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Tepelný stres u telat 
Jak ovlivňuje růst a zdraví telat? A jak se můžeme bránit? 

 

Úvod 
Telata nejsou zcela jistě vystavena tak silnému působení tepelného stresu jako vysokoprodukční dojnice. 

Koneckonců zde postrádáme 2 hlavní faktory tvorby metabolického tepla - bachorovou fermentaci a 

mléčnou produkci. Přesto ale určitě nelze říci, že by byla telata vlivům vysokých teplot ušetřena úplně. 

Intenzivní růstové schopnosti telat během prvních měsíců života totiž jako své "palivo" využívají nemalé 

množství energie. S trendem stále se zvyšující pozornosti vstříc telatům se odborný výzkum zaměřil v 

posledních letech u této nejmladší kategorie i na tepelný stres. A poznatky nás bohužel nepotěší. U telat je 

prokázán pokles příjmu krmiva, zpomalený růst, horší schopnost konverze krmiva a vyšší četnost 

zdravotních problémů, které jsou následkem oslabením imunitního systému vlivem nedostatku energie. 

 

V tomto článku se tudíž plně zaměříme především na telata. Zeptáme se, jak tepelný stres telata ovlivňuje 

a kdy začíná jeho působení? A především - jak mu předcházet a efektivně s ním bojovat? Naštěstí máme 

dobrou zprávu - zatímco u krav je naprostá většina možností spojena s menší či větší finanční injekcí, tak 

u telat se nabízí velké množství řešení, která jsou spíše úpravou managementu, než zvýšením nákladů.  

 

Kdy začínají být telata postižena tepelným stresem? 

Není na škodu pomyslně rozdělit telata na 3 skupiny - do měsíce života, do odstavu a po odstavu. A to s 

ohledem na jeden faktor, který významně přispívá celkové tepelné zátěži - bachorové fermentaci. Zatímco 

telata do 1. měsíce mají předžaludky ještě výrazně zakrnělé a přijímají zanedbatelné množství starteru, tak 

telata před odstavem mají spotřebu výrazně vyšší a telata po odstavu na plné rostlinné KD jsou již zcela 

závislá na bachorové fermentaci. 

 

U krav se obecně udává, že je tepelný stres začíná postihovat po překročení 20 °C. To samozřejmě 

neznamená, že bychom měli hned panikařit když na teploměru vyskočí rtuť nad dvacet stupňů. Znamená to 

pouze, že je na čase začít se v předstihu připravovat na postupný nástup léta. U telat se udává tzv. 

termoneutrální zóna v rozmezí 10-25 °C, což nám naznačuje, kdy začíná tepelný diskomfort.  
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Po překročení termoneutrální zóny (ať přes spodní či horní hranici) se spouští přirozené kompenzační 

mechanizmy s cílem za každou cenu udržet tělesnou teplotu jádra, která je pro fungování organizmu 

naprosto stěžejní. Ať už se tělo potýká s nadměrným chladem nebo teplem, tak dochází ke spotřebovávání 

nadbytečné energie za účelem si udržet tepelný komfort. U dospělých krav je tak využívána energie, která 

bude poté chybět k produkci mléka a funkci imunitního systému. U telat se zase snižuje efektivita růstu a 

vývoje. Proto je tak důležité se snažit s tepelným stresem aktivně bojovat a především mu co nejvíce 

předcházet. Jeho následky jsou totiž často skryté. Ne nadarmo se udává, že tepelný stres je dost možná 

největší "zloděj profitability" chovů po celém světě. Jen v podmínkách ČR jsou zvířata vystavena TS 

minimálně po dobu 3 měsíců - což je celá 1/4 roku. Je snížení profitability po dobu čtvrtiny roku málo? 

Nebo by chovy měly tepelný stres aktivně řešit a snažit se ztráty minimalizovat? Otázka spíše řečnická... 

 

Chovatelé, kteří jsou obeznámeni s indexem tepelného stresu THI (teplotně-vlhkostní index), pak mohou 

pracovat i s tímto parametrem, jelikož je tím nejobjektivnějším pro přesné posouzení tepelné zátěže. Pro 

měření tepelného stresu přímo v podmínkách dané farmy MTS nabízí již několik let měřící jednotky Kestrel. 

U krav je stanovena hranice 65 THI jako počátek tepelného stresu. Graf přímo pro telata byl vyvinut až 

nedávno a většina autorů se shoduje na hranici THI 74. 

 

Příznaky tepelného stresu u telat: 

 Zrychlené dýchání 

 Dýchání s otevřenou tlamou 

 Apatie, omezení pohybu 

 Pokles příjmu krmiva 

 Nadměrný příjem vody 

 Slinění 

 

Zootechnické možnosti boje s tepelným stresem u telat 
Cest, jak se postavit tepelnému stresu čelem se u telat nabízí více než dost. Ať už se budeme bavit o 

kritických bodech teletníků, managementu venkovních individuálních boxů, úpravě krmení či o pro-

aktivním přístupu s podáváním elektrolytů. Čím více z těchto opatření můžeme zavést, tím pochopitelně 

lépe. Nehledě na to, že každá farma má jiné možnosti a co je možné zavést někde, nemusí být možné jinde.   

 

Teletníky a skupinové kotce 

Pokud jsou telata ustájena v teletnících, 

ujistěte se, že využíváte přirozené proudění 

vzduchu přes léto na maximum - tedy 

otevřené boky, vytažené rolety. Obrovskou 

rezervu, kterou české chovy stále mají, je 

absence systémů aktivního větrání pomocí 

systému tzv. přetlakové tubusové ventilace. 

Tématu stavby nových teletníků jsme v MTS 

věnovali celý široký článek "Éra nových 

teletníků začíná". Občas se setkáváme s 

názorem, že tubusová ventilace není potřeba 

a správně navržený teletník, který využívá 

naplno přirozené větrání, je plně dostačující. 

http://mtssro.cz/wp-content/uploads/2021/04/Komplexní-měření-i-řešení-tepelného-stresu.jpg
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/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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S tím se nedá z našeho pohledu úplně souhlasit. Zaprvé jsou v ČR často přestavovány staré teletníky, které 

jsou obklopeny okolními budovami, což samovolný pohyb vzduchu výrazně omezuje. Zadruhé ani postavení 

teletníku na "zelené louce" neznamená, že bude vždy docházet k dostatečně efektivní a kompletní  

obměně čerstvého vzduchu - například během bezvětrných dnů. Tubusová ventilace je zapnuta 365 dní v 

roce, 24 hodin denně, čímž zajišťuje neustálý přívod čerstvého vzduchu do teletníku, a co je důležitější - ke 

každému teleti přímo do boxu (pokud máme vnitřní boxové ustájení). Zkrátka - kombinace přirozeného 

větrání a tubusů je pro ustájení telat v teletnících naprostou nutností.  

 

Pokud používáte větráky, dejte si pozor na to, že ač jsou krávy schopny průvan tolerovat, tak telatům bude 

spíše nepříjemný. Proto by měly být, pokud možno, nastaveny na nižší výkon a instalovány tak, aby 

nefoukaly přímo na telata, ale pouze posouvaly vzduch z teletníku ven. Dále se ujistěte, že mají telata 

dostatečný přístup k vodě. Častokrát vidíme ve skupinových kotcích 1, maximálně 2 miskové napaječky. Je 

otázka, zda budou dostačující i v období vysokého tepelného stresu, kdy telata spotřebu vody navyšují... 

 

Management VIB 

Možností, jak pracovat s venkovními individuálními boudami (VIB), je hned celá řada. V praxi českých chovů 

bohužel není možné zdaleka všechny zavést. Buď není možnost jejich přemístění na vzdušnější místo farmy, 

nebo, vzhledem k nedostatku prostoru, není možno je jakkoliv jinak prostorově otáčet. Je už tak pouze na 

rozhodnutí každého chovatele, aby zvážil, co je možné na daném chovu praktikovat a co nikoliv. 

 

 Umístění a orientace VIB: Nasměrovat na léto předky budek směrem k převažujícímu proudění 

vzduchu. V ČR jsou ovšem často VIB umístěny v bezprostřední blízkosti jiných budov, někdy 

dokonce do mezery mezi dvěma budovami, což pohyb vzduchu v okolí VIB výrazně omezuje. 

Celoročně (a v létě dvojnásob) tak nedochází k adekvátní výměně čerstvého vzduchu v okolí i uvnitř 

bud. Další možností je změna orientace VIB směrem od slunce. Zatímco přes zimu se snažíme 

maximalizovat přímé sluneční záření na telata, tak v létě je snaha samozřejmě opačná - telata přes 

sluncem skrýt. Tzn., že pokud je to možné, pak je doporučeno na léto otáčet vchody VIB směrem na 

sever, v zimě naopak na jih.  

 

 Odsunutí VIB ode zdí: Toto opatření by mělo být praktikováno celoročně. Opět ale naráží na fakt, že 

na většině farem zkrátka není možné budky od budov odsunout, jelikož by se tím zablokoval prostor 

pro průjezd zemědělských strojů. A jiné místo na farmě není. Cílem je každopádně umožnit co 

největší proudění vzduchu v prostoru kolem telat. 

 

 Mezery mezi VIB: Většina chovů má boudy vedle sebe v bezprostřední blízkosti. Ačkoliv je zde jistý 

benefit v ohledu welfare (telata mají alespoň částečný fyzický kontakt), tak je toto naopak i 

dvojsečnou zbraní. Zaprvé dochází k mnohem rychlejšímu přenosu onemocnění mezi telaty a 

zadruhé mezi sousedícími boxy není dostatečný prostor pro proudění vzduchu. V současnosti, kdy 

se snažíme o kompromis mezi welfare a zdravím telat, je záhodno mít VIB v režimu "2 boxy u sebe-

mezera-2 boxy u sebe-mezera". To dovoluje lepší sociální a fyzický kontakt dvou telat a současně 

omezuje možnosti šíření patogenů mezi všemi telat naráz. Také se tím zvyšuje možnost proudění 

vzduchu mezi boudami. Toto opatření je bohužel na celé řadě chovů opět těžko realizovatelné, 

jelikož není pro takové rozložení budek dostatečný prostor. Nebo by byl...ale není vůle.  
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 Umístění VIB do nejklidnější části farmy: Velice často si také můžeme všimnout, že boudy s telaty 

jsou na farmách v ČR umístěny přímo podél příjezdové cesty do podniku či alespoň na jedné z těch 

frekventovanějších. Tzn., že při každém průjezdu auta či traktoru se kolem telat výrazně zvyšuje 

prašnost. Výsledkem je vyšší četnost respiračních problémů, zhoršení kvality vody a starteru a také 

příliš vysoký stres pro telata, která by měla být v co největším klidu. Myslíte si, že to s tím ruchem a 

prachem nemůže být tak hrozné? Pak si zkuste spočítat, kolikrát za den projede během sklizně 

kolem telat traktor s návěsem... 

 

 Otevření ventilačních prvků VIB: Kvalitnější boudy mají různé ventilační prvky (okna, komíny, 

průduchy) -  vše je nutné přes léto maximálně otevřít. I to ale rozhodně nestačí. Vzhledem k tomu, 

že VIB v létě fungují v podstatě jako skleník, tak můžeme uvnitř naměřit teploty, které jsou zhruba o 

3-4 °C vyšší, než v bezprostředním okolí. A pohyb vzduchu? Představte si klasickou VIB, kde máme 

otevřený vchod a v protějším horním rohu ventilační okno. Kudy se bude vzduch, který do boudy 

pronikne (pokud vůbec nějaký během horkých, bezvětrných dní) pohybovat? Nepůjde po zemi přes 

tele, ale šikmo směrem nahoru. Přes zimu nám takováto minimální obměna vzduchu může stačit, 

ale v létě rozhodně ne.  

 

Obr. vlevo: Otevřené ventilační prvky   Obr. na středu a vpravo: Podložení zadní strany pneu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zvednutí zadní strany VIB: Pokud byla doposud všechna výše uvedená opatření smetena ze stolu, 

tak jsme si naštěstí nechali to nejlepší, nejefektivnější a nejjednodušší na konec. V principu se jedná 

o výrazné zvýšení obměny vzduchu přímo v boudě a přímo na úrovni telat - a to podložením zadní 

strany, čemuž může sloužit cokoliv, co se na farmách běžně válí - nejčastěji pneumatiky, trámy atp. I 

toto opatření ale není dokonalé a je potřeba ho využívat s rozmyslem. Pokud např. máte boudy v 

mírném svahu či na jeho úpatí, pak je nutné počítat s tím, že při větší deštivé přeháňce se veškerá 

voda přežene přímo skrz boxy. V takovém případě je nutné opět boudy krátkodobě "zadělat".  

 

Úprava podestýlky 

Ačkoliv je hluboká slamnatá podestýlka pro telata tou nejlepší volbou pro 3/4 roku, tak na léto bychom 

našli i vhodnější dočasnou alternativu. Díky dlouhé řezance má sláma skvělé izolační vlastnosti a umožňuje 

telatům si udržovat tělesné teplo v bezprostřední blízkosti vytvořením izolačních kapes. Na těch pár letních 

měsíců je tento efekt ale spíše nežádoucí. Možností se v praxi nabízí hned několik. Písek je nejlepší 

variantou, avšak jeho dostupnost a kvalita v ČR není vždy optimální. Jako velice praktické se tak ukazují 

hobliny/piliny, které díky své struktuře malých částí nedovolují zachycování tepla a jsou současně savé. 
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Během léta tak můžeme slámu nahradit u starších telat zcela, u mladších je vhodné vrstvu slámy snížit a 

pod ni dát vrstvu hoblin. Nezapomínejte ani na častější obměnu podestýlky - vyšší teplota i vlhkost zvyšuje 

zapařování podestýlky, vytváří podmínky pro množení červů atp.  

 

Obr. vlevo: Hluboká slamnatá podestýlka        Obr. vpravo: Podestýlání hoblinami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management vody a starteru 

Voda je primární živinou pro fungování celého metabolizmu - proto bychom se měli snažit především v létě 

o maximální podporu příjmu. Telata budou chtít čerstvou, vlažnou vodu, tzn., že nestačí pouhé dopouštění, 

ale spíše kompletní obměna několikrát denně. O tom, že musí být voda dostupná neustále, snad není žádný 

pochyb - a to i u těch nejmenších telat. Mějte vždy na paměti, že voda je tou nejdůležitější a současně 

nejlevnější živinou - využijme ji na maximum.  

 

Kyblíky s vodou/starterem by měly být zastíněny stříškou, která nejen omezuje ohřívání, ale částečně 

zamezuje zhoršování kvality. Starter by měl být kompletně měněn 1x denně - tedy odběr celého zbytku 

(zkrmit starším jalovicím po odstavu) a nasypat nový, čerstvý, aromatický. Telata mají během tepelného 

stresu tendenci omezovat příjem starteru, jelikož jeho trávení produkuje nadbytečné teplo. Pokud chceme 

udělat starter co nejvíce lákavý, musí mít tu nejlepší kvalitu a aroma. Rozhodně by se telatům neměly sypat 

plné kyblíky, kde starter leží několik dní v kuse... 

            Obr.: Předělení kyblíků s vodou a starterem 

Pamatujte na to, že příjem starteru podporuje příjem 

vody a naopak. Na každých 500 g spotřebovaného 

starteru telata vypijí zhruba 2 l vody. Můžeme si také 

často všimnout, že telata přes léto přijímají starter více 

v noci, kdy jsou nižší teploty. Voda tedy musí být 

dostupná neustále.  

 

Posledním tipem je přehrazení kyblíků s vodou a 

starterem. Některé VIB a boxy to mají konstrukčně 

řešeno automaticky, avšak ne všechny. Pokud jsou 

kyblíky hned vedle sebe, pak bude kvalita starteru i 

vody výrazně horší, jelikož telata neustále přenášejí 

vodu do starteru a naopak, čímž se zvyšuje vlhkost a 

roste riziko růstu plísní. To je spíše ale celoroční tip.  
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Úprava pracovních úkonů 

Tato část se týká spíše managementu ošetřovatelů, než telat samotných. Principem je využití ranního a 

večerního chladu pro úpravu časů krmení. Důvod je jednoduchý - nejen, že se udržuje kvalita krmiva lepší 

po delší dobu, ale telata také budou přijímat více, když do nich nebude pražit slunce. Stejně tak provádění 

všemožných veterinárních a zootechnických zákroků, které telatům způsobují stres, by mělo být 

načasováno ideálně hned na ráno. 

 

Holení telat 

Možná poměrně bizarní, ale přesto velice zajímavou praktikou, je holení telat. Není určitě nutné telata 

oholit od "hlavy až k patě", ale jde především o oblast tělesného jádra - tedy kolem břicha a na zádech. 

Ačkoliv se tato praktika v chovech moc nevidí, neznamená, že by svůj smysl nedávala. Spíše není jednoduše 

proveditelná na chovech s větším počtem telat. 

 

Pro-aktivní podávání elektrolytů 

Na elektrolyty je v praxi českých chovů pohlíženo téměř jen jako na prostředky pro léčbu průjmů, což je 

poměrně škoda. V zahraničí se totiž elektrolyty podávají naprosto běžně např. po transportech telat, při 

tvorbě nových skupin či právě během období tepelného stresu. Není totiž elektrolyt jako elektrolyt. 

Produkty, které splňují kvalitativní parametry pro léčbu průjmů, jsou dražší (průměrná cena 1 dávky v ČR 

kolem 50 Kč), což jejich plošné nasazení pro podporu telat během tepelného stresu prakticky vylučuje. 

 

Na trhu ovšem najdeme i elektrolytové směsi, které sice svým složením pro léčbu průjmů zcela nedostačují, 

ale jako podpora během teplých dní by své využití určitě našly. Jsou totiž výrazně levnější (náklad v řádu 

jednotek korun) a jejich plošné zařazení jako 1 krmení navíc během dne už tak není spojeno s obrovským 

zvýšením nákladů. Současně jsou zdrojem základních živin, které telata během stresu potřebují - tekutiny, 

energie, minerály a nemusí ani obsahovat alkalizační činidlo. Zkrátka nám jde o aktivní re-hydrataci telat. 

A právě jeden takový má MTS pro tyto účely v nabídce - Bovine BlueLite Prášek s nákladem 5,80/tele/den.  

 

Doporučené nasazení těchto levných elektrolytů je závislé na managementu krmení telat - především na 

počtu krmení mléka denně. Pokud chov krmí mléko 2x, pak je nejjednodušší elektrolyt podat ve vodě jako 

dodatečný zdroj energie a živin v pauze mezi dvěma krmeními mléka - obvykle je tato pauza i časem 

nejvyšších denních teplot (kolem 11.-15. hodinou). Poté je záhodno přidat elektrolyt ještě na noc v případě 

opravdu teplých dní. V případě chovů krmících mléko 3x denně lze nasadit elektrolyt efektivně spíše jen k 

večeru po posledním krmení. V případě, že telata nechtějí pít prostřední mléko, je možné toto krmení 

nahradit elektrolytem. Ovšem s tím, že se nesmí zapomenout na navýšení zbývajících dvou denních dávek. 

Rozhodně nechceme snižovat denní množství podaného mléka.  

 

Ing. Tomáš Novotný 

MTS 

 
 
 
 
 
 

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