směřujících k zabránění zavlečení infekčních 

patogenů na chov. Jak zvenčí, tak ale i zevnitř. Patogeny se mohou přenášet na botách, oblečení, 

pomůckách, nářadí, strojích a existuje tak vždy poměrně vysoké riziko, že i při důsledné biosekuritě vůči 

vnějšku může dojít k zavlečení infekce uvnitř chovu, nejčastěji ze stájí se staršími kravami. 
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Návštěvníci farmy by měli dostat čisté oblečení a dezinfikovat si obuv či nasadit návleky pokaždé, když se 

budou chtít podívat na telata. Některé špičkové chovy v USA už ani návštěvníky přímo k telatům nepouští. 

V případě ukázky farmy začněte vždy od nejmladších telat a postupujte dál ke starším.  

U teletníků je silně doporučeno zavedení dezinfekčních van či rozprašovačů přímo u vstupu (viz Obrázek 

1). Dezinfekční prostředek by měl poskytovat obranu proti základním patogenům, které telata běžně 

ohrožují - Salmonella, Mycoplasma, Corona/Rotaviry. Dezinfekční vany jsou efektivní pouze v případech, 

kdy jsou používány neustále a udržovány s pravidelnou obměnou čisté. Pohyb kolem teletníku je potřeba 

nasměrovat tak, aby každý, kdo chce vstoupit, musel vanami projít. Použité roztoky by měly být 

doplňovány 1x denně či častěji. Alternativou k vanám jsou dezinfekční rozprašovače, které rozstřikují pěnu 

ke dveřím a jejich aktivace je možná pomocí časovačů či pohybových senzorů. Pěnící látka zvyšuje dobu 

kontaktu dezinfekčního prostředku na povrchu bot. 

 

Obr. 1: Dezinfekční vany za dveřmi do teletníku - zapuštěné do země s instalovaným odtokem 

 
 

Při práci s telaty je nejlepší praktikou nošení jednorázových rukavic a oblečení, které je určeno pouze pro 

použití v teletníku (overaly, zástěry). Nemělo by se zapomenout ani na to se převléknout, když ošetřovatel 

přichází od krav, se kterými byl v kontaktu - nejčastěji např. při otelení (výkaly, sliny, krev, placenta), což je 

častým důvodem přenosu infekce v rámci farmy. Vždy se začíná pracovat nejdříve s těmi nejmladšími telaty 

s nejméně vyvinutou imunitou a až poté se postupuje ke starším. Pokud možno, práce s nemocnými kusy 

by měla být nechána až jako poslední - po obstarání všech zdravých telat. Pokud to možné není, je potřeba 

před přechodem za zdravými telaty projít dezinfekční vanou a nasadit si nové, čisté rukavice a zástěru. 

 

Některé farmy mají nemocniční kotce, kde sledují a pečují o nemocná telata. Takový kotec by měl být od 

okolního prostředí zcela oddělen plnými panely a neměl by mít sdílenou napaječku s jinými kotci. Ačkoli 

nemocná zvířata mají tendenci oddělovat se od stáda jako součást své přirozené behaviorální reakce na 

nemoc, separování telete od jeho sociální skupiny může způsobit nadměrný stres nemocnému zvířeti, jeho 

společníkům nebo, v nejhorším případě, všem - telata mají na skupinu pevné pouto. V závislosti na druhu 

onemocnění a jeho závažnosti tak může být mnohdy vhodnější ponechat individuální tele ve skupinovém 

kotci, dokud je zde dostatek místa a nemocné tele nebude neustále rušeno zdravými, energickými telaty.  
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Častým nešvarem na farmách bývá nedostatečná údržba odtokových kanálků či někteří chovatelé dokonce 

budují teletníky zcela bez možnosti odtoku. Dochází pak k vytékání tekuté složky z boxů ven do servisní 

uličky, což je opět velice jednoduchou cestou přenosu infekce po teletníku.   

 

Sanitace 

Při sanitaci pomůcek pro krmení a boxů/bud je nejvhodnější dodržovat následující postup, který jsme již 

před několika lety publikovali i na webu MTS - odkaz. 

1. Opláchněte povrch studenou nebo vlažnou vodou. 

2. Horkou vodou s chlorovaným alkalickým detergentem (pH 11 až 12) vše omyjte pomocí kartáče, aby 

došlo k narušení biofilmu. Je doporučeno používat různé typy a velikosti kartáčů. 

3. Vše opět opláchněte vlažnou vodou. 

4. Opláchněte kyselým prostředkem (pH 2-3) v teplé vodě (kolem 38 °C) pro odstranění minerálních 

usazenin.  

5. Naposledy opláchněte vlažnou vodou. 

6. Ponechte vše kompletně po dostatečně dlouhou dobu oschnout. 

7. Krátce před dalším krmením aplikujte slabý dezinfekční postřik (např. 50 ppm chloroxidu), který by 

se neměl aplikovat dříve jak 1-2 hodiny před dalším použitím.  

 

K poslednímu bodu: Je velice důležité, aby byl tento dezinfektant použit na již pečlivě omyté pomůcky, 

nikdy by se na něj nemělo spoléhat jako na jediný krok sanitace. Pokud nejsou předměty dezinfekce 

předem pečlivě omyty dle výše uvedeného sanitačního protokolu, je efektivita prostředku pro likvidaci 

mikroorganizmů výrazně snížena. Mnoho roztoků je dle etikety účinných proti mikroorganizmům v 

laboratorních podmínkách, ale informace důležité pro sanitaci na farmě chybí. Často u nich není uvedeno, 

zda mají např. schopnost penetrovat biofilm, fungovat i během nízkých teplot, s tvrdou vodou atp. Stejně 

tak se ne příliš často uvádí potřebný čas pro účinkování prostředku.  

 

Experti často k sanitaci pomůcek doporučují roztoky na bázi oxidu chloričitého. Chloroxid se ukázal jako 

skvělá volba, jelikož může být použit při nízkých koncentracích a nevyžaduje příliš mnoho času na to, aby 

účinkoval, nevytváří rezistence a je nejméně korozivním ze všech oxidačních dezinfektantů. Koroze 

kovových povrchů včetně některých druhů nerezové oceli je významným problémem oxidačních 

dezinfekčních prostředků. Aktivita chloroxidu není ovlivněna pH ani organickými materiály. Navíc je 

schopen procházet biofilmem a v USA je schválen EPA pro úpravu pitné vody.  

 

Obvykle bývá chloroxid používán pro sanitaci pomůcek pro krmení telat v koncentracích kolem 25-50 ppm 

při 2-4 minutách kontaktu. Pro sanitaci budek, boxů a kotců se používá v koncentraci 250-500 ppm po 

dobu 5-10 minut kontaktu. Před použitím produktu na bázi chloroxidu je nutné si ověřit jeho koncentraci, 

jelikož se v komerčně dostupných variantách vyskytují veliké rozdíly. Vybraný produkt by měl splňovat 

následující parametry (pro podmínky chovů v USA): 

1. Produkt je certifikován pro chemickou úpravu pitné vody a sanitaci pomůcek. 

2. Používají se tzv. potravinářské chemikálie. Nepotravinářské chemikálie často obsahují nečistoty, 

které snižují účinnost sanitace chloroxidem. 

3. Produkt je aktivován silnou kyselinou, nikoli slabou kyselinou. Silné kyseliny jsou o 60 % účinnější 

než slabé při přeměně chloritanu sodného na chloroxid. Na rozdíl od slabých kyselin nevytvářejí 

silné kyseliny žádné toxické zbytky a neobsahují velké množství ne-zreagovaného chloritanu 

sodného, které snižuje předvídatelnost a účinnost chloroxidu. 

https://mtssro.cz/2019/07/29/efektivni-sanitacni-protokol-u-telat-zdravi-telat-aneb-jak-zvladnout-sanitaci-na-jednicku/
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4. Prodejce má odborné znalosti v oblasti sanitace, dezinfekce a chemického čištění pitné vody. 

5. Prodejce poskytuje možnost rychle a spolehlivě ověřit, že je koncentrace oxidu chloričitého vhodná 

pro různé aplikace, jako je chemická úprava pitné vody, sanitace a dezinfekce. 

 

Pro ty, kteří mohou být zaskočeni potřebným množstvím sanitačních úkonů a používaných produktů, je 

možné doporučit alespoň se zaměřit na ty nejrizikovější oblasti. Prioritu by měla mít porodna, převoz telat 

(kárky, kolečka atp.), váhy, krmící pomůcky a obecně ustájení telat především v prvních 3 týdnech věku.  

 

Ustájení 

Boxy, boudy či kotce by měly vždy před dalším naskladněním projít kompletní sanitací. To zahrnuje úplné 

odstranění nečistot a usazenin na stěnách. Zatímco při mytí ve venkovním prostředí můžeme s klidem 

využít vysokotlaké čistící stroje (vapky), tak uvnitř teletníků toto doporučeno není, jelikož dochází k 

rozprášení patogenů do ovzduší. Namísto toho je vhodnější použít klasický nízkotlaký postřikovač 

obsahující žíravý detergent a hadici s kartáčem. Mezi sanitací a naskladněním by měl uplynout minimálně 1 

týden i více pro oschnutí. Tento postup se ukázal obzvláště efektivní při potřebě přerušení infekčních cyklů.  

 

Pomůcky pro krmení 

Stejně jako hygiena dojícího zařízení a dojení samotného je naprosto kritická pro zdraví vemene u krav, tak 

udržovat pomůcky pro krmení a napájení čisté je základním kamenem dobrého zdravotního stavu telat. To 

zahrnuje lahve, dudlíky, kbelíky na mléko, kbelíky na vodu, napaječky, kbelíky na starter, krmné žlaby, Milk 

Taxi atp.. Napaječky by měly být čištěny alespoň 1x týdně, v období vypuknutí nákazy i častěji. 

 

Mějte na paměti, že na plastových pomůckách se s postupem času budou tvořit rýhy a oděrky, které skýtají 

mikrobům skvělý úkryt. Takové pomůcky je potřeba měnit častěji než nerezové materiály. Chovatelé tak 

obvykle brzy zjistí, že vyšší počáteční investice do kvalitního materiálu se v dlouhodobém měřítku vyplácí. 

 

Kartáče na čištění pomůcek pro krmení by neměly být používány na očistu jiných věcí (boudy, body atp.). 

Jejich obměna je doporučena minimálně 1x za čtvrtletí. Je doporučeno mít různé typy a velikosti kartáčů - 

zcela jistě se kartáčem, kterým drhneme stěny boxů, těžko dostaneme do vnitřku lahve či jícnové sondy. 

Dostatečné osvětlení v umývárně napomáhá lepšímu přehledu o čistotě pomůcek. 

 

V systému automatických mléčných robotů musejí být všechny části čištěny pravidelně. Efektivita 

sanitačního protokolu může být ověřena kultivací vzorků mléka či mléčné náhražky odebraných z dudlíku. 

Dudlíky je potřeba čistit denně.  

 

Podestýlka 

Telata v období mléčné výživy tráví více než 50 % veškerého času odpočinkem. Novorozenci dokonce až 75 

% dne. Bez ohledu na roční období musí podestýlka poskytovat pohodlné prostředí pro odpočinek s 

ohledem na čistotu, suchost, a malou prašnost. V praxi se nejčastěji používá sláma, méně často piliny či 

hobliny nebo jejich kombinace (asi nejvhodnější). Udržování čisté a suché podestýlky snižuje riziko, že 

patogeny proniknou skrze stále ještě ne zcela uzavřený pupeční kanál novorozených telat. Z toho důvodu je 

nutné, aby každý novorozenec přišel do čerstvě nastlaného boxu na vysoké podestýlce. Pod podestýlkou by 

měl být zavedený systém odvodu tekutin pryč z boxu pro udržení lepší hygieny prostředí i prodloužení 

kvality podestýlky. 
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Vlhké prostředí znamená vlhké tele a vlhká srst ztrácí své důležité izolační vlastnosti. S postupným růstem 

telat se pochopitelně kvalita podestýlky zhoršuje i přes její každodenní doplňování. Pro udržení suchého, 

čistého prostředí je doporučeno přistýlat každý den či maximálně obden 1-2 kg nové slámy. Telata na 

intenzivní mléčné výživě budou vylučovat vyšší množství výkalů a moče. Stejně tak telata zasažena průjmy. 

V takových případech je potřeba management podestýlky zohlednit intenzivnějším přistýláním či úplnou 

obměnou.  

 

Varianty párového a skupinového ustájení 
Stejně jako není možné doporučit jediný správný systém managementu farmy, tak není ani možné určit, že 

jeden typ ustájení telat bude pro všechny chovatele ten nejvhodnější. Rozeberme si tedy přednosti a 

nevýhody těch nejčastěji používaných v praxi. Teprve poté, co jsou tato specifika jednotlivých typů 

ustájení zohledněna v managementu odchovu telat, může být zvolený systém ustájení úspěšný. 

 

Vnitřní ustájení - skupiny na mléčných automatech a manuální napájení 

Mnoho chovů preferuje ustájení telat v teletnících pro komfort jak zvířat, tak personálu, především 

vzhledem k počasí. Jako největší výhody párového/skupinového ustájení uvnitř chovatelé udávají 

jednoduchost monitoringu zvířat, úsporu nákladů na pracovní sílu efektivnější systém nastýlání a kompletní 

očisty kotců.  

 

Mléčné automaty  

Napájení pomocí mléčných automatů je velice oblíbené díky úspoře pracovní síly i času v porovnání s 

ručním krmením telat. Z dotazníku na mléčných farmách v americkém Wisconsinu provedeném v roce 2017 

vyšlo najevo, že obstarání systému odchovu v automatech vyžadovalo pouze 8 hodin pracovní síly, zatímco 

v režimu ručního krmení bylo potřeba hodin 15. I přes úsporu času je ale nutné věnovat dostatek 

pozornosti monitoringu telat, údržbě automatů, jejich kalibraci a sanitaci. Postavení nového teletníku s 

mléčnými automaty rozhodně neznamená eliminaci pracovních úkonů, spíše jejich transformaci na jiné. 

 

Mléčné automaty navíc umožňují velice jednoduchou a přirozenou cestu ke krmení většího množství mléka 

denně při vyšší frekvenci krmení, což jde mnohem více vstříc přirozeným potřebám telat. Mimo to 

instalované programy poskytují důležitá data 

pro sledování individuálních výchylek v 

chování, příjmu mléka atp., což vše vede 

časnější diagnostice problémů - pokud se s 

daty efektivně pracuje. Ačkoliv spousta farem 

zvládá management větších skupin na 

automatech víceméně bez problémů, tak lze 

obecně říci, že při větší koncentraci zvířat roste 

i riziko šíření patogenů. Stejně tak asi nemusí 

tento systém být optimální pro malé farmy, 

kde se narodí týdně pár telat a mezi 

jednotlivými kusy ve skupině by byly výrazné 

věkové i hmotnostní rozdíly.  
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Manuální napájení 

V systému manuálního napájení se naskýtají 2 

nejčastější varianty - individuální nádoby 

(lahve, kýble) či společné Milk Bary. Obecně se 

dá říci, že ruční krmení telat je v praxi 

používáno častěji u párů či menších skupin v 

porovnání se skupinami na automatech, kde 

bývá telat pohromadě více (nad 8 ks) zvířat. 

Vytváření párů/skupin lze v případě 

individuálních boxů zařídit poměrně velice 

jednoduše a elegantně - stačí oddělit jeden či 

více oddělovacích panelů. Stále je však 

doporučeno, aby byla telata prvních pár dní 

po narození ustájena individuálně, jelikož v 

tomto období potřebují individuální péči a navíc se tím zajišťují lepší hygienické podmínky a prevence 

onemocnění. Sloučení do párů či skupin je optimální až zhruba od 1. týdne a později. V případech 

časnějšího slučování je potřeba, aby telata neměla problémy se zcela samostatným a aktivním příjmem 

mléka, čímž se zajistí prevence nežádoucího chování, jako je např. vzájemné kradení mléka. 

 

Venkovní ustájení - párové boudy a iglú/školky 

Venkovní ustájení ve venkovních individuálních boxech (VIB), párech spojených ohrádkou či skupiny ve 

školkách jsou stále dostačující možností odchovu bez potřeby investice do vybudování nového teletníku. 

 

Párové boudy 

Finančně nenáročnou variantou je spojení 2 venkovních bud pomocí jednoho výběhu. Někteří chovatelé 

přisouvají boudy k sobě, jiní mezi nimi nechávají větší prostor, čímž se zvětší i celkový životní prostor telat 

(doporučeno). Mezera mezi boudami musí být pochopitelně přehrazena, např. pletivem viz obrázek. V 

případě potřeby je možné zpočátku telata v páru oddělit panelem uprostřed výběhu, který zajistí po 

prvních pár dní separaci a poté je odstraněn. Nevýhodou párování venkovních bud je, že telata mají občas 

potřebu spolu trávit co nejvíce času. To 

znamená, že není výjimkou, že obě telata leží v 

jedné boudě, což určitě není žádoucí. Ačkoliv 

to napomáhá sociálnímu kontaktu, tak 

individuální bouda bohužel neposkytuje 

dostatek prostoru ani množství podestýlky pro 

2 telata. Zvyšují se tím nároky na udržování 

čistého a suchého prostředí. U každého 

systému bychom ovšem našli nevýhody. 

Správný management telat musí zohledňovat 

i specifika ustájení - poté může systém 

odchovu v párových boudách s výběhem 

fungovat stejně dobře jako jiné typy ustájení. 
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Iglú a školky 

Tato alternativní varianta venkovního sociálního ustájení telat vyžaduje nakoupení či vybudování 

společných školek či iglú, což pochopitelně představuje poměrně vysoké náklady. V ČR se školky občas 

používají spíše pro jalovice po odstavu či krátce před ním. Nevýhodou školek je praktická nemožnost 

počáteční separace novorozených telat. Z toho 

důvodu je vhodné tento systém kombinovat s 

menším množstvím individuálních venkovních 

bud, kde jsou telata ustájena první dny po 

narození a až poté jsou přesunuta do iglú. 

Správný počet se odvozuje od průměrného 

denního telení + rezervy a počtu dní v 

individuálním ustájení před přesunem do 

párů/skupin. Iglú a školky mají také více 

otevřené vstupy, které vystavují telata 

všemožným rozmarům počasí. Z toho důvodu 

by se měly iglú orientovat směrem od 

převažujícího proudění vzduchu. 

 

Prostorové požadavky 

Poskytnutí dostatku životního prostoru je zcela zásadní ve všech kategoriích skotu na mléčné farmě. 

Doporučení odborníků pro podestlanou plochu se pohybují na škále od 2,8-3,8 m2 na tele. Chovatelé mají 

mnohdy tendenci při tvorbě párů celkový prostor redukovat, což ovšem není vhodné. Nejen, že se kvalita 

podestýlky bude v menším prostoru rychleji zhoršovat, s čímž se nutně zhorší i zdravotní stav telat, ale jde 

zde především o vzduchovou kapacitu, kterou je velice důležité neomezovat.  

 

V nově budovaných teletnících s individuálními boxy jsou telata nejčastěji ustájena dle aktuálních 

standardů v boxech o délce 240 cm a šířce 1,2 m. Po odstranění prostředního panelu při tvorbě párů tak 

vzniká prostor široký 2,4 m. Dohromady je pro dvojici telat dostupných 6 m2, resp. 3 metry čtvereční na 

kus. Ačkoliv již bylo zmíněno, že není vhodné šířku boxů omezovat, tak přesto to  někteří chovatelé dělat 

budou. Pro tyto případy je nutné nakreslit pomyslnou červenou čáru - u holštýnských telat není 

doporučeno zkracovat šířku boxu pod 215 cm.  

 

Skupinové kotce s mléčnými automaty obvykle umožňují efektivnější využití celkového prostoru v 

porovnání s řadami boxů v párovém ustájení, které navíc vyžadují další prostor pro uličku před a za boxy. 

Na druhou stranu je u skupinových kotců potřeba počítat s vyšší spotřebou podestýlky. Bez ohledu na typ 

ustájení je naprosto klíčové zajistit pro všechna zvířata dostatečnou vzduchovou kapacitu a také její 

pravidelnou obměnu (systémy pozitivní přetlakové ventilace - viz článek na webu MTS).  

 

Ve venkovním ustájení mají telata obvykle k dispozici krytý, podestlaný prostor a výběh, který může a 

nemusí být na podestýlce. Odpočinek ve výběhu ovšem není vhodný, jelikož tato část není nikdy tak suchá 

jako krytá sekce, kde se udržuje sláma suchá a kvalitní delší dobu. V případě iglú je potřeba dodržovat 2,8 

m2 nastlané odpočinkové plochy na tele. Při párovém odchovu ve VIB je výrazně nedoporučeno telata 

držet pouze v jedné boudě, i kdyby byl prostor výběhu větší. Rozměry individuálních boxů z logiky věci 

naprosto nesplňují požadavky pro životní prostor 2 telat. To se týká i větších dřevěných boxů, které se v ČR 

občas používají - sice poskytují až nadměrné pohodlí pro jedno tele, ale pro pár dostačující nebudou. 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2021/02/%C3%89ra-nov%C3%BDch-teletn%C3%ADk%C5%AF-za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1.pdf
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Management podestýlky 

Během chladných období roku musí telata začít spotřebovávat vlastní energii pro produkci tělesného tepla, 

což znamená omezení energie dostupné pro růst a funkci imunitního systému. U novorozených telat je 

hraniční teplota pod 10-15 °C. S postupným růstem telat a především nastartováním bachorové 

fermentace se hraniční teplota snižuje a telata jsou schopna tolerovat vyšší chlad. Například již měsíční 

telata obvykle nepotřebují  spotřebovávat energii navíc, pokud teplota neklesne po 0 °C.  

 

Dostatek hluboké, čisté, suché podestýlky hraje pro 

termoregulaci telat obrovskou roli. Bez ní totiž telata budou 

ztrácet mnohem větší množství tepla do prostředí. Pro 

posouzení slouží tzv. "Nesting Score", které sleduje míru 

"zahnízdění" telete v podestýlce, především na základě 

viditelnosti končetin. Pro dosažení optimálního skóre SC 3 je 

nejlepší variantou použití dlouhé a kvalitní slámy. Nízké SC je 

spojováno s vyšším výskytem respiračních problémů. 

 

Nasazování vestiček je vhodné v chladných obdobích, ale určitě 

má svá specifika. Zaprvé musí vesta přijít na zcela osušené tele, 

jinak dojde k zapaření. Zadruhé by nikdy neměla sloužit jako 

náhrada kvalitní podestýlky. Vesty jsou ekvivalentem zvýšení 

Nesting Score o 1 bod - tedy např. tele s vestičkou na 

podestýlce, kde jsou nohy částečně vidět (NS 2) se rovná Nesting 

Score 3. Nasazení vesty u telete s Nesting Score 1 už není 

dostatečné pro požadovanou tepelnou ochranu proti mrazům. 

 

Ohledně managementu telat v zimní období doporučujeme přečíst náš článek na webu MTS.  

 

Tvorba skupin 
Při odchovu telat v párech či skupinách musí chovatelé zvolit nejen ten nejvhodnější typ ustájení, ale také 

správnou strategii pro tvorbu skupin. Kolik telat bude ve skupině? V jakém věku budou telata přesouvána 

do párů/skupin? Jaké by mělo být maximální věkové rozpětí mezi telaty v jedné skupině? Měli bychom 

tvořit skupiny podle věku, nebo spíše s ohledem na kondici a velikost telat? A nakonec - jak budeme telata 

dále posouvat odstavem a po odstavu? Všechny tyto faktory mají velký vliv na zdraví a welfare telat. 

 

Častější zdravotní problémy ve větších skupinách jsou mnohdy přisuzovány obtížnější detekci a tedy i 

pozdější léčbě nemocných telat. S větším rozšířením automatických systémů monitoringu telat v 

posledních letech je možné těmto nevýhodám výrazně předcházet. Ačkoliv automatické systémy napájení 

umožňují jistou redukci pracovní síly, tak přesto je nutné mít zaměstnance, který má celý chod na 

starosti a mnohdy je to stále práce na plný úvazek. Tato osoba totiž musí zajistit kompletní chod 

teletníku - mytí a sanitaci kotců, nastýlání, každodenní servis automatů, běžné zootechnické a 

veterinární zákroky u telat a především musí tato osoba být schopna efektivně s daty z programu 

pracovat. Jen tak je možné naplno využít přednosti tohoto systému. Zkrátka a jednoduše - žádné systémy 

práci pečlivého a svědomitého ošetřovatele stále ještě plně nenahradí. A nejspíše tomu tak nikdy nebude. 

 

 

https://mtssro.cz/2020/11/11/management-telat-v-zime-s-klesajici-teplotou-vyrazne-rostou-naroky-telat-vyjdete-jim-vstric/
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Počet telat ve skupině 

Ačkoliv se najde spousta chovů, kde se problémy v odchovu velkých skupin nevyskytují, tak výzkum jasně 

dokládá, že vyšší koncentrace zvířat zvyšuje i riziko zdravotních problémů. Neexistuje žádné univerzální 

číslo, které určuje ideální velikost skupiny. Respektive existuje, ale pouze pro specifické podmínky každé 

jednotlivé farmy. Z pokusů a odborných poznatků ovšem vychází, že ustájení telat v párech či menších 

skupinkách o 6-8 kusech dosahuje nižšího výskytu respiračních problémů a průjmů oproti telatům ve 

skupinách o 15 či více. Není to zapříčiněno pouhým zvýšením infekčního tlaku, ale i složitějším 

managementem větších skupin, především s ohledem na sanitaci, kvalitu podestýlky atp. 

 

Z průzkumu provedeném University of Wisconsin-Madison v roce 2019, kterého se účastnilo 413 farem po 

celých Spojených Státech, vyšlo, že 25 % farem odchovává telata před odstavem v sociálním ustájení a 

spousta dalších chovatelů o tomto systému odchovu vážně přemýšlí. Z toho 61 % ve skupinách o 2-8 

telatech (9 z 10 těchto chovatelů je se zdravotním stavem telat spokojeno). Zbylých 39 % má telata ve 

skupinách nad 8 ks, sedm z deseti chovatelů bylo se zdravím zvířat spokojeno.  

 

U mléčných automatů je obvykle celé skupině telat k dispozici pouze jeden dudlík, což znamená, že vždy 

může pít pouze jedno tele. Na jeden dudlík není doporučeno více jak 15-20 telat. Dodavatelé 

automatických systémů často uvádějí i větší množství, které robot umí obsloužit, ale to jsou spíše 

argumenty podněcující chovatele k úspoře místa a nákladů. Vyšší koncentrace zvířat je však současně 

spojena s omezením standardů welfare a především s vyšším rizikem zdravotních problémů.  

 

Faktory pro začátek seskupování - věk, hmotnost, intenzita pití mléka 

Některé farmy mají tendenci spojovat telata do párů okamžitě po narození. Jiné se drží doporučení 

individuálního odchovu těchto telat alespoň prvních 10-14 dní života. Pro některé farmy je znakem pro 

seskupení, když si telata vyvinou dostatečně energický přístup k pití mléka. Jasné je jedno - pro využití 

výhod, které sociální ustájení umožňuje (lepší růst, příjem starteru, kognitivní vlastnosti), je nutné telata 

seskupit nejpozději do 3. týdně věku. Doporučení pro konkrétní chov se bude zakládat na systému 

managementu telat, úrovni zdravotního stavu telat atp. 

 

Obr. 2: Individuální boxy pro ustájení telat před přesunem do skupinového kotce na mléčném automatu 
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Výzkum zatím nepřišel na konečnou odpověď, jaký věk je pro tvorbu párů/skupin ten nejvhodnější. 

Současná doporučení expertů se pohybují na škále od 3 do 14, ale i 21 dní věku. V Evropě je nejčastější 

věková hranice 2 týdny. V dotazníku provedeném na toto téma v roce 2019 vyšlo následující - Graf 1 : 

 

Graf 1: Výsledky dotazníku: Věk telat při tvorbě párů/skupin 

 
Zdoj: Van Os, 2020 

 

Různé studie a pokusy sledující vliv párového/skupinového ustájení na faktory příjmu krmiva, růstu a 

schopnosti učit se novým věcem naprosto jednoznačně potvrzují již zmiňované pozitivní výsledky. Ačkoliv 

se tyto práce lišily v období přesunu telat do sociálního ustájení, tak všechny dokumentují rychlejší a 

intenzivnější příjem mléka i starteru, vyšší růst, lepší schopnost se adaptovat a jednodušší vyrovnání se 

se stresem z odstavu. Zajímavé zjištění je, že zmiňované benefity nebyly prokázány u telat, která byla 

seskupena až po 6. týdnu věku, což jednoznačně hovoří pro časnější tvorbu seskupování telat dohromady.  

 

Některé chovy řídí přesun do skupin na základě velikosti a kondice oproti samotnému faktoru věku, čímž se 

snaží kompenzovat nedostatky individuálních telat. Odborníci v tomto případě dodávají, že by rozdíl v 

hmotnosti mezi telaty v páru/skupině neměl překročit 10 kg, ovšem potřebný pokus na toto téma zatím 

nebyl proveden.  

 

Věkový rozdíl ve skupinách 

V případě menších chovů se nemusí rodit takové množství telat týdně, aby bylo možné vytvářet vyrovnané 

skupiny. Věkový rozdíl mezi telaty v rámci jedné skupiny by tak mohl být příliš veliký, což představuje 

problém, že mladší telata nebudou schopna starším konkurovat, či budou dokonce šikanována. Odborníci 

se shodují v doporučení, že by rozdíl mezi nejmladším a nejstarším teletem ve skupině neměl překročit 

14 dní, optimálně však 7 dní a méně. V již zmiňovaném dotazníku z roku 2019 vycházely odpovědi 

účastníků následovně - Graf 2. 
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Graf 2: Výsledky dotazníku: Maximální rozdíl ve věku mezi telaty v párech/skupinách 

 
Zdoj: Van Os, 2020 

 

Pro farmy, kde se telí pár telat týdně, je tedy nejspíše vhodnější začít u párového odchovu či malých 

skupinek (kolem 4-6 ks). Větší skupiny by znamenaly opravdu velké rozdíly mezi zvířaty. V případě velkého 

zájmu o skupinový odchov je poté potřeba zvážit konkrétní strategie, které zajistí vyšší frekvenci telení. 

Tedy synchronizační programy, sezónní telení či společný odchov jalovic i býčků dohromady. Mléčné 

automaty nemusí být pro malé farmy dostatečně ekonomicky efektivní ze stejných důvodů. 

 

Přesun telat mezi sekcemi 

Dynamická či kontinuální tvorba skupin není v odchovu telat na mléčných farmách zcela doporučena. V 

takovém systému managementu jsou telata neustále ze skupin odebírána v závislosti na splnění parametrů 

pro odstav (věk, váha, příjem starteru, zdravotní stav) a stejným způsobem jsou do skupiny postupně 

doplňována telata nová. Vhodnější je v tomto případě udržování turnusového přístupu, resp. mírně 

upraveného, kdy telata do skupiny přibývají pouze do naplnění požadované kapacity. Poté je celá skupina 

pohromadě až do postupného odstavu a po odstavení posledního telete je celý prostor kompletně 

sanitován a měl by alespoň 1, optimálně 2 týdny schnout. Stabilní tvorba a udržování skupin se ukázala 

jako ta nejlepší cesta pro nízký výskyt onemocnění a lepší růst telat v porovnání s kontinuálním 

systémem. Udržování celistvých skupin snižuje sociální stres, který při konstantním narušováním sociální 

dynamiky skupiny telat nastává. Co se týče managementu skupin po odstavu, tak je doporučené začínat 

na skupinách o menším množství zvířat, a to postupně navyšovat.  

 

 

Při projektování nových teletníků je nutné brát v potaz, že ustájovací kapacita se bude řídit následujícími 

faktory: frekvencí telení za týden, zvolenou velikostí skupin a dobou odchovu do odstavu. Pokud je to 

možné, tak by měl být celý teletník naskladněn maximálně do 3 týdnů od prvního telete, což cílí na 

minimalizaci rozdílného věku telat pod jednou střechou. Tato strategie limituje přenos onemocnění od 

starších telat s vyvinutou imunitou na novorozená telata, která jsou prakticky bez imunity a tedy 

nejzranitelnější. Nevýhodou tohoto systému je zvýšení nákladů při potřebě vybudování většího množství 

menších stájí a jejich údržba.  
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Management krmení a prevence "vycucávání"  
Častou obavou chovatelů je v případě sociálního ustájení větší či menší výskyt tzv. nežádoucího chování 

telat. To zahrnuje například nešvar vzájemného "vycucávání", kradení mléka atp. Porozumění přirozeného 

chování telat je a bude pro chovatele skotu stále důležitější. Nejen pro prevenci výše zmíněných zlozvyků, 

ale také vstříc zlepšení welfare zvířat a vzhledem k sílícím tlakům veřejnosti.    

 

Porozumění chování telat 

Abychom pochopili důvody, proč se telata občas uchylují k abnormálním projevům, je potřeba se zaměřit 

na studium jejich přirozeného chování. Starší studie u pastevně chovaného skotu vypozorovaly, že telata 

odchovávána společně s matkami sála mléko 4-10x denně vždy po dobu 7-10 minut. Tato telata prakticky 

neprojevovala zlozvyk vzájemného vycucávání. 

 

V případě telat na mléčných farmách probíhá odstav v prvních pár měsících života, bez kontaktu s matkou a 

při limitované dostupnosti krmení (nebavíme-li se o mléčných automatech). Přirozené chování ovšem 

telata občas podněcuje k projevům sacího reflexu i mimo časy krmení, především v případech, kdy není sací 

reflex dostatečně ukojen. I proto se většina případů "vycucávání" objevuje kolem doby krmení mléka. 

Jakmile telata začnou pít mléko/MKS, tak je jejich instinkt sání ještě více umocněn přítomností laktózy. 

Tato potřeba trvá zhruba ještě asi dalších 20 minut po vypití mléka, proto je doporučeno nechávat 

kýble/lahve s dudlíky telatům ještě zhruba 20 minut po ukončení krmení. Při okamžitém odběru dudlíků 

mohou telata mít snahu nenaplněný sací reflex ukojit na různých předmětech - kyblících, hrazení či na 

tělesných částech jiných telat (uši, pupek, ml žláza). Ač praktický nešvar, tak přesto má své fyziologické 

opodstatnění a při patřičném ukojení přináší i pozitivní vliv na efektivitu trávení - dochází k lepší produkci 

hormonů trávicí soustavy.  

 

Jak velký problém "vycucávání" doopravdy představuje? 

V dotazníku z roku 2019 byla jedna z otázek i to, jak často se chovatelé setkávají s vzájemným 

"vycucáváním" u telat v období mléčné výživy. Na chovech s individuálním odchovem uvádělo 29 % 

respondentů, že telata mají možnost vzájemného fyzického kontaktu se svým sousedem (např. ve výběhu). 

70 % z těchto chovatelů má zkušenost s občasnými pokusy o vzájemné "vycucávání", 7 % uvedlo častý 

výskyt. Mezi chovy, které odchovávají telata v sociálním ustájení (páry/skupiny), bylo 85 % s občasnými 

zkušenostmi s "vycucáváním" a 11 % potvrzovalo častý výskyt. Tato data ukazují na to, že k většímu či 

menšímu výskytu "vycucávání" dochází na většině chovů praktikujících sociální ustájení. Nevyhne se ale ani 

individuálnímu odchovu, především u telat, kde jsou telata oddělena pletivem, ale mají možnost kontaktu. 

 

Za problémové je "vycucávání" považováno, když mají telata lysé boltce uší, záněty pupků či poškození 

mléčné žlázy.  Pro chovatele je toto chování přítěží, jelikož dle nich může souviset s potenciálním 

problémem nefunkčních čtvrtí vemene. Pár studií, které se tomuto tématu věnovaly, avšak nenašly přímou 

souvislost. Velice často může být toto nežádoucí chování vyřešeno navýšením množství krmeného mléka, 

což jde jen ruku v ruce s trendem intenzivní mléčné výživy.  

 

Mulcové zábrany 

Častou snahou je telatům, která mají tendenci "vycucávat", nasazovat tzv. mulcové zábrany. Když se takové 

tele pokusí o kontakt, ostatní telata se mu brání, jelikož jim zábrana není příjemná. Je tím vyřešena pouze 

část problému, ale potřeba telat ukojit sací reflex nijak adresována nebyla. Na tento nešvar bohužel 
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neexistuje žádné jednoduché řešení a proto je vhodné se snažit vyjít vstříc telatům úpravou systému 

napájení, což potvrzují i pokusné studie. 

 

Navýšení množství mléka 

Naprostá většina expertů v dnešní době již nepodporuje tzv. restriktivní mléčnou výživu, kdy bylo telatům 

podáváno omezené množství mléka za cílem intenzivního příjmu starteru, rozvoje bachoru a časného 

odstavu. Tato strategie krmení prosazuje krmit jen maximálně 10 % tělesné hmotnosti, tedy kolem 4-6 litrů 

mléka denně. Dnešní úroveň poznání je však již jinde, do ČR se tyto poznatky však teprve dostávají a 

nemálo poradců v chovu skotu u nás stále systém restriktivní mléčné výživy doporučuje. Celosvětový trend 

však již zcela jasně míří směrem intenzivní mléčné výživy, tedy telatům krmit alespoň 8-10 litrů mléka či 

MKS, bez ohledu na typ ustájení, roční období atp. O nesporných výhodách tohoto systému jsme v MTS 

psali zde.  

 

Častou obavou chovatelů je, že při navýšení objemu mléka se sníží příjem starteru. Je pravda, že hladová 

telata (např. při krmení 2x 2 l denně) před odstavem sežerou starteru výrazně více.  Nejen. že tato forma 

výživy není pro telata v tomto věku tou nejpřirozenější, ale i stravitelnost starteru je oproti mléku, které je 

pro telata zcela přirozenou a komplexní potravou, výrazně nižší.  Přestože telata začínají přijímat starter 

sama od sebe relativně brzo, tak i přesto jsou minimálně po první 3-4 týdny života zcela závislá na 

komplexních a kvalitních živinách z mléka,. Telata krmena v tomto věku restriktivně vykazují známky 

hladovění, což bylo potvrzeno celou řadou studií. 

 

Pokud dostanou telata možnost vypít větší množství mléka, nebudou otálet. Příjem 20 % tělesné hmotnosti 

není žádnou výjimkou. Obvykle dochází v praxi k postupnému navyšování příjmu mléka zhruba od 1. týdne 

života. V pokusu, ve kterém bylo nabízeno telatům již od 1. dne maximální množství mléka, bylo zjištěno, že 

tato telata mají lepší přírůstek oproti telatům, kterým bylo množství navýšeno až po 1.-2. týdnu věku. 

Nebylo výjimečné, že telata již během prvních sedmi dní byla schopna vypít i 10 litrů mléka denně. Na 

druhou stranu, krmení pouhých 4 litrů vedlo dokonce k úbytku hmotnosti v tomto věku, kdy je růst velice 

intenzivní a vyžaduje bohaté zásobení esenciálními živinami. 

 

Telata na větším objemu mléka mají zcela pochopitelně tekutější výkaly, což je ale pouze následkem 

intenzivní hydratace organizmu. Krmení plnotučného mléka či kvalitního starteru nezhoršuje konzistenci 

výkalů. Provedené pokusy nezaznamenaly negativní vliv intenzivní mléčné výživy na zdravé střevní 

prostředí, senzitivitu k inzulinu či rizikové působení nadbytečného mléka, které se dostane do předžaludků. 

Ve skutečnosti se tato telata rychleji zotavovala z průjmových onemocnění po experimentálním navození 

kryptosporidiální infekce během pokusu. Vše je navíc podpořeno vyšším denním přírůstkem i efektivnější 

konverzí krmiva. 

 

Při odchovu v sociálním ustájení je krmení vyššího množství mléka naprostým základem systému, který 

vede k dobrému welfare i zdraví telat. Vzájemné "vycucávání" telat je při intenzivním krmení mléka 

výrazně nižší v porovnání se systémem restriktivní výživy, což dokazuje, že tento nešvar je z nemalé míry 

způsoben právě hladověním telat. Navýšení objemu mléka je tedy jednou z efektivních cest jak předcházet 

"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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V dotazníku z roku 2019 vyšlo najevo, že naprostá většina farem podává telatům ve stáří 4 týdnů alespoň 8 

litrů mléka/MKS denně.  

 

Graf 3: Výsledky dotazníku: Celkové denní množství mléka/MKS u telat starých 4 týdny 

 
 

Zdoj: Van Os, 2020 

 

Dostatečná doba příjmu mléka hraje také nemalý vliv, jelikož telata potřebují na uspokojení sacího reflexu 

sát delší dobu. Pokud jim to není umožněno (nedostatečný objem mléka, široký průměr dudlíků atp.), 

budou se snažit ukojit tuto potřebu jinde. Jednoduchým řešením je výměna dudlíků za takové, které 

zajišťují delší příjem mléka/MKS. Berte ovšem v potaz, že novorozená a mladší telata mohou mít s těmito 

dudlíky problémy, jelikož nemají takovou sílu a je doporučeno zde používat měkčí dudlíky. 

 

U mléčných automatů dochází k vzájemnému "vycucávání" občas i u telat, která mají možnost ad-libitního 

množství mléka denně. Ačkoliv tomu ještě nebyl věnován samostatný pokus, předpokládá se, že se tak děje 

následkem špatného nastavení automatů, kdy je telatům dovoleno v rámci jednoho krmení nedostatečné 

množství. Při více frekventovaných, ale malých porcích mohou být telata nejen hladová, ale také mohou od 

mléčného automatu odcházet s nedostatečně ukojeným sacím reflexem. Dalším důvodem může být příliš 

velké množství telat na 1 automatu, což má za následek, že je dostupnost krmení velice omezená. Často si 

zde také můžeme povšimnout vzájemného vytlačování se. V tomto systému odchovu bychom se měli 

ujistit, že všechna telata mají stejné možnosti se ke krmení dostat a případně můžeme navýšit denní 

dovolené množství mléka. 

 

Vliv způsobu napájení 

V praxi mléčných farem není vůbec výjimečné, že jsou telata napájena od prvních dní po narození mlékem z 

volné hladiny, případně začnou na dudlících a poté se učí na volnou hladinu. V individuálním režimu 

odchovu je tento nedostatek praktikován častěji, zatímco v párovém/skupinovém odchovu se jedná spíše o 

menší množství chovů. Tak či onak, je opakovaně potvrzeno, že příjem mléka sáním z dudlíku významně 

snižuje výskyt "vycucávání" v porovnání s pitím z volné hladiny. 
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Pití z dudlíku je tou nejlepší možností, jak uspokojit instinkt sání, jak během krmení tak i po něm. Již bylo 

zmíněno použití dudlíků s pomalejším průtokem, které nutí telata sát delší dobu, což i více vychází vstříc 

přirozeným podmínkám, kdy telata od krávy pijí v průměru po dobu 7-10 minut. Je také důležité telatům 

ponechat přístup k dudlíkům i následujících 20 minut po ukončení krmení. Pro udržení dostatečné hygieny 

napájení je naprosto nutné, aby byly lahve myty po každém krmení. Přesto by bylo dobré, aby časový 

rozvrh myslel i na to, aby byl telatům poskytnut dostatek času na ukončení sání i po vypití mléka.  

 

Pokud není možné telatům nechávat dudlík po krmení, pak není špatnou alternativou pořízení zvláštních 

dudlíků, které se mohou dát do kotce samostatně a slouží právě pro potřeby ukojení sacího reflexu. Při 

příjmu mléka z dudlíku nastaveném ve správné výšce (doporučen mírný záklon hlavy telete při příjmu), 

telata projevují naprosto stejné typy chování (postoj, cukání hlavou) jako při sání od krávy. To nasvědčuje, 

že příjem mléka z dudlíků jde vstříc jejich přirozenému chování. 

 

Na University of Wisconsin-Madison byl nedávno proveden pokus na různé strategie napájení telat 

ustájených v párech. Do věku 2 týdnů všechna zvířata dostávala mléko striktně z lahví s dudlíkem. Poté 

došlo k přechodu na buď klasické kyblíky s dudlíkem či specifické kyblíky od Milk Bar, které mají "cucáky" s 

pomalejším průtokem. Všechna telata dostávala 8 litrů pasterovaného mléka 2x denně. Polovina těchto 

telat měla starter dostupný v kyblíku a zbylá polovina dostávala starter skrze tzv. Braden Start lahev, která 

je opatřena speciálním dudlíkem umožňujícím průchod pevných částic.  

 

Obr vlevo: Telata párech pijí pasterované mléko z individuálních Milk Barů s dudlíkem s pomalým průtokem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr vpravo: Telata v párech žerou starter z typu tzv. Braden Start lahví 

 

Telata, která dostávala mléko skrze pomalu-průtokové dudlíky strávila pitím větší množství času, což se 

projevilo menší potřebou "vycucávání" okolních předmětů (kyblíků, boxů, plotů) a především ostatních 

telat. Telata, krmena z klasických kyblíků s dudlíky, vykazovala častější potřebu "vycucávání", která byla 

ovšem výrazně redukována při nasazení Braden Start lahví pro příjem starteru. Výhoda těchto lahví je, že 

nevyžadují tak frekventovanou očistu jako lahve s mlékem. Stále však bylo nejlepších výsledků, vzhledem k 

redukci případů "vycucávání", dosaženo pomocí kyblíků Milk Bar s pomalým průtokem. 

 

Omezení kradení mléka 

Mezi největší benefity párového/skupinového odchovu patří výrazně aktivnější přístup telat ke krmení, 

který je podnícen vyšší mírou konkurence, což v případě individuálního ustájení de-facto není. Telata 
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upřednostňují příjem mléka ve stejnou dobu jako ostatní telata, nechtějí dostávat krmení později. Bylo 

vysledováno, že telata, která prošla skupinovým odchovem, mají v dospělosti rychlejší přístup ke krmení. 

Na druhou stranu, přílišná soutěživost a konkurence může také způsobovat problémy, obzvláště pokud 

nemají telata v páru/skupině stejný přístup ke krmení a také dostatečný a prostor ke příjmu krmiva.   

 

Chovatelé mají hned několik možností, jak předcházet vzájemnému kradení mléka. Nejjednodušší je 

instalace individuálních kyblíků na opačné strany výběhu u párově odchovávaných telat. V případě 

využívání skupinových Milk Barů je doporučeno pořídit takový, který má dostupných více dudlíků, než je 

počet telat ve skupině. Například pro skupinu 3 telat používejte společný Milk Bar s alespoň čtyřmi 

zásobníky na mléko a čtyřmi dudlíky. Vytvoření jednoduché mezery (alespoň 1 m) mezi jednotlivými 

stáními na krmení je další efektivní cestou. Někteří chovatelé z tohoto důvodu vytvářejí provizorní 

"oddělená stání" v prostoru pro krmení z pletiva či desek. Jiní instalují mini-head-locky do skupinových 

kotců. 

 

Ve 2 studiích provedených na University of Wisconsin-Madison projevovala telata, ustájena ve VIB 

spojených venkovním výběhem, velice malou míru soutěživosti. V jednom z pokusů byly použity specifické 

pomalu-průtokové dudlíky od Milk Bar, nasazené na 4 litrové lahve. V druhém pokusu byly použity 

kompletní pomalu-průtokové dudlíky na oficiálních Milk Bar kyblících. V případě těchto neprůhledných 

kyblíků docházelo k častějšímu vzájemnému vystrkování telat i poté, co žádné mléko nezbylo, což bylo s 

nejvyšší pravděpodobností následkem toho, že telata nemohla vidět, že je kyblík prázdný. Mějte vždy na 

paměti, že věkový rozdíl telat v páru/skupině může mít na faktor kradení mléka zásadní vliv.  

 

Poskytnutí kvalitního sena 

Nabídnutí kvalitního sena telatům v rámci mléčné výživy je v USA méně častou praktikou, v EU se s tím 

setkáme častěji. Když telata dostanou na vybranou, tak seno bez povšimnutí nenechají. V jednom z pokusů 

bylo vysledováno, že telata dokážou sortovat seno ve špatně texturovaných telecích starterech již v 

poměrně nízkém věku pár týdnů života. V porovnání s klasickým granulovaným starterem vytváří příjem 

kombinace starteru + kvalitního sena lepší podmínky pro růst a rozvoj bachoru a zvyšuje jeho pH (tedy 

snižuje kyselost). Příjem objemného krmiva je pro skot součástí přirozených potřeb. Když není seno 

dostupné, telata budou mít tendenci žrát slámu z podestýlky. V případě, že krmíme pouze klasický 

granulovaný starter, je doporučeno ho obohatit o kvalitní, nařezané seno. I tento faktor má pozitivní vliv na 

omezení "vycucávání". 

 

Management odstavu 

Odstav vždy byl, je a bude pro telata na mléčných farmách představovat výrazný stres. Bez ohledu na typ 

ustájení před odstavem je možné, že některá telata budou na stres reagovat "vycucáváním" v době krátce 

po odstavu. Lepší připravenost telat na odstav a efektivnější funkčnost bachoru je významným faktorem 

pro předcházení "vycucávání" po odstavu, jelikož telata takto mohou reagovat na hladovění, které je často 

se stresem spojeno. Určitě je doporučeno provádět postupný, déle trvající odstav na rozdíl od 

jednorázového odebrání mléka.  

 

Telatům by nemělo být zasahováno do množství mléka dříve jak v 6ti týdnech věku. Což neznamená, že 

toto je ideální čas pro započetí postupného odstavu - je to pouze určitá hranice pro nejdřívější možný 

zásah. Na toto téma jsme v MTS nedávno publikovali oddělený článek - Management šetrného odstavu 

telat. Je také dobré si být vědom toho, že telata na intenzivní mléčné výživě zpočátku nemají tak vysokou 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2021/03/Management-%C5%A1etrn%C3%A9ho-odstavu-telat.pdf
https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2021/03/Management-%C5%A1etrn%C3%A9ho-odstavu-telat.pdf
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potřebu příjmu starteru, což ale není na škodu. Jako známka správného rozvoje bachoru je udáváno 

množství alespoň 220 g starteru denně mezi 21.-28. dnem života. Odstav musí být velice pečlivě nastaven 

tak, aby nedocházelo k většímu propadu v příjmu krmiva okamžitě po odebrání mléka. Zatímco koncept 

restriktivní mléčné výživy dovoluje rychlejší odstav od mléka, tak strategie intenzivního krmení mléka 

vyžaduje pozdější odstav. 

 

Pro telata krmena doporučeným množstvím alespoň 8 litrů mléka/MKS či více by doba postupného 

snižování mléka před odstavem měla trvat minimálně 10 dní. Telatům je potřeba poskytnout dostatečné 

množství času, aby došlo k rapidnímu nárůstu příjmu starteru během období snižování objemu mléka. 

Stejně tak potřebuje nějaký čas na adaptaci samotný bachor. Kompletní odstav telat by neměl proběhnout 

před 8. týdnem života. Podle zlatých standardů DCHA by měla telata ve věku odstavu 8 týdnů či později 

sežrat alespoň 3 dny po sobě 2 kilogramy starteru.   

 

Odstav od mléka je jedním z nejvíce stresových období během mléčného odchovu. Párové/skupinové 

ustájení telat v průběhu prvních 2 měsíců života snižuje celkový stres z odstavu. Přesto je potřeba počítat 

s tím, že se telata dalším stresovým faktorům nevyhnou. Společné působení většího množství stresorů 

může vést k vyššímu riziku rozvoje respiračních onemocnění krátce po odstavu - ostatně je tomu tak v praxi 

velice často.  

 

Konečné shrnutí - otázky a odpovědi 
Na předchozích stranách byl předložen dostatek komplexních pohledů pro zodpovězení otázky, kterou si 

nejspíše čtenář tohoto článku pokládá: „Je párový odchov telat pro můj podnik vhodný?” Shrňme si tedy 

ještě na konec základní obavy, které se mezi chovateli nejčastěji vyskytují formou otázek a odpovědí. 

 

Otázka 1.: Kdy by měla telata být dána do párů? 

V některých chovech, které mají skvělý management, je možné telata spárovat v jednom týdnu věku nebo 

dokonce i dříve. To ale nemusí být vhodné pro každou farmu. Současný odborný názor doporučuje 

seskupení nejpozději do 3. týdne věku. Nejčastěji je to v praxi kolem 10.-14. dne života. 

 

Parametry pro seskupení se mohou lišit. Nejčastěji se slučují telata podle věku. Větší chovy, kde je týdně 

narozeno velké množství telat, považují za vhodnější přesouvat telata do párů/skupin na základě velikosti a 

rychlosti sání mléka. Obě varianty mohou fungovat. Jediné, co bychom měli mít na paměti je dodržení 

věkového rozdílu mezi telaty - maximálně 14 dní (případ skupin), avšak lépe 7 dní (páry). Čím méně, tím 

pochopitelně lépe. Dále bychom měli brát ohled na to, aby váhový rozdíl telat nepřekročil 10 kg.  

 

Otázka 2.: Jaká je nejlepší metoda ustájení telat v párech? 

Nabízí se celá řada různých variant - od využití individuálního ustájení, které již na farmě existuje nebo 

tvorba naprosto nového systému. Nejjednodušší možností je spojení dvou VIB pomocí 1 výběhu (viz 

Obrázek 3). Ačkoliv se jedná o finančně nejméně náročnou variantu, tak i ta má své praktické nevýhody. 

Telata upřednostňují být v kontaktu i během odpočinku, což znamená, že je jedna bouda výrazně více 

znečištěna. Navíc prostorově odpovídá 1 bouda požadavkům jednoho telete, nikoli dvou. 

 

 

 

 



Stránka 25 z 26 

Obr. 3 vlevo: Spojení 2 VIB jedním společným výběhem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4 vpravo: Venkovní výběh s oddělenými otvory pro krmení telat zvlášť 

 

Společné boudy představují vyšší investici do nového systému ustájení. Tyto společné boudy je vhodné 

doplnit o výběh s klasickým hrazením s otvory pro kbelíky, lahve atp. (viz Obrázek 4). Velkou výhodou 

tohoto systému je, že telata ve stejném, známém prostoru mohou strávit delší dobu. Chovatelé často po 

odstavení páru telat do společné boudy seskupí další odstavený pár, což umožní vhodný čas na potřebnou 

adaptaci na odstav a minimalizaci stresu (viz Obrázek 5) 

 

Obr. 5 vlevo: Seskupení telat do jednoho iglú po odstavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6 vpravo: Oddělení krmících obou telat v páru jako prevence vytlačování 

 

V případě vnitřního ustájení telat je tvorba párů velice jednoduchá - stačí oddělit prostřední panel spojující 

sousední boxy. Nevýhodou může být, že v tomto případě není moc jednoduché telata během krmení 

oddělit, aby si vzájemně do mléka nelezla. Naprostá většina chovatelů se s tímto problémem ale nesetkává, 

případně ho řeší navýšením celkového prostoru (alespoň 3,8 m2 na tele) či zvětšením vzdálenosti kyblíků 

obou telat - na opačných stranách kotce(viz Obrázek 6). 

 

Otázka 3.: Jak nejlépe krmit telata v párech? 

U krmení dvou telat současně vznikají 3 základní zásady, všechny míří na omezení vzájemné soutěživosti: 

krmení přes dudlík, krmení vyššího množství mléka a poskytnutí oddělených kyblíků. V některých případech 

je potřeba zavést jednoduché bariéry (např. z pletiva či desky). Telata mohou být krmena z lahve či kyblíku 

s dudlíkem, které jsou optimálně umístěny na opačných stranách kotce. Jako výborná cesta se ukazují 

pomalu-průtokové dudlíky. Krmení z volné hladiny povede často k vzájemnému "vycucávání" či šikaně. 
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Výzkum potvrzuje, že nejčastější důvody těchto nešvarů jsou krmení z volné hladiny a nedostatečný objem 

mléka denně (7 litrů a méně). Zavedení fyzické bariéry mezi kyblíky pomáhá redukovat soutěživost a 

pokusy o kradení mléka, když jedno z telat pije výrazně rychleji. To je jeden z důvodů, proč některé chovy 

párují telata spíše na základě rychlosti pití či hmotnosti. Další možností je umístění společného, dostatečně 

širokého žlabu se starterem mezi kyblíky s mlékem. To má za následek, že telata nasměrují svoji motivaci 

na ukojení sacího reflexu k dalšímu přijmu krmiva. Navíc se telata učí příjmu krmení bok po boku, což je 

čeká po celý zbytek života.  Po vytvoření párů je doporučeno telata více sledovat, především v čase krmení 

mléka. Tím je možné dříve odhalit případné abnormality v chování a řešit je hned zpočátku. Starter by 

určitě neměl být k dispozici pouze v 1 kyblíku - buď jsou kyblíky 2 či je starter ve společném žlabu. 

Současné žraní podporuje příjem krmiva oproti telatům, která pijí mléko či žerou starter o samotě. 

 

Otázka 4.: Kdy je nejlepší telata v párech odstavit a jak? 

Telata si mohou přenést požadované návyky vzniklé při párovém/skupinovém odchovu (vyšší příjem, lepší 

růst) do období po odstavu pouze správným vedením procesu odstavu. Jednorázový odstav povede k 

výrazném stresu a omezení příjmu krmiva, které často vidíme u telat přicházejících z individuálního 

systému odchovu (hladovění, výrazný propad v příjmu krmiva, stres). Hranice pro optimální dobu odstavu 

se liší podnik od podniku. Můžeme tak pouze zmínit minimální věkový limit, před kterým by  telata 

odstavena být neměla - to je stáří 42 dnů. Důvod je jednoduchý - telata dostávají největší a 

nejkomplexnější množství živin primárně z mléka, a to po dobu minimálně prvních 3-4 týdnů života. 

Začátek postupně se zvyšujícího množství starteru ještě neznamená, že telata jsou na odstav připravena. 

Odstav představuje jeden z nejvíce, ne-li ten nejvíce stresový okamžik v rámci celého dvouletého odchovu 

jalovic. Proto bychom se měli snažit jím telata provést postupně, šetrně a s dostatečným časem pro 

adaptaci trávicí soustavy na novou krmnou dávku. Například telata, krmena méně než 10ti litry mléka 

denně, by měla být na postupném odstavu alespoň po dobu 14 dnů. Je doporučeno snižovat spíše celkový 

denní objem, než počet krmení za den. Určitě je možné osekat počet krmení z 3x denně na 2x denně, ale 

omezení krmení 1x denně by se již chovatelé měli vyhnout. Vždy je vhodnější dávku mléka rozdělit do dvou 

oddělených časů krmení, namísto podání celé dávky jednorázově. Na konec je nutné zdůraznit, že 

základním kamenem pro úspěšný párový/skupinový odchov je především skvělý management kolostrální 

výživy, respektive úspěšný pasivní transfer protilátek. Někteří odborníci požadují hranici 80-90 % telat. 

Párový/skupinový odchov jde ruku v ruce s principy intenzivní mléčné výživy, jelikož jen tak je možné plně 

využít všechny benefity, které sociální ustájení nabízí (vyšší příjem krmiva, lepší růst, odolnost proti stresu), 

nehledě na to, že při nedostatečném množství mléka budou mít telata tendenci se vzájemně "vycucávat".  
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