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„Uchopil jsem telátko za přední nožky a přitáhl jsem ho 
k matčině hlavě. Kráva ležela natažená na boku, s hla-
vou unaveně spočívající na kamenité podlaze. Hrudník 
se jí zdvihal, oči měla skoro zavřené – vypadala, že vů-
bec není schopna se o cokoliv zajímat. Pak ucítila na 
tváři tělo telátka a nastala proměna. Oči se jí rozšíři-
ly a čenich začal udýchaně propátrávat nový předmět. 
Její zájem vzrůstal každým nadechnutím. S námahou 
se vzpřímila na prsa, očichávala a postrkávala telátko 
a  zhluboka funěla. A  pak ho začala metodicky olizo-
vat. Příroda se postarala o dokonale uklidňující masáž. 
Stvořeníčko vyklenulo záda do oblouku, když mu drsný 
jazyk hřebelcoval kůži. Za minutu třáslo hlavou a sna-
žilo se vstát.“

 James Herriot  
 To by se zvěrolékaři stát nemělo
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ABSTRAKT

Tato publikace se zabývá sociálním prostředím od-
chovu telat dojeného skotu. Jejím hlavním cílem je 
pomoci čtenáři porozumět principům sociálního 
chování, a tím výhodám a úskalím, které různě na-
stavené sociální prostředí přináší zvířatům a cho-
vateli, a shrnout možné směry řešení v praxi. V pu-
blikaci popisujeme původní prostředí, ve kterém se 
skot formoval, ranou ontogenezi a fyziologii telat, 
které tvoří základ pro pochopení dané problemati-
ky. Z praktického pohledu tvoří stěžejní část publi-
kace kapitoly, ve kterých jsou popsány možné typy 
ustájení telat v rané fázi odchovu („Role sociálního 
prostředí v různých fázích života telete“) a problé-
my v  odchovu telat související se sociálním pro-
středím a možnosti jejich řešení („Rizikové situace 
z pohledu sociálního prostředí“).  

Klíčová slova: 
telata; dojený skot; ustájení; welfare; zdraví; 
sociální prostředí 

ABSTRACT

This publication deals with the social environment 
in the rearing of dairy calves. The main goal of this 
text is to help readers to understand the principles 
of social behaviour and thereby to understand the 
benefits and the pitfalls, which different social 
environments bring to the animals and farmers 
and sum up the possible solutions in practice. In the 
publication, we describe the original environement, 
in which the cattle had been formed, and the early 
ontogenesis and physiology of the calves, which 
all makes a base for understanding the uderlying 
issue. From the practical point of view, the crucial 
parts of the publication are the chapters in which 
the possible types of calves housing in early stage 
of rearing (‘The role of the social environment at 
different stages of a  calf’s  life’)‚ and problems 
connected with social environment in calves’ 
rearing and possibile solutions (‘The risk situations 
from the point of view of social environments’) are 
also discussed.  

Key words: 
calves; dairy; housing; welfare; health; social 
environemnt
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PŘEDMLUVA

Nabídku České technologické platformy pro zemědělství 
(ČTPZ) sepsat pro odbornou veřejnost užitečnou příruč-
ku, ve které bude srozumitelně pojatý sumář vědeckých 
poznatků z  konkrétní oblasti zasazených do kontextu 
současného chovu, jsme přivítali jako příležitost nabíd-
nout našim chovatelům informace, které dosud v ucele-
né formě a dané šíři v češtině chyběly. Výsledkem jsou 
dvě publikace. Jedna vzniká s ambicí suplovat učebnici 
etologie dojeného skotu a  druhá, tato, se věnuje hor-
kému tématu odchovu telat, který je z pohledu biologie 
a welfare momentálně asi nejproblematičtější kapitolou 
produkce mléka. Nejen v ČR, ale celosvětově. 

Mateřské chování a  odchov mláďat u  savců bylo, je 
a bude předmětem tisíců studií. Kojení patří i u turovi-
tých k  nejnákladnějším chováním vůbec a  matky byly 
evolučně přírodním výběrem „šlechtěny“ k optimálnímu 
rozhodování, kolik mléka a  péče teleti věnovat a  v  ja-
kém časovém období, aby potomek zdárně dospěl a byl 
schopen se sám úspěšně rozmnožovat, zatímco matce 
zbydou síly pro odchov potomků dalších. Některé matky 
dokonce různou měrou pečují i o telata svých družek ze 
stáda. Sociálně a komunikačně vyspělé skupiny krav si 
mezi sebou nejen dělí dozor nad telaty sdružujícími se 
do tzv. školek, ale v případě potřeby jsou schopny tela-
tům v nouzi (nízká porodní hmotnost, nedostatečná tvor-
ba mléka matkou apod.) poskytnout i mléko. Tímto vy-
soce altruistickým chováním jsem se u masného skotu 
zabývala ve své disertační práci, tudíž jsem měla mož-
nost dlouhodobě sledovat, jak spolu krávy a  telata ve 
stádě fungují jako organický celek a vazby mezi teletem 
a matkou, vrstevníky i „tetičkami“ jsou nezastupitelné. 

Po letech strávených s jinými domácími kopytníky a té-
maty jsem se k  výzkumu chování a  životních strategií 
produkčního skotu vrátila. Reprodukce krav, a právě od-
chov telat dojeného skotu jsou oblasti, ve kterých spat-
řuji dosud nedoceněnou možnost uplatnit obecné po-
znatky z behaviorální biologie a ekologie ku prospěchu 
jak zvířat, tak chovatelů. Věřím, že odchov telat v soci-
álním prostředí lépe odpovídajícím vrozeným potřebám 
telat i krav je možný, a dokonce je možné vrátit do pro-
cesu odchovu telete dojeného skotu i matku. Neříkám, 
že hned, a tato publikace ani nepřináší kuchařku, jak to 
udělat, protože systém chovu použitelný ve většinových 
produkčních stájích prostě ještě nebyl předestřen. Nic-
méně moderní zemědělský výzkum už pokukuje i těmi-
to směry, nadějí je mi aktuálně běžící velkorysý vědecký 
program ve Skotsku. 

Cílem předkládaného textu rozhodně není vysvětlit far-
mářům, co všechno dělají špatně, nebo v  nich vyvolat 
frustraci, že ať dělají, co dělají, jejich telata v  jistém 
ohledu strádají. Chovatelů i jejich názorů a praktických 
zkušeností si upřímně vážíme, považujeme je za rov-
nocenné partnery a  jsme si plně vědomi toho, že není 
možné změnit technologie ze dne na den, obzvlášť ne-
ní-li často jasné, co je optimální varianta. I proto jsem 
nesmírně vděčná, že naši výzvu ke spolupráci přijal dr. 
Stanislav Staněk, náš bývalý kolega z  VÚŽV, který se 
chovem dojeného skotu dlouhodobě zabývá a mezi cho-
vateli je etablovanou a respektovanou osobností. 

Tam, kde se biologie telat zásadně střetává s omezení-
mi danými chovným prostředím, nebo kde jsou vědecké 
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výsledky rozporuplné, je nezastíráme a nepřekládáme 
jediné možné vysvětlení či řešení. Některé odpovědi 
věda teprve hledá a  aplikace do praxe je hudbou bu-
doucnosti. V  několika dílčích tématech tak nepanuje 
v detailech názorová shoda ani v autorském týmu a  je 
tedy na laskavém čtenáři, jak s rozporuplnými poznatky 
naloží ve své mysli a chovu. 

Doufám, že následující soubor a rozbor poznatků z ob-
lasti využití sociálního prostředí v  odchovu telat do-
jeného skotu pomůže čtenáři vysvětlit a  utřídit své 
zkušenosti, a  zdůraznit, jak důležitými elementy jsou 
v různých životních obdobích pro tele matka, vrstevní-
ci a další členové stáda, a  jak tyto zákonitosti zohled-
nit v  chovatelské praxi. Oběma publikacemi pro ČTPZ 
naplňujeme poptávku chovatelů po česky zpracovaných 
aktuálních poznatcích a doporučeních k chovu dojeného 
skotu z oblasti chování a welfare. Přála bych si, aby byly 
k užitku a zamyšlení i chovatelům, kteří mají k etologii 
a možnostem naplňovat v chovech životní potřeby hos-
podářských zvířat nad rámec ustájení a výživy rezervo-
vaný přístup. 

Vítáme jakoukoli zpětnou vazbu a děkujeme za ni. 

doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.
vedoucí oddělení etologie  

Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.
pedagog Katedry etologie a zájmových chovů  

Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  
České zemědělské univerzity v Praze

Praha, prosinec 2020
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1. ÚVOD

Chování skotu, obdobně jako kteréhokoli jiného živo-
čišného druhu, je výslednicí spolupůsobení dědičných 
tendencí dlouhodobě formovaných evolučními, a do jisté 
míry i domestikačními procesy a prostředí, kterému jsou 
zvířata během svého života vystavena. V  chování dané-
ho jedince se pak odráží mnoho různých vlastností, sta-
vů a dějů. Jde především o zdravotní stav, individualitu 
zvířete, dosavadní zkušenosti, ale i  vliv ostatních zvířat 
a  prostředí, včetně přístupu ošetřovatelů a  osob, které 
denně rutinně přicházejí se zvířaty do kontaktu. Chování 
může být ovlivněno i příslušností k plemeni, resp. užit-
kovému typu, či výší produkce. Každý chov má proto svá 
specifika, která je třeba vzít v úvahu při plánování a pří-
padném zlepšování úrovně managementu ustájení, chov-
ného prostředí, krmení, péče a  ošetřování telat apod. 
Není sporu, že neexistuje jedna jediná cesta, která by 
byla stejně vhodná, a tedy universální pro všechny chovy. 
Každá farma tvoří unikátní prostředí, ve kterém se mísí 
vliv samotných zvířat, prostředí a managementu, včetně 
přístupu zootechniků a ošetřovatelů. Co funguje na jedné 
farmě, nemusí nutně fungovat na jiné a naopak. 

Požadavky telat na péči, výživu a kvalitu ošetřování jsou 
hojně a podrobně studovány, a to v experimentálním pro-
středí i reálných chovech. V současnosti začíná aplikova-
ná věda řešit složitou otázku, jak propojit sociální a on-
togenetické potřeby telat se stávajícími technologiemi 
a managementem chovu dojeného skotu a zachovat při 
tom příznivou ekonomickou bilanci chovu. Následující 
části textu shrnují aktuální poznatky o základních sociál-
ních potřebách telat, možnosti využití sociálního prostře-
dí v chovech a jak telata reagují na chovatelské prostředí. 
Popíšeme základní vzorce chování, signály, které telata 
vysílají o svém stavu a vyladění, a jak reagují na problé-
my, týkající se nedostatků v sociálním prostředí.

Cílem této publikace je shrnout současné znalosti a vědo-
mosti o sociálním prostředí dojeného skotu, shrnout bio-
logická východiska a výhody a nevýhody umožnění chovu 
telat společně s matkou a vrstevníky v chovech dojeného 
skotu a přiblížit čtenáři, jak je toto prostředí pro telata 
biologicky důležité a jak jej lze v moderním odchovu telat 
dojeného skotu aplikovat a využít. Porozumění výhodám, 

nevýhodám a  rizikům, která mohou tímto vzniknout, 
a  nalezení možností, jak řešit či minimalizovat vzniklé 
problémy, byly hlavním motivem pro sepsání tohoto tex-
tu. Nezastíráme, že změna přístupu a technologií se vět-
šinou neobejde bez vstupních investic a významných pro-
vozních změn, ale lze předpokládat, že skokové zlepšení 
welfare telat a matek povede po počátečních investicích 
i k lepší užitkovosti a profitu, nicméně většinově vhodné 
technologie pro velkochovy zatím v nabídce nejsou. Pub-
likace shrnuje informace a souvislosti, na jejichž základě 
může chovatel zvážit a zařadit sociální aspekt při přípra-
vě managementových a  technologických inovací způso-
bem, který v daných podmínkách povede jak k dalšímu 
zvyšování kvality, tak i efektivity odchovu telat.
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Foto 1 – Skot v přírodních podmínkách tvoří menší mateřská stáda. Stádo skotu má stabilní sociální strukturu a konkrétní zvířata 
mezi sebou udržují přátelské vazby. Foto: Ágnes Moravcsíková
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2. PŮVODNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SKOTU

Skot (zoologicky tur domácí, Bos primigenius f. taurus) 
je výrazně sociální a  neteritoriální druh, pocházející 
z pratura (Bos primigenius), který žil ve stádech v lesos-
tepní krajině na většině území Evropy a východní Asie. 
Pratur byl velmi robustní a dosahoval většího tělesné-
ho rámce než dnešní plemena skotu a  vyznačoval se 
útočností, jež mu umožňovala dobrou obranu proti ne-
bezpečným predátorům (především šelmám, ale i lov-
cům). Podle současných znalostí předpokládáme, že 
skot byl domestikován asi před 11000–10000 lety (Ze-
der 2008). Genetické analýzy moderních plemen skotu 
vedou pouze k 80 zakladatelkám celé dnešní populace 
domestikovaného skotu (Bollongino et al. 2012). Před-
pokládá se, že těchto 80 krav bylo menšího vzrůstu než 
ostatní pratuři a  mírnějšího temperamentu, což dalo 
člověku jedinečnou možnost zvířata odchytit a pokusit 
se je zkrotit. Po staletí pak vedle sebe existovaly linie 
skotu v procesu domestikace a divoký pratur. Poslední 
jedinec pratura uhynul v rezervaci v Polsku v roce 1627 
(Bouissou et al. 2001). Sledování chování a životních po-
třeb nedomestikovaného předka dnešního skotu tedy již 
není možné, nicméně jako referenční hodnoty lze pou-
žít volně žijící populace zdivočelého skotu a stále ještě 
divokých příbuzných druhů, jako je bizon (Bison bison), 
zubr (Bison bonasus) nebo buvol kaferský (Syncerus  
caffer). 

2.1. Přirozené sociální prostředí skotu
Skot v přírodních podmínkách či v podmínkách, kdy člo-
věk zásadně neovlivňuje sociální strukturu, tvoří menší 
mateřská stáda (Estevez et al. 2007), která jsou složena 
z matek s malými nebo staršími telaty a dospívajícími je-
dinci (cca do věku 2 let). Tyto skupiny jsou velice stabilní 
a mají ustálenou sociální strukturu (Lazo 1994). Jalovice 
většinou zůstávají v domovském stádě a dospívající býčci 
postupně odcházejí kolem druhého roku věku ze stáda. 
Vztahy mezi matkou a jejími dcerami přetrvávají i dlouhá 
léta poté, co matka své mládě odstaví. Vazby mezi pří-
buznými jedinci nebývají mnohdy narušeny ani porodem 
nového telete (Green et al. 1989). Samci po odchodu ze 
stáda dále obvykle žijí buď v  mládeneckých skupinách 
nebo solitérně a  ke stádu samic s  mláďaty se obvykle 
připojují v období říje. 

Velikost stáda je variabilní, závisí z velké části na dostup-
nosti a množství potravy a ročním období (Lazo 1994), a re-
flektuje rovněž schopnost jedince zapamatovat si ostatní 
členy stáda. Skot dokáže rozeznat a zapamatovat si zhruba 
50 až 70 dalších jedinců, se kterými udržuje sociální vzta-
hy (Fraser & Broom 1997). Do tohoto počtu členů dokážou 
krávy formovat stabilní stádo. Velikost mateřských stád se 
mezi studiemi liší, např. studie Daycard (1990) uvádí, že 
průměrná velikost je 10 až 11 jedinců, zatímco ve studii 
Lazo (1994) sledovali stáda větší, a to v rozmezí 13 až 32 
dospělých samic, a navíc s dalšími jedinci různého věku. 
U bizonů a buvolů je průměrná velikost stáda 20 jedinců, 
a to včetně mláďat (Sinclair 1977; Lott & Minta 1983).
Vazby ve stádě lze principiálně rozdělit na:
  agonistické – bojové, 
  neagonistické – afiliativní – soudržné, přátelské. 

Agonistické interakce jsou základem sociální hierarchie, 
kdy mezi kontaktní interakce patří trkání a souboj (který 
se u krav objevuje méně často) a mezi nekontaktní inte-
rakce hrozba a ústup. V ustálené skupině, kde je usta-
vena stabilní sociální hierarchie, převládají nekontaktní 
interakce nad kontaktními. Mezi neagonistické interakce  
patří především vzájemné olizování (Val-Laillet et al. 
2009; Šárová et al. 2016) a  přátelské vazby (Reinhardt 
& Reinhardt 1981a; Kabuga 1992). Vzájemné olizování 
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a přátelské vazby jsou nedílnou a důležitou složkou cho-
vání zvířat ve stádě a mají výrazný pozitivní vliv na stabi-
litu a klid ve stádě.

Procesem domestikace došlo ke změně v mnoha druho-
vých charakteristikách, např. zmenšení tělesného rámce, 
zvětšení mléčné žlázy nebo zvýšení podílu energie vklá-
dané do růstu a  produkce mléka na úkor nižší aktivity. 
Přestože došlo i k patrným změnám v intenzitě některých 
projevů (zvířata jsou klidnější, méně aktivní a méně útoč-
ná), celkový repertoár chování, který vznikl působením 
přírodního výběru během původního způsobu života, zů-
stal zachován (Albright & Arave 2002). 

Vrozené tendence, jako je ostražitost nebo útočnost, stej-
ně jako rozhodovací mechanismy sledující vlastní fitness 
(zde ve smyslu reprodukční zdatnosti jedince), mohou 
být dále oslabovány a  pozměňovány během ontogene-
ze jedince, nicméně nikdy zcela nevymizí. Je proto nut-
né mít stále na paměti, že skot se může náhle a kdykoli 
projevit „přirozeným, evolučně osvědčeným způsobem“, 
který u něj běžně nevidíme, a může nás zaskočit. I pro-
to je plné pochopení chování, životních potřeb a  priorit 
skotu důležité a  výhodné pro nastavení managementu 
chovu a způsobu manipulace, a tím zvýšení bezpečnosti, 
usnadnění práce se zvířaty a lepší využití jejich produkč-
ního potenciálu. 

2.2. Porod v přirozených podmínkách 
Krávy se v přirozených podmínkách před porodem (ote-
lením) zpravidla snaží oddělit od stáda a  najít si pro 
tuto příležitost klidné a  chráněné místo (Lidfors et al. 
1994b). V  případě oddělování se krav od stáda šlo pů-
vodně o  ochranu zvířat před predátory, omezení rušivé 
přítomnosti ostatních členů stáda i usnadnění navázaní 
jedinečného vztahu matky a  mláděte. Snaha o  hledání 
krytého místa před porodem byla prokázána i u součas-
ného holštýnského skotu (Proudfoot et al. 2014). Po po-
rodu kráva tele očichává a olizuje jej. Při olizování kráva 
odstraní z  telete zbytky plodových obalů, čímž jej osuší 
a tím i eliminuje případné riziko jeho podchlazení. Život-
ně důležitou součástí tohoto chování je stimulace telete 
k jeho další aktivitě – postavení se a příjmu mleziva.

Prvními aktivními životními projevy narozeného te-
lete je zvedání hlavy, a  to do cca 3 až 4 minut po naro-
zení (Brouček & Kišac 2001). Telata se obvykle postaví 
a  začnou pít mlezivo od matky do 3  hodin po narození 
(Warner et al. 1972). Ve věku 3 až 4 dní sají telata mléko 
průměrně 7x denně, kdy jedno kojení první den trvá prů-
měrně 15 minut a postupně se tato doba během prvních 
6 měsíců života telete zkracuje na průměrných 10 minut 
(Lidfors et al. 1994a). Telata jsou v prvních 2 až 5 dnech 
svého života mláďaty tzv. odkládacího typu, což zname-
ná, že tele leží samo, ukryto ve vegetaci a  jeho prvním 

Foto 2 – Matka očichává a olizuje tele po porodu, Foto: Jitka Rosslerová
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a jediným sociálním partnerem v tomto období je obvykle 
matka. Ta se po porodu (4 až 5 dní) pase několik metrů od 
telete a spíše se straní zbytku stáda. K ukrytému teleti se 
kráva vrací několikrát denně, aby jej nakojila (Vitale et al. 
1986). Mládě je proto přizpůsobeno delší nepřítomnosti 
matky a dlouhým časovým periodám, které tráví o samo-
tě (Albright & Arave 2002). Po uplynutí několika dní se 
vzdálenost mezi matkou a mládětem zvětšuje (Vitale et 
al. 1986). Následně tele mění chování, začně matku ná-
sledovat a připojí se s ní ke stádu (Le Neindre & Sourd 
1984). Odkládací chování však může být v určitém typu 
prostředí potlačeno. Například u stád, která žijí v otevře-
né krajině, telata následují matku ihned po porodu (Lent 
1974).

2.3. Odstav telat ve stádě a období dospívání 
Porozumění zákonitostem přirozeného odstavu je zásad-
ní pro pochopení negativních průvodních jevů a důsledků 
člověkem nastaveného odstavu rutinně aplikovaného ze-
jména ve stádech dojeného skotu. Proces odstavu a lici-
tování mezi savčí matkou a mládětem o délku a množství 
poskytované péče patří mezi klasické příklady behavi-
orální ekologie a  ekonomického modelování v  moder-
ní biologii, které dnes tvoří základy behaviorálních věd. 
Průkopnická práce R. Triverse z  roku 1974 dosahovala 
v době psaní tohoto textu na 2500 citací, nicméně v zoo-
technické a veterinární literatuře se odkazy na ni prak-
ticky neobjevují. Přirozený (spontánní) odstav je často 
dlouhodobý, pozvolný, a  ne příliš komfortní proces, kdy 
se snižující ochota samice subvencovat odrůstajícího 
potomka mlékem střetá se zpravidla pozvolněji ocha-
bujícím úsilím mláděte mléko od matky získat. Kýženým 
výsledkem je optimální kompromis, který zajistí dosta-
tečnou mléčnou výživu mláděte, ale nevyčerpá matku 
(Jensen 2001). 

Proces i výsledek odstavu je ovlivněn mnoha faktory, pře-
devším kondicí matky a potomka (potomků), případnou 
další březostí matky a  podmínkami prostředí. Je třeba 
doplnit, že v  přirozeném sociálním prostředí přestane 
po odstavu samice potomkovi poskytovat mléko, ovšem 
nikoli sociální podporu. Specifický vztah mezi matkou 
a mládětem přetrvává do doby, než potomek opustí rod-

nou skupinu, a ne zřídka i celoživotně – u druhů, kde po-
tomci, zpravidla samičího pohlaví, setrvávají v  rodném 
společenském uskupení (Le Neindre & Sourd 1984). 
V chovech dojeného skotu v době odstavu matka již pří-
tomna zpravidla není, nicméně v případech, kdy se telata 
ponechávají ve stádě pod matkami (jak je běžné v chovu 
masného skotu), je důležité mít na paměti, že člověkem 
řízený „odstav od mléka“ je jen jedním z  dramatických 
zásahů, kterým chovatel telata a jejich matky vystavuje. 
Z  hlediska chování snášejí telata nutriční ztrátu mléka 
zřejmě lépe než změny ve svém sociálním a  fyzickém 
prostředí (ztráta matky, změny ve složení stáda, změny 
v ustájení a managementu). 

K  přirozenému (spontánnímu) odstavu u  skotu dochází 
postupně již od 4. měsíce věku telete tím, že matka za-
čne některé žádosti telete o  sání odmítat. K  vlastnímu 
odstavu telete od mléka však dochází podstatně později. 
Mezi 8. až 10. měsícem, je-li matka opět březí, u jalových 
krav většinou později (Reinhardt & Reinhardt 1981b). 
Nadstandardní vztahy mezi matkou a jejími dcerami pře-
trvávají i  dlouhá léta po tom, kdy je matka odstaví, jak 
bylo dokumentováno například u domestikovanému sko-
tu příbuzného druhu bizona amerického (Bison bison). 
Vazby mezi nimi nebývají přerušeny ani porodem dalšího 
telete. Narozením dalšího sourozence se od sebe mohou 
matka s dcerou sociálně vzdálit, ale po odstavu matka se 
starší dcerou své vztahy nezřídka zase obnoví (Green et 
al. 1989; Green 1993).

Na rozdíl od býků zůstávají samice ve stádě, ve kterém 
se narodily, většinou po celý život. Obdobné chování bylo 
pozorováno i u současného masného skotu, kde napří-
klad jalovičky reagovaly na separaci od mateřského stá-
da při odstavu v necelém roce věku intenzivněji než býčci 
(Stěhulová et al. 2017). Toto zjištění lze zdůvodnit prá-
vě nepřipraveností jaloviček opouštět stádo. Struktura 
stáda a vazby v něm jsou obvykle velmi stabilní. Novými 
členkami vstupujícími do ustálené hierarchie stáda jsou 
převážně dorůstající jalovičky, které se zařazují nejníže 
v  hierachii a  postupně stoupají výše po hierarchickém 
žebříčku, který je ve stabilní skupině určován převážně 
věkem (Šárová et al. 2013).
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Hmotnost telete dojených plemen skotu při narození 
se pohybuje nejčastěji v  rozmezí 37–43  kg. Na porodní 
hmotnost telete mají vliv různé faktory jako je plemeno, 
zdravotní stav a pohlaví telete, věk, hmotnost, kondice, 
zdravotní stav nebo výživa matky. Jedním z negativně pů-
sobících faktorů může být i  tepelný stres krav v období 
stání na sucho (např. Tao et al. 2014). Telata narozená 
kravám, které prodělaly tepelný stres v průběhu pozdní 
březosti, se rodila v průměru o 6 kg lehčí (Tao et al. 2012). 
Tepelný stres matek během posledních 6 týdnů březos-
ti měl také negativní vliv na schopnost telat získat ade-
kvátní pasivní imunitu, a to bez ohledu na zdroj mleziva 
(Monteiro et al. 2014).

V  průběhu života telete není nárůst jeho živé hmotnosti 
ani jeho kohoutkové výšky lineární (konstantní). Ve sku-
tečnosti se růst vyznačuje obdobími pomalého i  rychlej-
šího růstu. Před pubertou je růst hmotnosti mírný, rychle 
však roste kohoutková výška telete. Alometrie růstu je na-
příklad dobře vidět na podílu živé hmotnosti a výšce hol-
štýnských jalovic. Od narození do 6 měsíců věku tele roste 
zejména do výšky a v tomto období dosáhne poloviny své 
budoucí kohoutkové výšky. Oproti tomu je tělesná hmot-
nost v tomto věku jen čtvrtinová (v porovnání s hmotností 
při prvním otelení).

Telata mají výhodný poměr povrchu těla k celkové hmotnos-
ti, a proto mají po porodu nižší ztráty tepla než např. jehňata. 
Přesto může dojít k podchlazení, např. při zvýšené vlhkosti 
prostředí (Kotrbáček 2005). Synepitelchoriální typ placenty 
odděluje krev matky od krve telete a  brání tak transpor-
tu protilátek do nenarozeného jedince, telata se proto rodí 
tzv. agamaglobulinemická, tedy bez vlastní imunitní výbavy, 
která by plně pokryla potřebu organismu telete (Barrington 
et al. 2001). Imunoglobuliny, které si mládě začne vytvá-
řet, ještě nejsou dostatečně zralé a nejsou schopny pokrýt 
potřebu organismu, a  telata tudíž zatím nejsou schopna 
vlastními silami čelit onemocněním (Gelsinger & Heinrichs 
2017). Telata jsou závislá na mlezivu, a to nejen jako zdroji 
protilátek (imunoglobulinů), ale také cytokinů, nutričních 
látek a důležitých růstových faktorů (Barrington et al. 2001). 
Včasné napojení telete dostatečným množstvím kvalitního 
kolostra je klíčové, protože vstřebávání imunoglobulinů  

z  mleziva je již několik hodin po porodu blokováno zrá-
ním střevních epitelových buněk, které brání propustnosti 
membrány pro imunoglobuliny z kolostra matky kolonizací 
střevní sliznice bakteriemi a  zvýšením produkce trávicích 
enzymů (Quigley 2002). Proto je důležité podávat telatům 
mlezivo již v průběhu 1–2 hodin, nejpozději však do 6 ho-
din po narození (Godden 2008). Prostupnost střevní sliznice 
a schopnost vstřebávání imunoglobulinů z mleziva u telat 
s časem klesá (Arnold 2014).

Při prvním napojení by tele mělo přijmout v ideálním pří-
padě množství kolostra odpovídající 10 % jeho váhy, při-
čemž obsah imunoglobulinů třídy G by měl přesahovat 
minimálně 50.0 g/l (Beaver et al. 2019; Lora et al. 2019). 
Obsah imunoglobulinů, zejména třídy G (IgG), v  mlezivu 
klesá, a  to v  závislosti na době, která uplyne od otelení 
krávy do prvního podojení – každou hodinu poklesne prů-
měrně o 3,7 % (Morin et al. 2010). 

Pokud první napojení mlezivem proběhne později, obsah 
IgG je menší nebo tele přijme méně než 2 litry mleziva, 
zvýší se výrazně riziko selhání transferu pasivní imunity 
(Lora et al. 2019). K selhání pasivního přenosu imunoglo-
bulinů dochází v  případě, kdy je koncentrace IgG v  séru 
telat mezi 2. a 7. dnem života nižší než 10 g/l (Beam et 
al. 2009; Stilwell & Carvalho 2011). Mateřské protilátky 
z  mleziva zůstávají v  těle telete po dobu prvních tří týd-
nů, po jejichž uplynutí si tele začíná vytvářet dostatečné 
množství vlastních funkčních protilátek (Barrington & Pa-
rish 2001; Hulbert & Moisá 2016). 

Příjem mléka
Při sání od krávy získávají telata mléko ze struku stří-
dáním sání a tlaku, přičemž mají hlavu otočenou vzhůru 
(Brouček & Kišac 2001). Proto je pro telata v chovech dů-
ležité, aby při příjmu mléka mohla sát, neboť z fyziologic-
kého hlediska je to pro ně lepší než pití z volné hladiny 
(nižší rychlost příjmu mléčného nápoje, lepší proslinění 
sousta, optimální náklon hlavy, stimulace smyslových 
center). Pokud telata mají při příjmu mléka skloněnou 
hlavu, může se část mléka dostávat do bachoru a vyvo-
lávat tak trávicí poruchy. Při pití s  hlavou drženou níže 
než kohoutek a  záď a  bradou zvednutou vzhůru natéká 

3. VYBRANÉ OBLASTI ONTOGENEZE A FYZIOLOGIE TELAT DOJENÉHO SKOTU
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mléčný nápoj přímo do slezu (Brouček & Kišac 2001). Ne-
jen poloha hlavy, ale i způsob příjmu mléčného nápoje je 
pro telata důležitý. Telata, která pila z volné hladiny, měla 
vyšší tepovou frekvenci, což může značit zvýšenou hla-
dinu stresu oproti telatům sajícím z cucáků, a následně 
u nich byla pozorována vyšší nutnost kompenzace nedo-
statečného sání v podobě sání a olizování nádob, vybavení 
a olizování sousedních telat (Veissier et al. 1997). Mláďata 
přežvýkavců obvykle začínají přijímat omezené množství 
objemných krmiv ve věku 1 až 2 týdnů a brzy poté se obje-
vují první krátké periody přežvykování (Reece 1997). 

Rohy
Pučnice rohů se začínají formovat během prvních dvou 
měsíců života telete. Jak tele postupně roste, rohové pu-
peny se připojují k periostu čelních kostí překrývajících 
čelní dutinu, a poté začnou růst v mohutné kostnaté rohy, 
které rostou po celý život zvířete (Habel & Budras 2003). 
Rohy představují z evolučního hlediska výhodu, protože 
slouží jako obrana proti predátorům, k boji mezi samci 
o samice a na obranu zdrojů potravy. Skot dále využívá 
rohy například k drbání se na místech, na která jinak ne-
dosáhne (Knierim et al. 2015). 

Přítomnost rohů má vliv na kvalitu i kvantitu sociálních in-
terakcí ve stádě. Dle Knierim et al. (2015) je ve stádech ro-
hatého skotu stabilnější sociální struktura než ve stádech 
odrohovaného skotu, protože rohatí jedinci mezi sebou 
udržují větší osobní vzdálenost, což se projevuje snížením 
agonistických interakcí mezi jednotlivými zvířaty (zvířata 
bez rohů zřejmě častěji překračují optimální inter-indi-
viduální vzdálenost, popisovanou často jako osobní pro-
stor). V neposlední řadě mohou být rohy skotu indikátory 
zdravotního stavu, což bylo prokázáno u buvolů kaferských 
(Syncerus caffer), u nichž velikost rohů u samců i samic 
negativně korelovala s parazitární zátěží i  funkcí imunit-
ního systému jednotlivých zvířat (Ezenwa & Jolles 2008). 

Sociální stres
Sociální stresory mohou být principiálně dvojího druhu. 
Vznikají při nedostatku či absenci sociálního kontaktu 
(sociální izolace), nebo naopak v  důsledku nevhodného 
sociálního prostředí, ve kterém jsou zvířata držena, ať už 

jde o  sdružování jedinců, kteří si vzájemně nevyhovují, 
vyvolávání sociální nestability a  potyček častým přesku-
pováním stád nebo o vysokou hustotu zvířat v daném pro-
středí (Beery & Kaufer 2015). Sociální stresory způsobují 
frustraci a stres, a tím negativně ovlivňují welfare skotu.

Individuální ustájení telat představuje částečnou izolaci, 
kdy je sice telatům umožněn vizuální a hmatový kontakt 
s telaty umístěnými v sousedních kotcích (který nařizuje 
směrnice EU (2008/119/EC) a  Vyhláška č. 208/2004 Sb., 
v aktuálním znění), nicméně frekvence sociálních interak-
cí s ostatními telaty je nízká nebo dokonce nulová. Sociál-
ně žijící zvířata vnímají tuto částečnou izolaci jako sociální 
stresor (Yarnell et al. 2015). Specificky u telat taková stu-
die ještě neexistuje, nicméně u dospělého masného skotu 
bylo prokázáno, že intenzivněji vyhledává sociální kontakty 
s ostatními jedinci při vystavení stresující události (Ishiwa-
ta et al. 2007).

Dalším sociálním stresorem je nestabilní sociální prostře-
dí. V dynamických skupinách telat (časté odebírání a při-
dávání telat, přeskupování telat mezi skupinami) dochází 
mezi telaty k častější agresi a kompetici při krmení (Costa 
et al. 2016), což je pro jedince značně stresující událostí. 
Podrobněji se o sociálním stresu dočtete v další publikaci 
ČTPZ (Šárová et al. 2020, Základy etologie dojeného skotu 
pro chovatele).
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Skot patří mezi vysoce sociální druhy zvířat a  své soci-
ální chování a potřeby si uchovává vzdor domestikačním 
procesům a  mnoha generacím chovu ve velkochovech. 
K zásadnímu zlepšení chovatelského managementu do-
šlo u dojnic, které jsou dnes obvykle drženy ve skupinách 
s možností volného pohybu a v rámci daného stáda i mož-
ností trávit čas s jedinci podle vlastních preferencí. Stěžej-
ním problémem z pohledu sociálního chování a prostředí 
dojeného skotu je tak odchov telat. Běžná praxe vylučuje 
matku ze života telete během prvních hodin nebo dní po 
porodu a podstatně mění časování a strukturu sociálního 
prostředí, které v jednotlivých fázích vývinu tele evolučně 
očekává. Tím dochází k  frustraci telete v daném období 
a negativním dopadům na budoucí život. Sociální podpora 
v rané ontogenezi je důležitá pro normální a zdárný vý-
vin jedince, a to zejména v tzv. sensitivních periodách, ve 
kterých se působením prostředí dotvářejí do finální po-
doby vrozené vzorce chování. Sociální deprivace jaloviček 
se tak například může odrazit v  obtížnějším zařazování 
do stáda v pozdějším věku nebo vyšší útočnosti ve stádě 
dospělých krav. 

4.1. Porod a období mlezivové výživy 
Ve většině evropských chovů dojeného skotu, včetně České 
Republiky, je běžné oddělovat telata od krav co nejdříve po 
porodu a následně je ustájit individuálně (Marcé et al. 2010; 
Staněk et al. 2014). Mezi důvody, pro které chovatelé tento 
způsob odchovu telat upřednostňují, patří lepší kontrola pří-
jmu mleziva a následně i mléčného nápoje, možné snížení 
rizika přenosu některých chorob (respiratorní a průjmová) 
a ekonomické aspekty dané vyšším zpeněžením nadojené-
ho mléka. Důvodem pro oddělení telete od matky krátce po 
porodu bývá i etická stránka procesu separace, kdy se cho-
vatelé snaží předejít přílišnému stresu z odloučení u dojnice 
i telete poté, co se mezi matkou a mládětem naváže pevný 
vztah (Beaver et al. 2019).

Při zvažování, kdy a zda vůbec tele po porodu od matky od-
dělit, je důležité zvážit potřeby zvířat, personální a časové 
možnosti chovatele a zoohygienickou situaci v chovu. Tento 
přístup lze doporučit zejména v  chovech, které mají ade-
kvátní chovatelské zázemí (dostatečně prostorný porodní 
anebo poporodní kotec) a příznivou nákazovou situaci. Jak 
bylo psáno v kapitole 3, tele musí během prvních 2 hodin 
po porodu a nejpozději do 6 hodin po porodu přijmout 3–4 
litry kvalitního mleziva (150–200g IgG). Pokud se tak nesta-
ne, stoupá riziko selhání transferu pasivní imunity (Lora et 
al. 2019). Při oddělování telete od krávy ihned po porodu je 
proto důležité zajistit dostatek personálních sil, které po-
skytnou telatům odpovídající péči. 

Nicméně i ponechání krávy s teletem spolu, ale bez kontro-
ly, může vést k selhání transferu pasivní imunity a zvýšené 
mortalitě telat (Beaver et al. 2019; Lora et al. 2019). Zejmé-
na telata prvotelek se nezvládají dostatečně napít mleziva 
během požadované doby a mají pak v krevní plazmě nebo 
séru detekovanou nízkou koncentraci imunoglobulinů. Te-
latům krav, které měly vemeno níže (tzn. struky byly blíže 
k podlaze) trvalo výrazně déle, než struk našla (Ventorp & 
Michanek 1992). Nejmenšího procenta selhání transferu 
pasivní imunity u telat dosahují chovatelé, kteří krávu s te-
letem hlídají a zajistí, aby se tele napilo včas a dostatečně. 
Případně tele po prvním napojení z  vemene napojí ještě 
jednou oddojeným mlezivem (Lora et al. 2019). Analýza vě-
deckých prací zaměřených na zdraví telat prokázala, že po-

4. ROLE SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ V RŮZNÝCH FÁZÍCH ŽIVOTA TELETE

Foto 3 – Napájení telete mlezivem, Foto: Stanislav Staněk 
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nechání telete s matkou nezvýšilo oproti odebrání telete od 
matky co nejdříve po porodu následný výskyt onemocnění 
u telat (Beaver et al. 2019). Je však třeba uvést, že zjištění 
množství přijatého mleziva od matky je bez využití kompli-
kovaných a v praxi v podstatě nepoužitelných metod (vážení 
telat před sáním a po sání, využití izotopů apod.) dosti ob-
tížné. Délka kojení, která se zdá na první pohled nejlepším 
vodítkem, plně nekoresponduje s množstvím přijatého mlé-
ka (Cameron 1998). Delší kojení spíše znamená, že potřeby 
telete nebyly zcela naplněny. Chování telat odchovávaných 
matkou indikující nedostatečný příjem mleziva by mělo být 
podrobeno cílenému zkoumání s cílem poskytnout chovateli 
jasné a pohotové vodítko, zda tele nestrádá. 

Pokud má kráva po porodu možnost své tele olízat a  tele 
dostane možnost se napít mleziva z matčina vemene, na-
stupuje poté u obou stresová reakce na vzájemnou separaci. 
Krávy i telata po oddělení často vokalizují, vykazují zvýšenou 
aktivitu, méně přijímají potravu a  krávy i  méně přežvykují 
(Lidfors 1996; Flower & Weary 2003; Stěhulová et al. 2008). 
Reakce telat na separaci bývá výrazně méně intenzivnější 
než u krav, a to zřejmě proto, že jsou jako mláďata odkláda-
cího typu přizpůsobena dlouhým časovým periodám tráve-
ným o samotě (Albright & Arave 2002). Reakci telat na oddě-
lení od matky lze zmírnit napájením dostatečného množství 
mléka (Thomas et al. 2001) a umístěním do skupiny vrstev-
níků (Bekoff 1972). 

Ponechání telete pod matkou během prvních dnů po porodu 
má příznivý vliv na vývoj chování telete a  jeho růst (Lidfors 
1996; Flower & Weary 2003; Valníčková et al. 2015). Hmot-
nostní přírůstek telat se však po oddělení od matky snižuje 
a hmotnost telat odchovávaných první dny s matkou klesne 

na úroveň telat, která tu dobu byla držena bez matky (Me-
agher et al. 2019). Na druhou stranu má pobyt s  matkou 
i po dobu pouhých čtyř dnů po porodu pozitivní vliv na rozvoj 
správného sociálního chování telete a redukci abnormálního 
chování (viz. kapitola 5) (Meagher et al. 2019). I  krátký čas 
strávený po porodu s matkou tedy může ve výsledku přispět 
k lepší psychické vyrovnanosti příští generace dojnic. Nega-
tivem tohoto přístupu je již zmiňovaná silnější akutní streso-
vá reakce telete i dojnice po následné separaci v porovnání 
s  oddělením krátce po porodu. Tento přístup lze doporučit 
zejména v chovech, které mají adekvátní chovatelské zázemí 
(dostatečně prostorný porodní anebo poporodní kotec) a pří-
znivou nákazovou situaci (např. chov prostý paratuberkulózy).

SHRNUTÍ:
  Je nutné dohlédnout, aby tele během prvních 2 ho-

din po porodu a nejpozději do 6 hodin po porodu při-
jalo 3–4 litry kvalitního mleziva (150–200g IgG). 

  Odchov telete s matkou v období mlezivové výži-
vy přispívá ke správnému rozvoji sociálního cho-
vání a je prevencí rozvoje abnormálního chování 
v tomto období. 

  Tento přístup lze doporučit zejména v chovech, 
které mají adekvátní chovatelské zázemí (dosta-
tečně prostorný porodní anebo poporodní kotec) 
a příznivou nákazovou situaci. Stresovou reakci 
telete na oddělení od matky lze zmírnit napá-
jením dostatečného množství mléčného nápoje 
a umístěním do skupiny vrstevníků.

Foto 4 – Možnost sání od matky je pro tele velmi důležité, nejen z nutričních důvodů, Foto: Stanislav Staněk
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4.2.  Odchov telat v období mléčné výživy v sociálním 
prostředí

Odchov telete s vlastní matkou a vrstevníky plně vyhovuje 
biologickým požadavkům mláděte (Metz 1987). Běžnou 
praxí ve většině chovů dojeného skotu nejen v České re-
publice, ale i ve světě, je oddělovat telata od svých ma-
tek brzy po porodu a odchovávat je v průměru do osmi 
týdnů věku v  individuálním ustájení. Až poté jsou telata 
ustájena skupinově se svými vrstevníky, jak je v rámci Ev-
ropské Unie a  České republiky stanoveno legislativním 
předpisy (např. Vyhláška č. 208/2004 Sb.) (Marcé et al. 
2010; Staněk et al. 2014). Mezi důvody, proč chovatelé 
individuální způsob odchovu telat v období mléčné výži-
vy upřednostňují, patří například lepší kontrola příjmu 
krmiva a  možné snížení přenosu chorob, prevence tzv. 
cross-suckingu (vzájemného sání částí těla jiného telete) 
v důsledku nenaplněné motivace telete sát apod. (Costa 
et al. 2016) a obava z vyššího infekčního tlaku. Opět je na 
chovateli zhodnotit technologické zázemí, časové a per-
sonální možnosti, které může telatům věnovat. Nicméně 
navzdory své náročnosti má sociální ustájení telat ne-
sporné výhody před individuálním ustájením.

Telata, která nejsou ustájena individuálně, mají obvykle 
k  dispozici větší prostor a  jsou mnohem aktivnější než 
individuálně ustájená telata v malém prostoru. Dochází 
tak k lepšímu rozvoji lokomočního aparátu a pohybového 
chování (Jensen 1999; Chua et al. 2002). Naopak telata 
individuálně odchovávaná v  omezeném prostoru tráví 
více času ležením a odpočinkem, což může mít na roz-
voj pohybového aparátu a lokomočního chování negativní 
dopad (Jensen 1999; Chua et al. 2002). Snížená aktivita 
telete tak může být spíše hendikepem a známkou apatie 
a patologie.

Pohybová aktivita a  její rozvoj úzce souvisí s  velikostí 
ustájovací plochy. Telata dojeného skotu vykazují plně 
rozvinuté prvky lokomoční hry popisované u telat žijících 
v  přirozených podmínkách až při ustájovací ploše větší 
než 4 m2. Za minimální velikost pro rozvoj lokomoční hry 
je považována ustájovací plocha větší než cca 3 m2 na tele 
(Jensen & Kyhn 2000). V případě menší jednotkové plochy 
se rozvíjejí prvky lokomoční hry u skupinově ustájených  

telat, nikoli však u telat individuálně ustájených (Jensen 
et al. 1998). Přítomnost sociálního partnera je pro tele 
zřejmě větší prioritou než velký prostor, ve kterém se 
nemusí pohybově omezovat, jak dokládá studie, ve které 
při preferenčních testech telata upřednostňovala společ-
nost jiného telete, byt’ v malém prostoru, před pobytem 
o samotě ve velkém výběhu (Jensen 1999).

Do chovatelské praxe lze uvést několik typů sociálního 
ustájení telat v období mléčné výživy. Chovatel vždy musí 
zvážit, jaké jsou jeho technologické a  personální mož-
nosti, a vybrat způsob odchovu, který na jeho konkrétní 
farmě bude uskutečnitelný tak, aby byly naplněny všech-
ny požadavky na dobrý welfare telat. Přehled nejčastě-
ji užívaných způsobů sociálního ustájení telat v  období 
mléčné výživy, jejich výhody i nevýhody přinášíme v ná-
sledujících kapitolách.

SHRNUTÍ:
   Tele potřebuje ke správnému vývoji pohybové a kos-

terní soustavy a následnému osvojení správné loko-
moce plochu ustájovacího prostoru využitelnou ke 
svému pohybu minimálně 3 m2. Platí, že čím větší 
prostor k pohybu, tím lépe.

  Tele upřednostňuje přítomnost dalšího telete v men-
ším prostoru před velkým prostorem, ve kterém by 
bylo samo. Sociální partner je pro tele prioritou.

  Péčí o jalovičku pečujeme o budoucí dojnici – pro-
blémy v rané ontogenezi mohou znamenat problé-
my v dospělosti. 



23

4.2.1. Odchov telete s matkou nebo kojnou krávou 
Systémy odchovu, ve kterých mají telata možnost pří-
stupu k  vlastní nebo náhradní matce, zažívají rozmach 
nejen ve výzkumu a experimentálním prostředí, ale jsou 
úspěšně aplikovány i v běžném provozu. Zvýšený zájem 
o  odchov telat s  matkami/kojnými krávami tkví nejen 
v možnosti lepší sebeprezentace veřejnosti, která časnou 
separaci telete od matky vnímá negativně, ale může při-
nést i benefity v růstu a vývoji telat (Johnsen et al. 2016).

Přítomnost matky či kojné krávy po narození má příznivý 
vliv na vývoj sociálního chování telat (Buchli et al. 2017). 
Tato telata například rychleji navazují kontakt s vrstev-
níky a  jsou aktivnější při prvním kontaktu s neznámým 
jedincem (např. Weary & Chua 2000; Flower & Weary 
2001), což se významně odráží na psychické pohodě tak-
to odchovaných zvířat a celého stáda v dalším odchovu 
a v dospělosti (Le Neindre & Sourd 1984). Telata ustáje-
ná s matkou nebo kojnou krávou mají také nižší výskyt 
abnormálního chování (Johnsen et al. 2016), zejména 
vlivem dostatečného naplnění potřeby sát až 10x denně 
(Lidfors 1996) po dobu 7–8 minut (Hänninen et al. 2008) 
a mateřské péče (Johnsen et al. 2016). Výhodou ustájení 
telat s matkami je příjem většího množství nemléčného 
krmiva, který přetrvává i po oddělení od matky (Krohn et 
al. 1999) i vyšší denní přírůstek telat po dobu, jakou jsou 
telata s matkou ustájena (Valníčková et al. 2015).  

Současně je třeba dodat, že jakkoli sání od matky zvýšilo 
množství absorbovaného IgG a IgM (Quigley et al. 1995), 
tak v případě, že má matka málo mleziva či mlezivo hor-
ší kvality, telata mohou být vystavena riziku nedostateč-
ného přenosu pasivní imunity (Franklin et al. 2003), což 
u některých telat způsobilo zdravotní potíže, např. prů-
jmová onemocnění (Svensson et al. 2003).

Do chovatelské praxe lze uvést následující způsoby od-
chovu telat:
Neomezený kontakt telete s matkou umožňuje teleti fy-
zický kontakt s matkou kdykoliv během 24 hodin. Tele má 
většinou neomezenou možnost sát mléko od své matky 
a  krávy se i  při tomto způsobu odchovu dojí, většinou 
dvakrát denně. Většina farem praktikující tento způsob 

odchovu odděluje telata od jejich matek 7 dní po porodu, 
nicméně v některých chovech je tele odděleno od matky 
až ve věku 13 týdnů. Oddělení v 7 dnech věku telete může 
být výhodné z  hlediska příjmu dostatečného množství 
mleziva a tranzitního mléka přímo od matky, ale jelikož je 
následná vzájemná separace jak pro krávu, tak pro tele 
velmi stresující, nelze z biologického hlediska doporučit 
tuto délku pobytu telete s matkou. Pokud chovatel zvolí 
tento způsob odchovu, je pro rozvinutí pozitivních efektů 
a prevenci negativních dopadů (akutní stres po oddělení 
od matky, pokles příznivě nastartovaného růstu) výhod-
nější ponechat tele s matkou po celé období mléčné vý-
živy. 

Jak již bylo zmíněno výše, komplikací je zejména výrazná 
stresová reakce na oddělení telete od matky, kterou lze 
pozorovat prakticky od narození a zasahuje až do doby, 
kdy začíná proces přirozeného odstavu. Pokud je tele od 
matky odvedeno náhle, tele i kráva několik dní po oddě-
lení hlasitě vokalizují. U telat je tato reakce navíc zesíle-
na hladem, protože při odchovu společně s matkou tela-
ta přijímají výrazně méně startéru a sena a nejsou proto 
připravena být současně s oddělením od matky odstave-
na i od mléka. Stres v důsledku náhlého oddělení telete 
od matky má negativní dopad na zdraví a užitkovost od-
dělovaných zvířat (Johnsen et al. 2016). Důležité je proto 
při oddělování telete od matky zaměřit se na tranzitní ob-
dobí před separací a po separaci, oddělovat tele od matky 
postupně v řádu několika dní, či týdnů a po oddělení teleti 
nabídnout dostatečné množství mléčné náhražky či mlé-
ka ke zmírnění postseparační reakce. 

Telata mívají často k dispozici prostor oddělený separač-
ní brankou (tzv. školka), kde nemusí, ale mohou být do-
krmována, a tento prostor může sloužit i k pozvolnému 
oddělení od matky formou redukce délky a množství vzá-
jemného kontaktu, což je v systémech odchovu s matkou 
doporučený postup oddělení (Johnsen et al. 2016). Tento 
způsob chovu dojeného skotu je prozatím okrajovou zále-
žitostí a pro konvenčního chovatele těžko představitelný, 
zejména s ohledem na nutné investice do změny ustajo-
vacího zařízení. Tato publikace však má přinést i poznat-
ky, jejichž cesta do praxe se teprve hledá. 

Foto 5 – Matka s teletem si vytvářejí velmi silnou vazbu 
Foto: Stanislav Staněk
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Systémy omezeného kontaktu s  matkou umožňují tela-
tům být v  kontaktu s  jejich matkami po část dne nebo 
v několika krátkých periodách, zejména po dojení. Stejně 
jako ve výše popsaných systémech odchovu s neomeze-
ným kontaktem s matkou jsou telata ustájena ve skupině 
v  prostoru, který je od skupiny krav oddělen separační 
brankou, a kde jsou telata dokrmována mlékem a mají 
k  dispozici startér, vodu a  seno. Chovatel má možnost 
regulovat dobu, během které mohou telata brankou pro-
cházet k matkám. Telatům může být zamezeno sát mlé-
ko od krav pomocí sítí na vemeno. Tento způsob odchovu 
podporuje u  telat větší nezávislost na matce, přesto je 
doporučeno oddělovat telata od matky postupně, neboť 
i  v  tomto případě si tele k matce utváří typickou silnou 
sociální vazbu a  náhlé přerušení možnosti kontaktu 
u obou jedinců vyprovokuje dříve popsanou stresovou re-
akci (Johnsen et al. 2016). Telata odchovávaná se svými 
matkami vykazují menší frekvenci výskytu onemocnění, 
jakými jsou u  telat nejčastěji průjmy a  respirační one-
mocnění (Flower & Weary 2001; Flower & Weary 2003), 
a také nižší mortalitu než telata odchovávaná bez matek 
(Rushen et al. 2008). 

V systému ustájení s přístupem k náhradní matce obvykle 
bývají ustájena 2–4 telata, která mají možnost sát mléko 
od jedné dojnice, která může a nemusí být matkou jedno-
ho z telat ve skupině. Kojná kráva obvykle nebývá dojená, 
ale může být, v závislosti na stupni laktace a počtu koje-
ných telat (Johnsen et al. 2016).

Výhody ustájení telat s náhradní matkou spočívají v bo-
hatosti sociálního prostředí, kontaktu telat s  dospělým 
zvířetem (benefit sociálního učení) a  plném uspokojení 
sacího reflexu (Loberg & Lidfors 2001). Přírůstek telat 
ustájených s  náhradní matkou je nerovnoměrný a  pří-
růstky i hmotnost telat ve skupině kojné krávy, se mohou 
mezi sebou velmi lišit, zejména v závislosti na produkci 
mléka kojné krávy (Johnsen et al. 2016). 

Potenciální nevýhodou odchovu telat s kojnou krávou je 
i riziko, že náhradní matka jedno nebo více telat nepři-
jme. Ačkoliv taková situace není častá, pokud nastane, 
je to pro chovatele nepříjemná komplikace. Většina telat 

bývá svými náhradními matkami přijata dobře a dochá-
zí k  navázání vazby velmi podobné vazbě s  biologickou 
matkou. Tím dochází po oddělení u telat i krav k obdob-
né stresové reakci jako po separaci telete a jeho vlastní 
matky (Johnsen et al. 2016). Výhodou tohoto systému je 
tedy snížení počtu krav, které nelze plně využít pro pro-
dukci mléka. 

Výše popsané systémy umožňují lepší odchov telat v sou-
ladu s jejich přirozenými potřebami, přinášejí však i řadu 
praktických komplikací, které je třeba dořešit v jednotli-
vých chovech ke spokojenosti zvířat i chovatelů. Část ze-
mědělského výzkumu se proto zaměřuje jak na chování 
a prospívání telat (konkurence mezi telaty při kojení pod 
kojnými kravami, šetrné způsoby oddělení) nebo techno-
logie (uspořádání ustájení/chovného prostoru v  chovu), 
tak na udržitelnou ekonomiku těchto chovů a propagaci 
způsobů chovu v lepším souladu s welfare zvířat. 

SHRNUTÍ:
  Telata odchovávaná s matkou mohou mít v důsledku 

optimálního sociálního kontaktu vyšší denní přírůst-
ky než telata odchovávaná bez přístupu k matce.

  Telata držená s  matkou či kojnou krávou mají vý-
znamně nižší výskyt abnormálního chování (např. 
vzájemné vysávání, pití moči apod.).

  Tele jakéhokoliv věku je od matky nutné oddělovat 
postupně, postupným omezováním délky a frekven-
ce kontaktu telete s matkou, aby se zmírnila streso-
vá reakce obou zvířat na oddělení.

Foto 6 – Skupinově ustájená telata společně odpočívají
Foto: Stanislav Staněk
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4.2.2. Telata odchovávaná s vrstevníky 
Telata odchovávaná ve společnosti jiných telat se lépe vyrov-
návají s novým sociálním prostředím, což se projevuje např. 
nižší mírou agonistického chování, kterým je hrozba, trkání 
a souboj, při zařazování do skupin v dalších kategoriích od-
chovu (Jensen et al. 1997; Veissier et al. 1997). Telata mladší 
dvou měsíců, která jsou ustájená ve skupině se svými vrs-
tevníky, mají lepší sociální stimulaci a větší možnost rozvoje 
sociální hry, která přispívá k rozvoji komunikačních a soci-
álních dovedností (Jensen et al. 1998) a díky větší využitel-
né ploše ve skupinovém kotci i optimální rozvoj pohybového 
aparátu a motoriky (Jensen 1999; Chua et al. 2002). 

Telata ustájená s  vrstevníky začínají dříve a  ve větším 
množství přijímat pevné krmivo (Chua et al. 2002; Babu et 
al. 2004; Hepola et al. 2006) a dříve a častěji začínají přež-
vykovat (Babu et al. 2004; Hepola et al. 2006). Výsledkem 
mohou být vyšší přírůstky (Tapki 2007; Valníčková et al. 
2015; Pempek et al. 2016) a lepší konverze krmiva (Babu 
et al. 2004; Tapki 2007). Skupinově, či párově ustájená te-
lata lépe přecházejí na pevné krmivo, resp. pevná krmiva 
během odstavu od mléka, což dokazuje i jejich vyšší hmot-
nost po odstavu (Chua et al. 2002; Miller-Cushon & De 
Vries 2016; Pempek et al. 2016). Telata lze ustájit s vrstev-
níky v párech, nebo ve skupině. Skupinové ustájení telat lze 
navíc kombinovat s přístupem k vlastní, či náhradní matce. 
Rozdíly, výhody a  nevýhody jsou uvedeny v  následujících 
dvou kapitolách.

4.2.2.1. Telata odchovávaná ve skupině vrstevníků 
Pozitivní vliv ustájení telat do osmi týdnů věku s jejich 
vrstevníky na sociální a psychologický vývoj je popsán 
výše. Vyrovnaná zvířata, která vyrůstala v podnětném 
a sociálně bohatém prostředí, jsou pro chovatele zá-
kladem kvalitního stáda. V  současné době ale mezi 
chovateli stále panuje obava, že telata ustájena ve sku-
pinách mají vyšší incidenci onemocnění, což se může 
negativně odrazit na prosperitě zvířat a ekonomice celé 
farmy. Nicméně studie zkoumající zdravotní stav telat 
v  rozdílných typech ustájení se  mezi sebou zásadně 
neshodují a není obecnou pravdou, že telata odchová-
vaná ve skupinách jsou oproti individuálně ustájeným 
telatům častěji nemocná (Valníčková & Šárová 2017). 
Problematika zdravotního stavu telat je široká a kom-
plexní a vedle sociálního prostředí je potřeba brát v po-
taz další rizikové faktory, jako jsou např. nevyhovující 
chovatelský management (např. nedostatečný objem 
a kvalita mléčného nápoje, způsoby krmení telat, vy-
stavení zvířat bolestivým zákrokům, nevhodné zachá-
zení aj.) (Reimus et al. 2020), nevyhovující mikroklima 
(Roland et al. 2016), špatný imunitní stav telat (Klein-
-Jöbstl et al. 2014), nedostatečná kontrola zdravotního 
stavu jedinců (Gulliksen et al. 2009a) či neodpovídající 
hygienické podmínky chovu (Klein-Jöbstl et al. 2014; 
Hotchkiss et al. 2015). Tato problematika je podrobně 
popsána v kapitole 5. 

U skupinově ustájených telat může docházet ke kom-
petici o  mléko a  vzniká riziko nevyrovnanosti růstu. 
Některá telata ve skupině vypila více mléka, než jaký 
byl průměrný příděl na jedno krmení, zatímco jiná 
telata nebyla nakrmená dostatečně. Některá telata 
promarnila významnou část času na krmení četný-
mi přesuny mezi kbelíky s mlékem (Jensen & Budde 
2006). Tyto problémy by bylo možné řešit například 
na principu automatizovaného individuálního krme-
ní např. prostřednicvím krmných automatů na mléko 
nebo vytvořením napájecích boxů při skupinovém na-
pájení telat (instalace pevných/plných zábran na hra-
zení, kdy každé tele má před sebou zavěšenou nádo-
bu s mléčným nápojem a není ohrožováno kompeticí 
jiného telete). 

Foto 7 – Synchronizovaná skupina odpočívajících telat s balonem jako obohacujícím prvkem prostředí, Foto: Radek Mayer

Foto 8 – Skupinově ustájená telata na slámě
Foto: Stanislav Staněk
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4.2.2.2. Telata odchovávaná v páru
Párové ustájení telat je z  hlediska požadavků na man-
agement a ošetřování méně náročné než ustájení ve sku-
pinách. Studie, které by porovnávaly skupinové a párové 
ustájení, však téměř chybí a  rozdíly tak nejsou známy. 
Pouze Jensen a Budde (2006) zjistili u párově ustájených 
telat menší rozdíly v množství přijatého mléka jednotli-
vými telaty než u skupinově ustájených, zřejmě z důvodů 
nižší kompetice o mléko. 

Studie, které byly publikovány doposud, vesměs porov-
návají párové ustájení s ustájením individuálním. Nazna-
čují, že vliv párového ustájení na welfare telat je podobný 
jako v případě skupinového ustájení, protože se párově 
ustájená telata ve srovnání s individuálně ustájenými te-
laty projevují obdobně jako telata ustájená ve skupinách 
(Chua et al. 2002; De Paula Vieira et al. 2010). Při zkou-
mání psychického vyladění rozdílně ustájených telat bylo 
navíc zjištěno, že párově ustájená telata jsou v porovnání 
s individuálně ustájenými telaty optimističtější a pozitiv-
něji naladěna (Bučková et al. 2019). Přístup k sociálnímu 
partnerovi, byť jednomu, má pozitivní vliv na psychické 
rozpoložení telat. 

U párově a  individuálně ustájených telat nebyly zjištěny 
rozdíly v  přírůstcích během období mléčné výživy (Bolt 
et al. 2017), případně párově ustájená telata vykazovala 
vyšší přírůstky než telata ustájená individuálně (Chua et 
al. 2002). Párově ustájená telata měla navíc vyšší hmot-
nostní přírůstky i  v  období po odstavu od mléka (Chua 
et al. 2002; Pempek et al. 2016) a  dosahovala i  vyšší 
kohoutkové výšky (Pempek et al. 2016). Žádná studie 
dosud nezaznamenala zhoršené přírůstky párově ustá-
jených telat oproti telatům ustájeným individuálně. Stu-
die, které sledovaly příjem krmiva u  rozdílně odchová-
vaných telat, ukazují, že telata, která jsou odchovávaná 
v  sociálně bohatém prostředí, si lépe zvykají na odstav 
od mléka a přijímají více pevného krmiva (Miller-Cushon 
& De Vries 2016; Pempek et al. 2016). Důležitou infor-
mací je, že nebyl nalezen rozdíl v incidenci onemocnění 
mezi individuálně a párově ustájenými telaty (Pempek et 
al. 2016; Bolt et al. 2017). Tato problematika je podrobně 
rozvedena v kapitole 5. 

S postupujícím výzkumem se potvrzuje, že zdraví a úro-
veň prospívání telete jsou ovlivněny především manage-
mentem chovu, a to zejména průběhem porodu a včas-
ným podáním dostatečného množství kvalitního mleziva. 
Zvýšený výskyt onemocnění může být odrazem také zhor-
šené imunity v obdobích, kdy je tele zatížené stresem. Ty-
pickými příklady jsou stres spojený s odrohováním a od-
stavem od mléka, případně sociální stres v období, kdy se 
telata přesouvají do dalších skupin v kategoriích odchovu 
nebo jsou transportována (Lorenz et al. 2011; Hulbert & 
Moisá 2016). Zmíněné stresory vyvíjejí na zvíře velký tlak, 
který se projevuje nejen změnou chování, ale i zvýšenou 
citlivostí vůči onemocněním, a mohou být jedním z důvo-
dů, proč individuální ustájení není tak efektivní z hlediska 
prevence chorob, jak by se očekávalo (Valníčková & Šá-
rová 2017).

Foto 9 – Párově ustájená telata často odpočívají blízko u sebe, 
nezřídka se vzájemně dotýkají, Foto: Katarína Bučková

Foto 10 – Fyzický kontakt se sociálním partnerem je pro tele 
velmi důležitý, Foto: Katarína Bučková
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SHRNUTÍ:
  Telata ustájená ve skupině lépe přecházejí na ne-

mléčné krmivo a dříve přežvykují, přijímají více ne-
mléčného krmiva a intenzivněji rostou.

  Párově ustájená telata vykazují oproti skupinově 
chovaným menší kompetici o mléko v době krmení 
a mají menší riziko nevyrovnaného růstu mezi jed-
notlivci.

4.3. Odstav od mléka a reakce na novou skupinu
Telata pocházející ze skupinového ustájení jsou při pře-
sunu do nové skupiny, ke kterému většinou dochází bě-
hem odstavu od mléka, mnohem klidnější než telata 
odchovávaná individuálně (Valníčková et al. 2015). Nad-
měrná aktivita při přechodu individuálně ustájených telat 
do sociálního prostředí může indikovat frustraci, se kte-
rou se telata během své izolace potýkala (Dawkins 1988). 
Svým „přehnaným“ chováním a aktivitou při změně pro-
středí kompenzují („snaží se dohnat vše“), co jim nebylo 
v dřívějším období umožněno (tzv. rebound effect). Telata 
pocházející z individuálního odchovu při změně prostředí 
také ve větší míře projevují strach (Jensen et al. 1997; 
Costa et al. 2016). Během období mléčné produkce nemá 
způsob odchovu v  mládí (skupinové nebo individuální 
ustájení) vliv na intenzitu aktivity po přesunu mezi pro-
dukčními skupinami. Zvýšená aktivita by mohla ukazo-
vat na souboje při utváření nové hierarchie skupiny, kam 
byla zvířata přesunuta. Ale jelikož krávy vykazovaly kon-
stantní zvýšení aktivity po změně sociálního prostředí, 
můžeme tvrdit, že individuálně a skupinově odchovávaná 
telata se v dospělosti při změně sociálního prostředí ne-
liší z hlediska intenzity soubojů (Valníčková et al. 2020). 
V tomto případě jsou zřejmě důležitějšími faktory ovliv-
ňujícími reakci na změnu skupiny zdraví zvířete, přiroze-
ný temperament plemene, parita nebo to, zda se zvířata 
již s některými zvířaty ve skupině, do které jsou přesou-
vána, setkala v minulosti.

4.4.  Dlouhodobé vlivy bohatého sociálního prostředí 
v rané ontogenezi 

Odchov telat ve skupinách podle stávajících poznatků 
neznamená horší užitkovost budoucích dojnic. Tu ovliv-
ňuje především užitkovost managementu a  technologie 
v průběhu produkčního období. Způsob odchovu v mládí 
(individuální vs. skupina 4 telat) neměl v cílené studii vliv 
na užitkovost v průběhu první laktace, úspěšnost dalšího 
zabřeznutí, riziko negativní energetické bilance ani cel-
kovou dlouhověkost (Valníčková et al. 2020). 

Kvalitním odchovem lze jalovičky lépe připravit na budou-
cí život dojnice, nicméně tak nelze suplovat kvalitu péče 
v  průběhu produkčního života. Jinými slovy, nadstan-
dardní péčí v dospělosti již nelze napravit či plně kom-
penzovat nedostatky, ke kterým došlo v rané ontogenezi. 
A naopak nelze říci, že velmi kvalitně odchovaná telata 
budou prospívat i  v  horších podmínkách v  době vlastní 
produkce. Skupinový odchov má pozitivní vliv na stabi-
litu psychiky telat, a  tím na celkovou stabilitu a úroveň 
stresu ve stádě, do kterého jsou telata později zařazena. 
Telata, kterým bylo umožněno rozvinout svoje sociální 
dovednosti ve skupinovém odchovu, později v dospělosti 
lépe obhajují své postavení v hierarchii po změně skupiny 
v rámci obratu stáda (Broom & Leaver 1978). Telata, kte-
rá vyrůstala ve skupině, jsou v dospělosti méně agresivní 
vůči ostatním jedincům, a naopak je u nich možné pozo-
rovat více pozitivních sociálních interakcí než u jedinců, 
kteří byli jako telata ustájeni individuálně (Veissier et al. 
1994). I to se může pozitivně projevit na psychické poho-
dě dojnic a následně celého stáda. 

Foto 11 – Telata často se svým sociálním partnerem interagují, 
Foto: Ilona Bečková 
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Rizikové situace, stejně jako dílčí negativní efekty, v cho-
vech bohužel nelze nikdy zcela eliminovat. Jejich intenzi-
ta či samotný výskyt se liší podle způsobu ustájení, které 
chovatel používá, a podle managementu, který je v chovu 
uplatňován. Jednotlivé typy technologií a managementu 
se vyznačují souborem variabilních rizik, výhod a nevý-
hod, které musí chovatel zvážit při zakládání chovu nebo 
v plánovaných změnách s ohledem na svůj produkční cíl, 
dané prostředí a priority chovu. V následujících kapito-
lách shrnujeme rizika, která se v chovech obvykle obje-
vují, a možnosti snižování jejich dopadů. 

5.1. Zdravotní stav a mortalita telat v sociálním ustájení
Nemocnost a úhyny telat jsou důležitými indikátory zdra-
votního stavu celého stáda (Ortiz-Pelaez et al. 2008). Jen 
z dobře odchovaných a zdravých telat mohou vyrůst silné 
a odolné jalovice, které se úspěšně začlení do stáda dojnic 
(McNeil et al. 2017).

Na zhoršený zdravotní stav a  následnou vyšší mortalitu 
telat má vliv mnoho faktorů. Jedná se například o špat-
ný chovatelský management (Reimus et al. 2020), včetně 
způsobu krmení a zkrmeného množství mléčného nápoje 
(Karamaeva et al. 2020), dále špatný imunitní stav telat 
(Klein-Jöbstl et al. 2014), nedostatečnou kontrolu zdra-
votního stavu jedinců (Gulliksen et al. 2009a) a neodpoví-
dající hygienické podmínky chovu (Klein-Jöbstl et al. 2014; 
Hotchkiss et al. 2015). Jedním z mnoha faktorů může být 
také v této publikaci široce diskutované nevyhovující soci-
ální prostředí telat (Babu et al. 2009).

5.1.1. Průjmová a respirační onemocnění telat
Studie zkoumající vliv sociálního ustájení na zdravotní stav 
jedinců se nejvíce zaměřují na dva nejčastěji se vyskytující 
zdravotní problémy v odchovu telat, a to průjmová a respi-
rační onemocnění.

Průjmová onemocnění jsou komplexním a  multifakto-
riálním problémem, který je ovlivněný infekčními i nein-
fekčními faktory (Klein-Jöbstl et al. 2014). V prvních dvou 
týdnech života jsou nejčastějšími původci průjmů u  telat 
rotaviry, coronaviry, E. coli a Cryptosporidium spp. (McNeil 
et al. 2017). Clostridium spp. způsobuje onemocnění u sa-
jících telat, ale mohou postihnout i starší jedince (v cho-
vech dojeného skotu nejčastěji do 3 měsíců věku). Eimeria 
spp. nejčastěji způsobuje infekce u telat ve věku 8-16 týd-
nů (Tejnil et al. 2017). 

V našich chovech se objevují průjmová onemocnění u 10-
90 % telat s mortalitou 3–10 %, v problémových chovech 
až 30 % (Novák 2020). Průjmová onemocnění proto mají za 
následek největší ekonomické ztráty v této kategorii sko-
tu (Torsein et al. 2011). Průjmová onemocnění se mohou 
přenášet horizontálně z telete na tele (Costa et al. 2016), 
přičemž k přenosu dochází zejména fekálně orální cestou 
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Foto 12 – Zdravá a dobře odchovaná telata jsou základem 
budoucího chovu, Foto: Radka Šárová
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a přenosem z mulce na mulec (McGuirk 2008). Telata také 
mohou výkaly přijímat při konzumaci tekutin a krmiv, kte-
ré jsou výkaly kontaminované (McNeil et al. 2017).

Respirační onemocnění mají vysokou morbiditu a nízkou 
mortalitu (Kaluža & Konvalinová 2019). V České republice 
mají respirační onemocnění morbiditu kolem 80 % a mor-
talita odpovídá 20 % (Novák 2020). 

Stejně jako u průjmových onemocnění se jedná o multifak-
toriální onemocnění, která postihují dýchací aparát telete 
(Kaluža & Konvalinová 2019). Nejčastější příčinou respi-
račních onemocnění jsou virové infekce, a to infekční bo-
vinní rinotracheitida (IBR; ČR je IBR prostá), parainfluen-
za 3 virus (PI3), bovinní respirační syncitiální virus (BRSV) 
a virus bovinní virové diarrhoea (BVD) (Novák 2020). Tyto 
patogeny se snadno přenášejí aerosolem, nicméně při ší-
ření velkého počtu virů může být přímý kontakt zvířat pro 
přenos virů účinnější a může vést k rozvoji nemoci (Sven-
sson & Liberg 2006). Respirační onemocnění mohou mít 
také původ bakteriální (zejména Mannheimia hemolytica, 
Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycolasma spp.) 
(Novák 2020). Tato onemocnění se objevují nejčastěji u te-
lat ve věku 2–4 měsíců, nicméně při nevhodných zoohy-
gienických podmínkách a vysokém infekčním tlaku může 
onemocnět také tele mladší (Kaluža & Konvalinová 2019).

Dosud provedené studie se shodují na tom, že není roz-
díl ve výskytu průjmových onemocnění mezi individuálně 
a párově ustájenými telaty (Jensen & Larsen 2014; Bolt et 
al. 2017; Bučková et al. in prep.). U respiračních onemoc-
nění rovněž vesměs panuje shoda mezi studiemi, že párové 
ustájení nezvyšuje výskyt respiračních onemocnění v po-
rovnání s individuálním ustájením (Jensen & Larsen 2014; 
Bolt et al. 2017; Bučková et al. in prep.). Výjimkou je studie 
Cobb et al. (2014), ve které byla telata ustájena buď v pá-
rech nebo ve trojici. V této studii vykazovala párová i triple-
tová telata vyšší výskyt respiračních onemocnění než telata 
ustájená individuálně, nicméně autoři uvádějí, že se jed-
nalo o ustájení s nedostatečným větráním a odtokem te-
kutých odpadů, což mohlo zvyšovat riziko onemocnění dý-
chacích cest. Tato studie tedy ukazuje, jak je důležitý dobrý 
management a vhodně zvolený způsob ustájení telat.

U skupinově ustájených telat však už taková shoda mezi 
odborníky nepanuje. Některé studie uvádějí vyšší výskyt 
průjmových a  respiračních onemocnění u  skupinově 
ustájených telat než u telat ustájených individuálně (Ma-
atje et al. 1993; Curtis et al. 2016). Jiné studie zjistily 
obdobný (Waltner-Toews et al. 1986; Hanekamp et al. 
1994), nebo dokonce nižší výskyt průjmových a  respi-
račních onemocnění u telat ve skupině oproti zvířatům 
individuálně ustájeným (Hänninen et al. 2003; Babu et 
al. 2009). I zde se v různých výsledcích odrazily pravdě-
podobně rozdíly v managementu chovu či poskytované 
péči. 

5.1.2. Další ukazatele zdravotního stavu a mortalita telat 
Vedle průjmových a respiračních onemocnění se několik 
studií zabývalo také celkovým počtem ošetření a mortali-
tou telat v sociálním ustájení. 

Počet nutných ošetření telat 
Dvě starší studie, zkoumající počet ošetření u skupinově 
ustájených telat v  porovnání s  individuálně ustájenými, 
došly k rozdílným výsledkům. Warnick et al. (1977) popi-
sují, že skupinově ustájená telata (skupiny po 6 jedincích) 
byla častěji ošetřována než individuálně ustájená telata, 
zatímco ve studii Kung et al. (1997) musela být skupino-
vě ustájená telata (skupiny po 15 jedincích) ošetřována 
méně často než telata individuálně ustájená. Autoři si 
vysvětlují rozdílné výsledky studií nestejným přístupem 
k  managementu (zoohygienické podmínky chovu, man-
agement krmení apod.) sledovaných telat. Nutno dodat, 
že podle našich znalostí nebyly publikovány novější studie 
s údaji o počtech nutných ošetření skupinově ustájených 
telat v recentně používaných systémech chovu.

Mortalita telat 
Dalším důležitým ukazatelem kvality chovu je mortalita 
telat. V České republice se podíl uhynulých telat do 3 mě-
síců věku pohyboval v roce 2019 okolo 6 % (Český statistic-
ký úřad 2019). Chovatelé by měli cílit na minimalizaci ztrát 
telat v průběhu jejich odchovu. Základním předpokladem 
snížení mortality telat na minimum je zajištění adekvátní 
mlezivové a  mléčné výživy, dobrých podmínek chovného 
prostředí a odpovídající ošetřovatelská péče (Staněk 2013).
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Co se sociálního prostředí týče, z  nejnovější dotazníkové 
studie Reimus et al. (2020) je zřejmé, že u telat, jež byla ve 
věku starším dvou týdnů ustájena individuálně, bylo zjištěno 
vyšší riziko mortality oproti telatům, která byla ve stejném 
věku převedena do skupiny. Autoři proto předpokládají, že 
farmy, které aplikují individuální ustájení po delší dobu, se 
budou potýkat s většími zdravotními problémy a vyšší úmrt-
ností telat (Reimus et al. 2020). Některé studie se však s vý-
sledky Reimus et al. (2020) rozcházejí. Například Gulliksen 
et al. (2009b) zjistili, že skupinové ustájení telat může být 
jedním z faktorů zvyšující mortalitu telat. I zde se tedy vý-
sledky různých studií a šetření liší, což indikuje multifakto-
riální ovlivňování sledovaného parametru (mortality telat). 

5.1.3 Zdravotní stav a mortalita telat jako multifaktori-
ální problém
Z  výše zmíněných studií je patrné, že vědci se neshodují 
v  tom, zda má sociální ustájení negativní vliv na mortalitu 
a zdravotní stav telat, či nikoliv. Tato problematika je široká 
a komplexní a je potřeba brát v potaz mnoho faktorů. Ze soci-
álních faktorů se jedná o velikost skupiny, věkový rozdíl telat 
ve skupině, věk začlenění telat do skupiny a stabilitu skupin. 

5.1.3.1 Sociální faktory
Velikost skupiny telat
Velikost skupin má významný vliv na výskyt onemocnění 
a mortalitu u telat. Ve studii Svensson a Liberg (2006) byl 
výskyt respiračních onemocnění častější u telat ustájených 
ve větších skupinách (12–18 jedinců) oproti telatům ustá-
jených v  menších skupinách (6–9 jedinců). Dle Losinger 
& Heinrichs (1997), kteří sbírali data z farem v USA, se zvý-
šená mortalita vyskytovala u telat ustájených po více než 
7 jedincích. Vyšší výskyt nemocí u telat chovaných ve vět-
ších skupinách (12–18 jedinců) může být zapříčiněn tím, že 
mezi telaty dochází k častějšímu fyzickému kontaktu a je 
vyšší hustota zvířat, což umožňuje přenos patogenů na více 
zvířat ve skupině (Svensson & Liberg 2006). Telata chovaná 
ve větších skupinách navíc čelí větším sociálním výzvám, 
a to zejména v době krmení, kdy nejčastěji dochází k agresi 
a kompetici mezi jedinci (von Keyserlingk et al. 2004; de 
Passillé et al. 2011). V tomto bodě je důležité si uvědomit, 
že skot vytváří menší skupinky o  velikosti 10–12 jedinců 
v rámci většího stáda (Hulsen 2005). 

Věk telat při utváření párů a skupin
Mezi studiemi rovněž nepanuje shoda, v jakém věku telata 
do dvojic či skupin sdružovat. Dle Svensson et al. (2003) byl 
výskyt onemocnění u telat nejvyšší během druhého týdne 
života, navrhují proto skupiny utvářet později, nejlépe až po 
prvním měsíci věku telat (Svensson & Liberg 2006). Curtis 
et al. (2016) také popisují, že skupinové ustájení telat bě-
hem prvních tří týdnů života může významně zvýšit riziko 
průjmových onemocnění, pravděpodobně v důsledku zvý-
šeného přenosu patogenů (Curtis et al. 2016). V této studii 
porovnávali telata ustájená ve skupině (6 telat) od narození 
nebo po třech týdnech individuálního odchovu. Průjmová 
a respirační onemocnění se vyskytla častěji u telat skupi-
nově ustájených od narození. Sami autoři dodávají, že vý-
sledky mohl ovlivnit relativně velký věkový rozptyl telat ve 
skupinách, který byl až 14 dní. 

Jiné studie však popisují, že věk při utváření páru (Bolt et 
al. 2017) ani malých skupin (Abdelfattah et al. 2018) nemá 
vliv na zdravotní stav jedinců ve skupinovém ustájení. Na-
příklad Bolt et al. (2017) nenašli rozdíly v respiračních one-
mocněních u telat párově ustájených od věku 5 dní a 28 dní. 
Ani Abdelfattah et al. (2018) nezaznamenali rozdíly ve zdra-
votním stavu, počtu leukocytů či hladině hormonu kortizolu 
(standardně užívaný indikátor stresu či zátěže organismu) 
u telat ustájených po třech od věku 3, 7 nebo 14 dní. 

Rozporuplné výsledky výše zmíněných studií mohou sou-
viset s rozdílnou velikostí skupin. Studie s větším počtem 
skupinově ustájených telat (6–18) popisují stoupající riziko 
onemocnění během prvních tří týdnů života, kdežto u studií 
s menším počtem telat ve skupině (2–3) tento trend zazna-
menán nebyl. Výše zmínění autoři dodávají, že je potřeba 
tuto problematiku dále zkoumat.

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2, za přirozených podmí-
nek telata po několika dnech individuálního „zalehávání“ 
následují matku ke stádu a ve třetím týdnu věku již tráví 
většinu času ve skupině se svými vrstevníky (Bouissou et 
al. 2001). Důležité je si však uvědomit, že i před uvedením 
do stáda má tele za přirozených podmínek nezastupitel-
ného sociálního partnera, a  to svou matku (Lazo 1994). 
Ve věku 14 dnů pak telata začínají rozvíjet svou socialitu  
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a  sociální chování prostřednictvím hry s  vrstevníky. Již 
v tomto věku tak mají telata silnou potřebu sociálního part-
nera (Jensen et al. 1998), kterou pociťují i v případě, že jsou 
odchovávána individuálně a bez matky.

Věkový rozdíl telat společně ustájených v  páru nebo ve 
skupinách
Problémem může být také věkový rozdíl mezi jednotlivými 
telaty ve skupině. Několik studií prokázalo, že výskyt one-
mocnění stoupá s velkým věkovým rozdílem mezi jedinci 
ve skupině (Marcé et al. 2010). Starší telata mohou být 
zdrojem patogenů pro mladší telata, která se s nimi ještě 
nedokážou dostatečně vyrovnat (Pedersen et al. 2009). I tý-
denní věkový rozdíl mezi telaty je snadno zaznamenatelný 
pouhým okem. Týden staré tele může mít stále problém 
s přijímáním mléčného nápoje prostřednictvím současně 
používaných technologií, tele staré dva týdny již v  příjmu 
mléčného nápoje bývá mnohem zkušenější (Hanekamp et 
al. 1994). Nehledě na rozdíly ve velikosti těla a hmotnosti 
takto starých telat. Kombinací problematického příjmu kr-
miva u mladších jedinců a rozdílného věku (či hmotnosti) 
může docházet k tomu, že starší a těžší telata mohou ome-
zovat mladší a slabší telata, která by díky následné nepo-
hodě a případnému hladovění hůře prospívala (Hanekamp 
et al. 1994). Je tedy klíčové, aby věkový rozdíl byl mezi te-
laty ve skupině co nejmenší (Eriksson 2009). I  optimální 
věkový rozdíl se snáze zajistí v malých skupinkách. 

Stabilita skupiny
Je třeba brát v potaz také stabilitu složení skupiny. Tela-
ta ustájená ve stabilních sociálních skupinách měla nižší 
výskyt průjmových a  respiračních onemocnění než tela-
ta v  dynamických skupinách (odebírání a  přidávání telat, 
přeskupování telat mezi skupinami; Pedersen et al. 2009). 
Autoři studie velmi doporučují využít systém naskladnění 
a  vyskladnění celé skupiny najednou, tedy takzvaný „all-
-in, all-out“ systém, který může úspěšně zabránit přenosu 
chorob ze starších telat na mladší a přispívá k lepší hygi-
eně vzhledem k úplnému vyprázdnění kotců (Pedersen et 
al. 2009). Udržením stabilních skupin lze také redukovat 
kompetici a agresi mezi jedinci (Costa et al. 2016) a přede-
jít tak sociálním stresu, který vzniká při začleňování nových 
jedinců do skupiny (Walker et al. 2015). 

SHRNUTÍ:

  Doporučený počet telat ve skupině je 2 až 7,  
maximální počet je 10.

  Skupina telat musí být hmotnostně a věkově 
vyrovnaná. Ideálně by věkový rozdíl mezi telaty 
neměl být větší než jeden týden. 

  Přeskupování telat v rámci skupin je nežádoucí 
a přináší s sebou řadu rizik (stresové situace, 
vyšší náchylnost k onemocněním apod.)
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5.1.3.2  Další faktory ovlivňující úspěšný odchov sociální 
ustájených telat

Morbidita (nemocnost) a mortalita telat je mezi jednotli-
vými stády skotu vysoce variabilní. To naznačuje, že zdra-
votní stav skotu se značně liší v jednotlivých stádech, a je 
proto důležité se zaměřit na rozdíly v  jejich systémech 
managementu (Reimus et al. 2020). Konkrétně se jedná 
o velikost stáda, hygienu porodny a prostředí okolo po-
rodny, délku doby, kterou tele tráví v porodním kotci, sys-
tém a management ustájení telat, délku období mléčné 
výživy a  její management. V  neposlední řadě je důleži-
tým faktorem vlastní přístup chovatele k řešené proble-
matice (Raboisson et al. 2014; Santman-Berends 2014;  
Seppä-Lassila 2016). 

Velikost stáda
Dle norské dotazníkové studie Gulliksen et al. (2009b) se 
mortalita telat zvyšovala s velikostí stád, a to ve všech vě-
kových kategoriích telat (od narození do 180. dne věku). 
To je v  souladu s  dalšími studiemi (Shahid et al. 2015; 
Reimus et al. 2020). Výše zmínění autoři to vysvětlují 
tím, že s narůstajícím počtem chovaných zvířat dochází 
k volbě rozdílného typu ustájení a managementu (oproti 
malým chovům), čímž se snižuje individuální péče o ka-
ždého jedince. 

Oproti tomu tuzemská studie zaměřená na selhání pa-
sivního přenosu imunity poukazuje na to, že v našich pod-
mínkách by mohl být problém opačný. Selhání pasivního 
přenosu imunity, které zvyšuje riziko úmrtnosti telat, se 
u  menších stád vyskytovalo častěji než u  větších stád, 
a  to zejména v zimním období. Autoři to přičítají tomu, 
že čím větší je chov, tím má precizněji nastavený man-
agement. V zimním období sehrává roli také lidský faktor, 
protože je ošetřování telat náročnější a méně komfortní 
(Staněk et al. 2018).

Management v období telení
Důležitou roli tedy hraje již zmíněný management v ob-
dobí telení (Mee 2013). Z dotazníkového šetření Reimus 
et al. (2020) vyšlo najevo, že vliv na zdravotní stav a mor-
talitu telat má typ porodny. Například mortalita telat byla 
vyšší na farmách, kde se využívalo při telení vazné ustájení  

krav. Mortalita telat byla také vyšší při telení výhradně ve 
skupinových porodnách, oproti farmám, kde se využívaly 
i individuální porodní kotce. 

Pro dobrý průběh telení by měl být vysokobřezím jalovi-
cím i kravám zajištěn porodní kotec, který minimalizuje 
stres a zabezpečuje komfort a hygienu telení. Ve stádech 
dojeného skotu jsou v  ČR nejvíce rozšířené skupinové 
porodní kotce, nicméně nejvhodnější jsou z hlediska do-
hledu, klidu a dodržování dobrých podmínek zoohygieny 
individuální kotce (Doležal & Černá 2001). Za přirozených 
podmínek se krávy před porodem (otelením) zpravidla 
snaží oddělit od stáda a najít si pro tuto příležitost klid-
né a chráněné místo (Lidfors et al. 1994b). Původně šlo 
o  ochranu před predátory, omezení rušivé přítomnosti 
ostatních členů stáda i usnadnění navázaní vztahu matky 
a mláděte. Snaha o hledání krytého místa před porodem 
však byla prokázána i u současného holštýnského skotu 
(Proudfoot et al. 2014). Při telení je tedy pro krávu pobyt 
v individuálním kotci přirozenější než telení ve skupino-
vém kotci. 

U individuálních kotců je potřeba zajistit dostatečně vel-
kou plochu (minimálně 9 m2, optimálně 16 m2), a kotce 
v pravidelných intervalech čistit, řádně desinfikovat, od-
klízet mrvu a  znečištěnou podestýlku a  kotce nově na-
stlat před přesunem další krávy, aby nedošlo k přenosu 
onemocnění mezi zvířaty (Doležal & Černá 2001). V ne-
poslední řadě je důležité zajistit rodícím krávám vizuální 
kontakt se stádem, například situovat individuální porod-
ní kotce blízko dojírny nebo přístupových cest vedoucích 
k dojírně (Doležal et al. 2008).

Klíčová je také hygiena prostoru, do kterého se telata rodí, 
tedy hygiena porodních kotců, kotců pro telata i krmného 
zařízení (Klein-Jöbstl et al. 2014; Hotchkiss et al. 2015). 

Po narození telete následuje kritické období kolostrál-
ní výživy. Při nedostatečné kolostrální výživě, dochá-
zí k  selhání pasivního přenosu imunity (viz. kapitola 3). 
Nedostatečný kolostrální management a  špatná kvalita  
kolostra tak může zvýšit citlivost telat vůči mnohým one-
mocněním (Barry et al. 2019).
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Velikost chovného prostoru 
Jedním z důležitých faktorů je také prostor, který má tele 
k dispozici (Hulbert et al. 2019). V České republice musí 
šířka individuálního kotce pro telata odpovídat minimál-
ně kohoutkové výšce telete a délka kotce musí být mini-
málně rovna délce těla vynásobeného koeficientem 1,1 
(Vyhláška č. 208/2004 Sb.). Studie prováděná v USA po-
rovnávala fyziologické ukazatele individuálně ustájených 
telat z malých (1,23 m2), středně velkých (1,85 m2) a vel-
kých kotců (3,71 m2). Telata ze středně velkých a velkých 
kotců vykazovala lepší parametry týkající se erytrocytů 
(např. střední objem erytrocytu) a méně cirkulujících eo-
zinofilů, měla tedy zřejmě o něco lepší imunitní odolnost 
než telata z menších kotců. Větší velikost kotce také po-
zitivně ovlivnila příjem startéru – telata začala přijímat 
větší množství startéru v mladším věku (telata z větších 
kotců denní dávku 1000 g před 50. dnem věku, zatímco 
telata z  malých kotců až několik dní po 50. dni věku). 
Rovněž měla v  krvi více cirkulující glukózy (Hulbert et 
al. 2019), která souvisí s růstem. Telata z menších kotců 
rostla (ve věku 1–4 týdnů) pomaleji než telata z větších 
kotců (Calvo-Lorenzo et al. 2016). 

Co se praktických rad týče, doporučujeme ustájovací 
plochu o minimální užitné velikosti 3 m2 na jedno tele, 
protože až tato plocha umožňuje telatům dostatečně roz-
víjet jejich motorický aparát a pohybové vzorce (Jensen 
& Kyhn 2000). Doležal et al. (2008) doporučují mít telata 
ustájena v  prostoru s  oddělenou lehárnou a  výběhem. 
Jednou z  výhod párového/ skupinového ustájení tedy 
může být i celková velikost prostoru, kdy mohou párově 
či skupinově ustájená telata vzhledem ke společně sdíle-
nému prostoru využívat větší plochu. 

Podestýlka
Důležitým faktorem ovlivňujícím zdravotní stav telat je 
také využití vhodné podestýlky. Nastýlání kvalitní a  ne-
zaplísněnou čistou podestýlkou je klíčové, a to zejména 
u telat mladších dvou týdnů. Výška podestýlky by se měla 
v letních měsícíh pohybovat mezi 150–200 mm a v zim-
ních měsících 200–250 mm, spotřeba na tele a den se tak 
pohybuje mezi 0,3–0,5 kg na 1 m2 plochy lehárny (Doležal 
& Staněk 2015).

Ventilace
Správná ventilace je podstatná pro udržení dobrého 
zdraví telat, protože eliminuje případný přenos patoge-
nů a následný rozvoj chorob. Jedná se zejména o šíře-
ní kapénkové infece a škodlivých látek (čpavek, sulfan 
aj), které mohou negativně působit na organismus telat 
(Doležal & Staněk 2015). Vedle přirozené ventilace se 
doporučuje aktivní tubusové/rukávcové větrání (PPAT –  
angl. positive pressure air tube), které rovnoměrně 
ventiluje chovný prostor skupinově ustájených telat 
a dodává čerstvý vzduch bez rizika průvanu (Nordlund 
& Halbach 2019). Dle Kammel (2009) tento systém vý-
razně snižuje infekční tlak i množství škodlivých plynů 
v chovném prostředí. Limitem této technologie je však 
nastavení správné intenzity proudění vzduchu, aby bylo 
eliminováno především riziko podchlazení telat nad-
měrným prouděním.

Management krmení mléčnými nápoji
V tuzemských chovech dojeného skotu se telata nejčas-
těji krmí kombinací mléčné krmné směsi s  netržním 
mlékem – 52,9 % chovů, dále mléčnou krmnou směsí –  
35,3 % chovů a nejméně se krmí čistě tranzitním a ne-
tržním mlékem – 11,8 % chovů (Staněk 2019).

Netržním mlékem se rozumí mléko od krav po otelení 
a od krav léčených (mléko, které nelze použít pro hu-
mánní výživu). Využívání netržního mléka pro krmení 
telat je z  ekonomického i  živinového hlediska výhod-
né, ale mohou se vyskytnout problémy s jeho variabilní 
kvalitou (včetně koncentrací živin a mikrobiální konta-
minací) a také těžko predikovatelným množstvím, které 
bude mít chovatel v  dané chvíli k  dispozici (Hill et al. 
2008). Velmi důležité je mléko ošetřit tepelně či pomocí 
okyselování, neboť syrové neošetřené mléko může být 
pro telata zdrojem nežádoucích patogenů, které se do 
mléka dostanou mezi nadojením a podáváním telatům 
(Stewart et al. 2005), a v případě mléka od léčených krav 
hrozí i  riziko vzniku rezistence na antibiotická rezidua 
(Langford et al. 2003). Krmení mlékem ošetřeným oky-
selovadli se doporučuje zejména u  chovů se slabšími 
zoohygienickými podmínkami, protože je vhodnou pre-
vencí průjmových onemocnění (Strapák 2013). 
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V  porovnání s  mléčnými krmnými směsmi obsahuje 
mikrobiologicky i živinově bezproblémové netržní mlé-
ko tzv. extra nutriční faktory (např. imunitní buňky, růs-
tové faktory, cytokiny, hormony, prolaktin, laktoferin). 
Tyto látky se například podílejí na růstu střevní slizni-
ce, inhibici růstu mnoha patogenních mikroorganismů 
ve střevě nebo stimulují absorpci glukózy u telat (Sta-
něk 2019).

Mléčné krmné směsi představuji kompletní krmivo na-
vržené tak, aby nahradilo plnotučné tržní mléko jako 
nákladově levnější zdroj živin pro telata. Tyto směsi 
se v českých chovech zkrmují u 89 % telat. Mléčných 
krmných směsí je mnoho a  liší se mezi sebou obsa-
hem živin, použitými komponenty mléčného i nemléč-
ného původu, specifickými aditivy a pořizovací cenou. 
Obecně lze říci, že mléčné krmné směsi mají v porov-
nání s plnotučným mlékem mírně nižší živinovou bázi 
(NL, tuk) (Staněk 2020b). Výhody těchto směsí spočívají 
například ve vyšším a přesně známém obsahu mine-
rálních látek a vitamínů, obsahu vybraných probiotik, 
v lepší skladovatelnosti a v eliminaci přenosu různých 
chorob. 

Způsoby krmení telat mlékem či mléčným nápojem 
V  chovech se podává telatům mléčný nápoj dvěma 
způsoby, a to sáním z volné hladiny nebo pomocí cu-
cáku (z  vědra opatřeného plovoucím cucákem, vědra 
opatřeného pevným cucákem, láhve s cucákem nebo 
z  automatického krmného systému), kdy doporučený 
průtok mléčného nápoje cucákem je u větších telat 600 
ml/ min. Z dotazovaných farem téměř 59 % umožnuje 
telatům mléko sát, na ostatních farmách nechávají te-
lata pít z volné hladiny (Staněk et al. 2014). 

Při skupinovém ustájení telat se často využívají auto-
matické krmné systémy (Costa et al. 2016). Odhaduje 
se, že v ČR je takto napájeno cca 6 % telat, nicméně 
podíl chovů s automaty každým rokem narůstá (Staněk 
2020a). Využívání automatických krmných systémů 
(AKS) v sobě skýtá velký potenciál v oblasti výživy i we-
lfare telat. U  těchto systémů je možné bez problému 
využít metodu intenzivní výživy telat, která je pro telata 

mnohem přirozenější. Při napájení telat pomocí AKS 
však musí mít chovatel na paměti také rizika spojená 
s  tímto automatizovaným systémem (Staněk 2020a). 
Z  jednoho automatu pije několik telat a  dochází tak 
k přenosu patogenů mezi jedinci přes umělý struk, což 
může mít za následek horší zdravotní stav takto krme-
ných jedinců (Hepola 2003; Marcé et al. 2010). Toto ri-
ziko je v současné době již eliminováno, a to systémem 
automatického proplachu napájecí komory a  cucáku 
po každém krmení telete. 

Objem krmených mléčných nápojů a frekvence krmení
V tuzemských chovech jsou telata nejčastěji napájená 
objemem mléčných nápojů, který odpovídá 10–15 % je-
jich aktuální tělesné hmotnosti. Nicméně v některých 
chovech se stále ještě využívá systém restriktivního 
krmení (Staněk et al. 2014). Při restriktivním způsobu 
mléčné výživy se telata nápajejí konstantně objemem, 
který odpovídá přibližně 10 % jejich porodní hmotnosti 
(cca 4–5 l/den; Khan et al. 2011). To je však 2,6x méně, 
než by telata konzumovala za přirozených podmínek 
(Miller-Cushon et al. 2013). Nedostatečně krmená 
telata pociťují chronický hlad (De Paula Vieira et al. 
2008), který může vést například k pití moči, což může 
vést k zanícení slezu (Doležal et al. 2008) a může vyús-
tit až v abnormální vývoj bachoru (Moran 2002). 

Dle Jasper a  Weary (2002) chovatelé krmí menším 
množstvím mléka zejména z obavy, že vyšší množství 
mléka vyvolává u telat průjmy, případně že telata při 
vyšších objemech mléčných nápojů zkonzumují menší 
množství pevného krmiva, což by mohlo vést k nižším 
hmotnostním přírůstkům po odstavu. Tato studie však 
dokládá, že adlibitní krmení telat nativním mlékem 
nemá vliv na zvýšený výskyt průjmů. Telata adlibitně 
krmená ze struku vypila denně 9–10 l mléka a co do vý-
skytu průjmů se nelišila od telat, která byla restriktivně 
krmena 2x denně z volné hladiny mlékem v množství 
odpovídajícímu cca 10 % tělesné hmotnosti. Adlibitně 
krmená telata dosahovala na konci experimentu (ve 
věku 63 dní) vyšší hmotnost než restriktivně krmená 
telata. Khan et al. (2011) k tomu dodávají, že telata na 
vyšších objemech mléka mají i vyšší hladiny protilátek  
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v  krvi, což poukazuje na jejich lepší imunitu. Větší 
množství zkrmovaného mléka je také spojeno s  lepší 
rychlostí růstu telat v období před odstavem a lepším 
zdravotním stavem i vyšší produkcí v dospělosti (Sobe-
ron & Van Amburgh 2013).

Období odstavu
Za přirozených podmínek dochází k  odstavu telat od 
mléka v průměrně v 10 měsících věku, kdy býčci sají 
mléko déle (průměrně 11,3 měsíců) než jalovičky (prů-
měrně 8,8 měsíců; Reinhardt & Reinhardt 1981b). To 
je o 6–10 měsíců později, než je obvyklá doba odstavu 
v produkčních chovech dojeného skotu (Jones & Hein-
richs 2007). 

V chovech dojeného skotu období odstavu začíná dnem, 
od kterého je telatům snižován denní objem mléčných 
nápojů, a končí posledním podáním mléčného nápoje. 
V Evropě se věk telat při odstavu pohybuje mezi 42–84 
dny (Marcé et al. 2010). V ČR se pohybuje mezi 46–92 
dny, kdy medián věku telat při odstavu je 65 dní (Sta-
něk et al. 2014). Primárním měřítkem pro stanovení 
připravenosti k odstavu by však měl být příjem pevné-
ho krmiva (Hulbert & Moisá 2016). Tuzemští chovate-
lé nicméně nejčastěji odstavují telata na základě věku 
(cca 62  % farem) a  podle množství zkonzumovaného 
startéru se orientuje jen cca 20 % z nich. Zvláště v ob-
dobí zvýšeného počtu telení se telata odstavují také 
z důvodu limitovaných ustájovacích míst (Staněk et al. 
2014). 

Telata velkých plemen jsou považována za připravená 
na odstav, jakmile jsou schopna ve dvou po sobě násle-
dujících dnech přijmout více než 1 kg startéru (Doležal 
et al. 2008). U telat plemene jersey stačí 450 g startéru 
za den (Quigley 2001). Odstav od mléka je pro telata 
stresující záležitostí. Dochází při něm k mnoha změ-
nám. Ukončuje se nejenom mléčná výživa, a to v době, 
kdy je za přirozené situace pro telata mateřské mléko 
stále hlavním nutričním zdrojem, ale mění se i způsob  
ustájení. Vlivem stresu jsou telata v tomto období ná-
chylnější k  průjmovým i  respiračním onemocněním 
(Svensson et al. 2003).
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5.2. Kompetice o mléčné nápoje mezi telaty 
U skupinově ustájených telat může docházet ke kompetici 
(rivalitě) a agresi při krmení. Tato kompetice se může vy-
skytnout při využívání různých systémů krmení mléčnými 
nápoji (vědra, láhve, automatické krmné systémy). Kompe-
tice o mléko vede ke snižování doby sání, a tím i ke snížení 
přísunu mléka (von Keyserlingk et al. 2004). Při restrikci 
mléka se kompetice a agrese při krmení dále stupňuje, což 
se v konečném důsledku negativně odrazí na váze jedinců 
(Costa et al. 2016). Studie se věnují zejména kompeticím 
u automatických krmných systémů, protože se ve skupino-
vém ustájení často tento systém využívá. 

Kompetice a agrese u automatů se objevuje zejména v cho-
vech, kde se využívá jeden mléčný automat na vyšší počet 
telat (Costa et al. 2016). Dle Jensen (2004) vzniká problém, 
když na jeden automat připadá 20–40 telat. Soupeření 
a agresi lze předcházet využíváním postupů a  technologií, 
které byly za účelem snížení kompetice telat při skupinovém 
odchovu cíleně vyvinuty a které jsou popsány níže (Costa et 
al. 2016).

Počet telat na jeden cucák
Velkou roli při kompetici hraje počet telat na jeden cucák 
krmného automatu. Ve skupině 24 telat na cucák byla znač-
ně vyšší četnost vyrušení telete při krmení jiným jedincem 
v porovnání se skupinou 12 telat na cucák (Jensen 2004). 
Jedna z  možností redukce kompetice mezi telaty je snížit 
počet telat na jeden krmný automat (Costa et al. 2016). 
Dále je možné mléčný automat vybavit bránou a  telatům 
dát obojky s  respondéry. Pomocí čipů v obojcích se telata 
u brány identifikují, a tím se dostanou k mléčnému automa-
tu, jenž jim vydá mléko, na které mají nárok (Jensen 2004).

Při krmení telat pomocí věder lze zabránit kompetici vyu-
žitím bariér, které se umístí mezi jednotlivá vědra. Výhodné 
jsou bariéry dosahující až po přední končetiny telat (Jensen 
et al. 2008). 

Množství mléčných nápojů a frekvence krmení
Za přirozených podmínek telata od matky sají množství mlé-
ka, které odpovídá cca 16–24 % jejich aktuální tělesné hmot-
nosti. Pro lepší představu to znamená, že 40kilogramové  

tele vypije 7–11 l mléka za den. Tento fakt je také využit při 
tzv. intenzivní výživě telat, při které se doporučuje podávat 
telatům denně 6  l mléčného nápoje v prvním týdnu života 
a toto množství pak ve 2. až 5. týdnu života (případně až do 
60 dnů) postupně zvyšovat na 10 l (Pavlata 2019). U měsíc 
starých telat lze zvýšit denní příjem mléčného nápoje až 
na 12–15 litrů, je však potřeba podávat mléčný nápoj mini-
málně ve čtyřech dávkách (Staněk 2020a). Poté následuje 
postupné snižování množství mléka, tedy období odstavu 
(Pavlata 2019). 

Telata přijímají mléko od matek průměrně 7x denně (Lidfors 
et al. 1994a). Při odchovu telat by mělo být cílem chovatele 
se k této frekvenci sání (napájení) alespoň přiblížit. Většina 
chovatelů však z praktických důvodů krmí telata jen 2x den-
ně. Tato frekvence krmení však neumožnuje telata nakrmit 
dostatečným množstvím mléka, protože u dávek větších než 
4,5 l vzrůstá riziko intenzivního množení Clostridií, bakterií 
přirozeně se vyskytujících v trávicím ústrojí, které způsobují 
nadýmání a průjmy (Novotný 2020). 

Napájení telat mléčnými nápoji 3x za den se využívá jen 
v  malé části chovů. Chovatelé argumentují zvýšenou pra-
covní náročností. Nicméně zvýšení počtu napájení umožnuje 
rozdělit denní dávku mléčného nápoje do menších porcí, což 
je pro telata přirozenější (Staněk & Doležal 2011). Telatům 
je tak možné předkládat objem mléčného nápoje, který od-
povídá jejich biologickým potřebám, aniž by se nevhodnou 
technikou krmení způsobovaly telatům zdravotní potíže. 

Intenzivní výživa telat se dá bez problémů využít u krmných 
automatů, jež umožňují rozdělit denní množství mléčných 
nápojů do více porcí. Je potřeba mít na paměti, že objem 
krmených mléčných nápojů je závislý na věku a  aktuální 
hmotnosti telete. Staněk (2020a) doporučuje telata do jed-
noho měsíce věku krmit tak, aby denní objem mléčného ná-
poje nebyl vyšší než 8 l. Celkový objem je potřeba rozdělit do 
4–6 dílčích dávek v porcích po 1,3 až 2 l. Počty porcí pro te-
lata nad jeden měsíc věku je dobré se zvyšujícím se denním 
objemem mléčného nápoje postupně zvyšovat ze 3–5 (při 8 
l nápoje) na 4–7 dávek při 12–15 litrech. U telat starších 4–6 
týdnů by se měl objem mléčného nápoje pohybovat mezi 
1,5–3 l na jedno krmení (Staněk 2020a). 

Foto 13 – Možnost řešení kompetice („strkanic“) telat při 
krmení, Foto: Stanislav Staněk
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Stabilita skupin a věk telat při začleňování do skupin
Kompetice a  agrese mezi telaty ve skupině mohou být 
značně redukovány udržováním stabilního složení skupiny 
(Costa et al. 2016). Zachování stabilních skupin po odstavu 
telat od mléčných nápojů může být z hlediska chovatelské-
ho managementu značně náročné, ale omezení přeskupo-
vání zvířat na minimum vede k redukci agresivních a nárůs-
tu pozitivních sociálních interakcí v porovnání s častějšími 
změnami ve složení skupiny (Færevik et al. 2006). 

Jensen (2007) uvádí, že vliv na kompetici u krmení při za-
čleňování do skupiny může mít také věk telat. Telata začle-
ňovaná do skupiny ve věku 6 dní byla více vystavena kom-
petici u krmení a potřebovala větší pomoc při sání mléka 
oproti telatům začleněným do skupiny ve věku 14  dní. 
Mladší telata také trávila méně času v blízkosti AKS a přijí-
mala menší množství mléka než starší telata. I týdenní vě-
kový rozdíl mezi telaty je snadno zaznamenatelný pouhým 
okem. Týden staré tele může mít stále problém s přijímá-
ním mléka prostřednictvím současně používaných techno-
logií, tele staré dva týdny již v příjmu mléka bývá mnohem 
zkušenější (Hanekamp et al. 1994).

Dle Fujiwara et al. (2014) hraje roli také hmotnost telat. 
U  těžších telat (ve věku 6 dní) trvalo kratší dobu, než se 
naučila z  krmného systému sama přijímat mléko. I  pro-
to např. Staněk (2020a) doporučuje využívat automatické 
krmné systémy u telat až od věku 3–4 týdnů. 

Věková a hmotnostní vyrovnanost skupin
Za přirozených podmínek žijí telata ve věkově heterogenních 
stádech a mají prospěch z přítomnosti starších vrstevníků. 
Studie potvrzují tento pozitivní efekt také u telat dojených 
plemen (De Paula Vieira et al. 2012). Například ve studii De 
Paula Vieira et al. (2012) přítomnost starších telat ve sku-
pině (cca 83 dní věku při sloučení telat do skupiny) vedla ke 
zvýšení příjmu krmiva u mladších telat (9denní při sloučení 
telat do skupiny). V běžných produkčních podmínkách však 
tento fenomén sociální podpory často selhává a zejména při 
omezených zdrojích potravy (mléčného nápoje) se na mlad-
ších a  slabších telatech projevují spíše negativní dopady 
kompetice se staršími a silnějšími soukmenovci ve věkově 
heterogeních skupinách. Proto může být vhodnější držet  

telata v homogenních skupinách, přestože plně neodpoví-
dají složení školek, které se u skotu vytvářejí za přirozené 
sociální situace (Jensen 2018). 

Ve skupinách jalovic byly agresivní interakce v hmotnostně 
heterogenních skupinách častější než v hmotnostně homo-
genních skupinách. Zároveň lehčí jalovice dosahovaly v hete-
rogenních skupinách nižších váhových přírůstků ve srovnání 
s lehčími jalovicemi v homogenních skupinách (Hindhede et 
al. 1999). Podobné výsledky byly zaznamenány také u odsta-
vovaných telat, kdy mladší telata ve věkově heterogenních 
skupinách přibírala méně než podobně stará telata ve sku-
pinách věkově homogenních (Færevik et al. 2010). Důležité 
je tedy brát v  potaz velikost (váhu) i  věk telat a  sestavovat 
skupinu tak, aby byla telata vyrovnaná v obou parametrech. 

Kompetici o mléko se tedy dá účinně předcházet utvářením 
stabilních homogenních skupin, jež mají při krmení přístup 
k  dostatečnému počtu cucáků a  zároveň jim je podávané 
dostatečné množství mléka.

SHRNUTÍ – DOPORUČENÍ PRO VYTVÁŘENÍ SKUPIN 
TELAT V OBODOBÍ MLÉČNÉ VÝŽIVY:

  Sdružovat hmotnostně vyrovnaná a obdobně sta-
rá telata, věkový rozdíl mezi telaty by neměl pře-
kročit 1 týden.

  Snížení přeskupování na minimum.
  Čím nižší počet telat na krmný automat, tím lépe. 
   Využití zábran oddělujících krmné místo u telat.
  Množství mléčného nápoje, které by se telatům 

mělo krmit, závisí na mnoha faktorech (věk, zdra-
votní stav, aktuální hmotnost, frekvence krmení). 

  Ideálně využívat intenzivní krmení telat mléčným 
nápojem, kdy se objemy mléčného nápoje navyšují 
s přibývajícím věkem a zvyšující se živou hmotností 
telete až na 20 % jejich aktuální živé hmotnosti, a to 
v adekvátní frekvenci krmení (minimálně 3x denně). 

  Při krmení je vhodné využívat automatický krmný 
systém.

  Důsledně dbát na hygienu krmení a nutriční a mik-
robiologickou kvalitu podávaného mléčného nápoje.
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5.3. Vzájemné vysávání mezi telaty 
Vzájemné vysávání telat je definované jako sání části těla 
jiného telete (Jensen 2004). Nejčastěji se vyskytuje vy-
sávání úst, uší, pupku, šourku, předkožky a vemene (de 
Passillé 2001; Jensen 2004). V malé míře je pro telata toto 
chování přirozené. Telata jsou zvědavá, a proto ochutná-
vají i  nepoživatelné předměty kolem sebe, včetně částí 
těla dalších zvířat (Keil & Langhans 2001). Vysoká míra 
výskytu vzájemného vysávání však může přinášet znač-
né problémy u  vysávaných jedinců. Jedná se zejména 
o  vypadávání srsti a  infekci pupku (Doležal et al. 2008). 
Toto chování pak může přetrvávat až do dospělosti (Keil 
& Langhans 2001; Keil et al. 2000) a  je asociované se 
vznikem různých deformací vemene, mastitid a ztrátami 
mléka (Keil et al. 2000; Lidfors & Isberg 2003). Dojnice, 
u kterých se toto chování ve zvýšené míře objevuje, bývají 
z chovu vyřazovány (Keil et al. 2000). 

5.3.1. Vzájemné vysávání u telat před odstavem
Pomocí dotazníkového šetření na farmách ve Švédsku 
bylo zjištěno, že se vzájemné vysávání vyskytuje na 60 % 
dotazovaných farem. Zvýšený výskyt vysávání souvisel 
především s krmením telat z otevřených kbelíků (Lidfors 
& Isberg 2003). Podobně koncipovaná švýcarská studie 
zjistila další faktory, které se s  vzájemným vysáváním 
pojí. Toto chování se vyskytovalo zejména u  telat, která 
neměla k dispozici venkovní výběh nebo byla odchovává-
na v uzavřených budovách (Keil et al. 2000). 

Příčinu vzájemného vysávání telat, které se v  sociál-
ních podmínkách odpovídajících evolučnímu očekávání 
vyskytuje jen ve velmi malé míře, je tedy potřeba hle-
dat v nesouladu chovatelského a přirozeného prostředí, 
tj. ve způsobu krmení a  ustájení telat. Toto chování se 
ve zvýšené míře vyskytuje zejména v době krmení (Keil 
& Langhans 2001), pokud telata nemohou dostatečně 
uspokojit svou potřebu sát mléko (Rushen et al. 2008). 
Sání je stimulované chutí mléka (de Passillé et al. 1992) 

a motivace k sání spontánně klesá po 10 minutách sání 
mléka (de Passillé 2001), tedy době odpovídající obvyk-
lé délce jednoho kojení u telat sajících od matky. Telata, 
která nemohou naplnit svou sací potřebu, uspokojují toto 
nutkání jiným způsobem. Individuálně ustájená telata in-
tenzivně olizují vlastní tělo, stěny a další objekty ve stáji 
(Bokkers & Koene 2001). Skupinově ustájená telata mo-
hou tuto potřebu směřovat také k ostatním jedincům ve 
skupině (Lidfors 1994). 

Dále shrnujeme používané úpravy managementu odcho-
vu telat, kterými lze vzájemnému vysávání telat v období 
mléčné výživy účinně předcházet. 

Množství krmeného mléka
Důležité je poskytnout telatům dostatečné množství mléka 
a dostatek příležitostí k uspokojení potřeby sání. Výsledky 
publikovaných vědeckých studií se shodují, že dostatečný 
přísun mléka v  dostatečném počtu dávek redukuje sání 
a  olizování předmětů i  vzájemné vysávání telat (Jung & 
Lidfors 2001; De Paula Vieira et al. 2008; Roth et al. 2009). 
Například při denní konzumaci 12 l mléka byl u  jedno-
měsíčních telat výskyt vzájemného vysávání minimální 
(Rushen et al. 2008). Neméně důležitý je počet krmení 
za den. K omezení vzájemného vysávání vyskytujícímu se 
v režimu krmení 2x denně pomohlo telatům umožnění pří-
stupu k mléku ad-libitum (Lidfors & Isberg 2003). 

Využití cucáků k omezení vzájemného vysávání telat 
Pro prevenci vysávání je důležité krmit telata pomocí 
cucáků (krmné automaty, vědra s cucákem), při kterých 
tele tráví více času sáním mléka než při pití z volné hla-
diny (mléko přijímá pomaleji sáním z cucáku než pitím 
z  volné hladiny) (Jensen & Budde 2006). Dobu sání lze 
dále prodloužit použitím cucáku se sníženým průtokem. 
Pomalejší průtok prodlouží dobu konzumace mléka 
a  může snížit motivaci ke vzájemnému vysávání a  sání 
předmětů (Nielsen et al. 2018). Ačkoliv je dobré průtok 

Foto 14 – Pomalejší průtok mléčného nápoje cucákem prodlouží dobu jeho konzumace a může 
snížit motivaci ke vzájemnému vysávání, Foto: Stanislav Staněk
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mléka zpomalit, má to i své limity. Průtok mléka pod 300 
ml/min byl už pro telata příliš pomalý a odrazoval je od 
sání. Telata zřejmě vyhodnotila velmi pomalý průtok jako 
známku, že mléko již došlo (podobně jako při sání od krá-
vy), nebo vnímala celou situaci jako nepříjemnou událost 
a ztratila motivací sát (Nielsen et al. 2018). 

Velikost chovného prostoru – podlahové plochy
Výskyt vzájemného vysání lze také omezit poskytnutím vět-
šího ustájovacího prostoru pro telata. Dle  Doležala et al. 
(2008) větší výběh pro telata (minimálně 1,5 m2) v individu-
álním ustájení a obohacení tohoto ustájení o různé hračky 
(například závěsné míče a plastové láhve) napomáhá snížit 
vzájemné vysávání telat po převedení do skupiny. 

Délka pobytu s matkou
Několik studií se zaměřilo na vliv délky pobytu s matkou 
po porodu na výskyt abnormálního chování u telat (včetně 
vzájemného vysávání, nenuritivního sání technického vy-
bavení stáje apod. a rolování jazyka; Stěhulová et al. 2008; 
Roth et al., 2009; Fröberg et al. 2011). Studie popisují sní-
žený výskyt těchto chování u  telat, která trávila se svou 
matkou po porodu více času. Z výsledků vyplývá, že po-
byt s matkou pouhé čtyři dny po porodu má pozitivní vliv 
na rozvoj správného sociálního chování telete a  redukci 
abnormálního chování následující týdny po porodu (Me-
agher et al. 2019), jak již bylo rozebíráno v kapitole 4.2. 

Vzájemnému vysávání telat v období mléčné výživy se tedy 
dá efektivně předcházet umožněním telatům uspokojit 
jejich sací potřeby, a to pomocí cucáků s vhodným průto-
kem, dostatečným množstvím mléčného nápoje a posup-
ným odstavem od mléčného nápoje telat starších 8 týdnů. 

5.3.2. Vzájemné vysávání u telat po odstavu
Odstav telat od mléka je často spojený s jejich přesunem 
do nového sociálního i chovného prostředí (nový způsob 
krmení, nové pachy, změna ustájení) (Weary et al. 2008). 

Pro telata je těžké se v novém prostředí rychle adaptovat 
a dochází k vývoji stresové reakce, projevující se napří-
klad častou vokalizací (Weary et al. 2008). 

Po odstavu od mléka většina telat se vzájemným vysává-
ním spontánně přestane, nicméně problém může přetrvá-
vat u telat odstavovaných příliš brzy (Sweeney et al. 2010) 
anebo náhle (Nielsen et al. 2008). V posledně citované stu-
dii bylo vzájemné vysávání po odstavu častější u telat, kte-
rá byla odstavena náhle ve věku 8 týdnů, oproti telatům, 
která byla v osmi týdnech odstavena po postupném, dvou-
týdenním snižování příjmu mléka. Rushen et al. (2008) do-
poručují postupný odstav od mléka až ve věku 8–12 týdnů.

SHRNUTÍ – DOPORUČENÍ PRO MINIMALIZACI 
VÝSKYTU VZÁJEMNÉHO VYSÁVÁNÍ TELAT 

  Poskytnout telatům cucáky adekvátní kvality 
(měkkosti) s vhodným průměrem.

  Postupný, nikoli náhlý odstav od mléka, a  to 
nejdříve ve věku 8–12 týdnů (organismus tele-
te je přirozeně připravený sát mateřské mléko 
přibližně do 10 měsíců věku; významně dřívější 
odstav od mléka tedy může být jen stěží prost 
negativních dopadů).

  Ideálně využívat intenzivní krmení telat mléč-
ným nápojem, kdy se objemy mléčného nápoje 
navyšují s přibývajícím věkem a zvyšující se živou 
hmotností telat až na 20  % jejich aktuální živé 
hmotnosti, a  to v  adekvátní frekvenci krmení 
(minimálně 3x denně).  

  Obohacení chovného prostředí o bezpečné před-
měty pro naplnění potřeby sát.

  Delší pobyt s matkou po porodu má pozitivní vliv 
na redukci vzájemného vysávání u telat, z biolo-
gického hlediska platí čím déle, tím lépe.

Foto 15 – Možnost přijímat mléčný nápoj sáním je důležité pro naplnění motivace telete sát 
a může snížit i motivaci ke vzájemnému vysávání, Foto: Stanislav Staněk



40

5.4. Interakce s člověkem
Dojený skot patří mezi hospodářská zvířata, která při-
cházejí do přímého kontaktu s člověkem nejčastěji a ne-
jintenzivněji (Lindahl et al. 2013; Edwards-Callaway et 
al. 2019). Tyto interakce mohou být pozitivní i negativní 
a  mohou ovlivnit zdraví, welfare i  produkci zvířat (Ed-
wards-Callaway et al. 2019). 

Výrazem handling se pro potřeby této publikace rozu-
mí veškerá manipulace a interakce lidí se zvířaty. U te-
lat začíná handling často krátce po porodu, kdy dochází 
k  očištění telete, napomáhání teleti sát od matky nebo 
přímo krmením telete kolostrem a  následně mléčným 
nápojem. Dále se dostávají telata do kontaktu s ošetřo-
vateli zejména při krmení a stlaní a při procedurách jaký-
mi jsou aplikace ušních známek, odrohování, vakcinace, 
přesuny/převozy a vážení apod. Tyto procedury mohou být 
pro telata velice nepříjemným, nebo dokonce bolestivým 
zážitkem, který se negativně odrazí na následném vzta-
hu a přístupu k člověku. Nedůvěra či strach z lidí se dá 
zlepšit (kompenzovat) pomocí navýšení pozitivních inte-
rakcí s člověkem (Hemsworth et al. 2000), jako například 
jemnými dotyky a klidným mluvením na telata (Seabrook 
1994). I  některé běžné provozní úkony však mohou být 
pro telata zdrojem pozitivních zážitků. Například Jensen 
et al. (1998) zjistili, že telata si nejvíce hrála v době, kdy 
jim bylo nastýláno novou podestýlkou. 

V poslední době se v souladu s trendem tzv. pozitivního 
welfare zdůrazňuje nejen u hospodářských zvířat důleži-
tost pozitivních událostí v životě zvířete žijícího v subop-
timálních podmínkách, které nemohou být v danou chvíli 
z různých důvodů změněny k lepšímu. Z cílených výzkumů 
plyne, že zážitky vyvolávající pozitivní emoce mají schop-
nost do značné míry kompenzovat jinak frustrující a na 
podněty chudé prostředí. Příznivý vliv pozitivního hand-
lingu na chování a vztah k člověku byl prokázán i u telat, 
zde v podobě pomalých a klidných pohybů v kotci, tichého 
a klidného hlasu a jemných doteků (Schütz et al. 2012). 
Cílený pozitivní handling je nejefektivnější provádět bě-
hem senzitivní periody primární socializace telat (Boui-
ssou & Boissy 1988), tedy v prvních dnech po otelení (Jago 
et al. 1999). Vedle následného vztahu telat s  člověkem  

může mít kvalita handlingu vliv například na reakci te-
lat na transport. Pozitivně handlovaná telata měla nižší 
srdeční frekvenci, která vypovídá o  tom, že byla méně 
stresovaná, a  proto se méně pohybovala (nepokoušela 
o útěk apod.) při převádění na nákladní auto než telata, 
která před tím neměla tolik cíleného pozitivního kontaktu 
s ošetřovatelem (Lensink et al. 2001).

Dle Schmied et al. (2010) si dojnice cílený pozitivní hand-
ling (v tomto případě drbání na krku pravidelně po dobu 
tří týdnů) pamatuje a  tyto interakce mají dlouhodobý 
efekt, jenž snižuje negativní projevy zvířete vůči lidem 
při veterinárních úkonech v  pozdějším věku, například 
při rektální palpaci, jak prokázala jiná studie (Waiblinger 
et al. 2004). Dochází také ke zvýšení bezpečnosti práce, 
zlepšení produktivity práce, a  tím i  k  větší ekonomické 
efektivnosti (Waiblinger et al. 2004). V  neposlední řadě 
pozitivně handlovaná zvířata vykazují méně stresového 
chování také na jatkách, což vede k  lepší kvalitě masa 
(Probst et al. 2012). 

Za negativní handling jsou považovány nejen bolestivé 
úkony nebo fyzický nátlak vyvolávající ve zvířeti úzkost, 
ale i křik, řvaní v blízkosti zvířete (Grandin 2019). Nega-
tivní handling má u zvířat za následek prodloužení útěko-
vé vzdálenosti (udržují si od člověka větší odstup) a také 
nárůst koncentrace kortizolu v  krvi, indikující projevy 
akutního stresu (Breuer et al. 2003). 
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5.4.1.  Vliv sociálního ustájení telat na interakci  
s člověkem

Skupinově ustájený skot se může lidem snáze vyhýbat, 
a  to vzhledem k  většímu prostoru pro úhybný manévr. 
V porovnání s individuálně ustájenými jedinci tedy mohou 
být zvířata méně zvyklá na kontakt s člověkem, a proto 
může být těžší s nimi manipulovat. U sociálně ustájených 
jedinců tak může vzniknout bázlivost vůči lidem (Raussi 
2003). Například telata z párového ustájení se v porovná-
ní s telaty z individuálního ustájení skutečně méně přibli-
žovala k lidem a byla hůře ovladatelná. Díky pravidelné-
mu pozitivnímu handlingu se telata z párového ustájení 
naučila méně bát lidí a zlepšovala se i  jejich ovladatel-
nost (Lensink et al. 2001).

Pozitivní handling telat, který spočívá v  jemných do-
tecích, klidném a  tichém mluvení a  pomalému pohybu 
osob v  okolí telat, je důležité praktikovat již od útlého 
věku. Ošetřovatelé mohou tímto způsobem snížit streso-
vé reakce svých zvířat při různých nekomfortních situa-
cích (bolestivé procedury, transport apod.) a zlepšit tím 
jejich welfare (Ellingsen et al. 2014). 

Vzhledem k větším obtížím při manipulaci s telaty z pá-
rového a  skupinového ustájení doporučují autoři zvý-
šit telatům pravidelný pozitivní kontakt s  lidmi. Tomuto 
handlingu se lze věnovat například při každém ranním 
i večerním krmení telat (Lensink et al. 2001). Nemusí to 
být zdaleka tak časově náročné, jak se zaměstnanému 
chovateli může na první pohled zdát.

SHRNUTÍ:

  Pozitivní handling telat (jemné doteky, klidné 
mluvení, pomalé pohyby okolo telat) snižuje míru 
jejich stresu a zlepšuje úroveň chovného komfor-
tu a welfare. Pozitivně se odráží na chování telat 
v dospělosti. 

  U sociálně ustájených telat může vzniknout báz-
livost vůči lidem, proto je dobré se pozitivnímu 
handlingu věnovat cíleně a častěji.

5.5. Odrohování telat
Za přirozených podmínek skot využívá své rohy k  boji 
s ostatními jedinci, proti predátorům a k drbání těla. Ve 
stádech s rohatým skotem se také vytváří stabilnější so-
ciální hierarchie, která bývá vysvětlována tím, že jedin-
ci díky svým rohům dodržují mezi sebou větší rozestu-
py, a  tím méně narušují svou intimní zónu (Knierim et 
al. 2015). Odrohování skotu je však běžnou chovatelskou 
praxí na mléčných farmách po celém světě. Důvodem 
k odrohování je zejména zajištění větší bezpečnosti pro 
personál a  snížení rizika vzájemného poranění zvířat 
(Gottardo et al. 2011; Cozzi et al. 2016). V USA se odro-
hování provádí téměř na 95  % farmách (USDA 2009), 
v Evropě je odrohovaných 81 % jedinců (Cozzi et al. 2016) 
a v České republice chová odrohovaný skot téměř 93 % 
farem (Staněk et al. 2018). V Evropě se nejčastěji odro-
hovávají telata do věku 2 měsíců (75 %; Cozzi et al. 2016) 
a na českých farmách před dovršením 4. týdne věku (Sta-
něk et al. 2018).

U  telat se provádí odstranění rohových pučnic pomocí 
chemické a tepelné kauterizace. V Evropě většina farem 
(71 %) odrohuje telata tepelnou kauterizací a chemickou 
kauterizací (26 %). Zbylé farmy odstraňují u starších telat 
vyrostlé rohy mechanicky (3 %; Cozzi et al. 2016). U nás 
je nejvyužívanější metodou tepelná kauterizace (Staněk 
et al. 2018). U  sociálně ustájených telat by se neměla 
využívat chemická kauterizace, aby nedošlo k  tomu, že 
si telata budou navzájem olizovat nanesenou chemikálii 
(hrozí riziko poleptání sliznic). 

Fyziologickými i  behaviorálními testy bylo doloženo, že 
všechny metody odrohování jsou bolestivé (Stafford & 
Mellor 2005). Dle Evropské dohody na ochranu zvířat 
chovaných pro hospodářské účely (č. 21/2000 Sb.m.s.; 
Zákon č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) lze 
však odrohování telat do 4 týdnů věku provádět bez zne-
citlivění. Ze studie Adcock & Tucker (2018) však vyplývá, 
že 3 dny stará telata jsou vůči bolesti citlivější než jedinci 
ve věku 35 dní. Autorky uvádějí, že bolestivé neonatální 
zkušenosti mohou mít vliv na nociceptivní dráhy (dráhy 
bolesti) u  telat a přivodit tak větší citlivost jedinců vůči 
bolestivým podnětům. Vystavení bolesti v  neonatálním 
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období může zvýšit reakce jedinců na bolestivý podnět 
v  dospělosti. To ukazuje na existenci neonatální senzi-
tivní (citlivé) periody, v níž se může zakládat dlouhodobá 
změna v citlivosti vůči bolesti (Walker et al. 2016).

Na otázku, jak dlouho bolest přetrvává, neexistuje jed-
noznačná odpověď. Jednotlivé publikace uvádějí rozdílné 
výsledky, které pramení zřejmě z metodických odlišností 
studií, například z rozdílného času měření. Většina stu-
dií byla ukončena do 1 týdne po odrohování (Allen et al. 
2013; Glynn et al. 2013). Ve studii Adcock a Tucker (2020) 
se však sledovala telata po dobu 3 týdnů po proceduře 
a bolest přetrvávala po celé 3 týdny. 

Na čem se však vědci shodují, je potřeba telatům poskyt-
nout dlouhotrvající úlevu od bolesti (von Keyserlingk et 
al. 2009; Adcock & Tucker 2018). V praxi se však bohužel 
využívají medikamenty velmi málo, a to i ke znecitlivění 
odrohovaného místa. Z dotázaných českých farem po 90 %  
z nich nevyužívá při a po odrohování žádná léčiva (Staněk 
et al. 2018). V dotazníkové části tohoto výzkumu většina 
chovatelů uvedla, že telata bolest při odrohování pociťují, 
ale naprosto selhali v odhadu trvání bolesti. Téměř 25 % 
dotázaných chovatelů nebylo schopno odhadnout trvání 
bolesti vůbec, dalších 40 % chovatelů odhadovalo, že bo-
lest po odrohování trvá jen několik minut, a 20 % chova-
telů odhadovalo, že bolest odezní do 6 hodin (Staněk et 
al. 2018). Tato studie bohužel prokázala žalostně nízkou 
úroveň transferu vědeckých poznatků z  oblasti chování 
a welfare do praxe. 

5.5.1. Zlepšení welfare při a po odrohování telat 
Welfare telat při a po odrohování lze zlepšit několika po-
stupy. Při zákroku by se měl stres eliminovat na minimum, 
také je důležité dodržet všechny postupy správné techni-
ky odrohování, včetně řádné desinfekce postiženého mís-
ta a použití vhodné fixační klece (Doležal et al. 2008). Dále 
by telatům měly být poskytnuty prostředky, které potlačují 
vnímání bolesti během odrohování i po zákroku (Staněk et 
al. 2018). Doporučuje se využití lokálních anestetik, které 
blokují vznik a  vedení nervového vzruchu na 2–3 hodiny, 
společně s  nesteroidními antiflogistiky, které na několik 
hodin snižují zánět a bolestivost postiženého místa (Adcock 
& Tucker 2018). 

Vliv typu ustájení na vnímání bolesti a vypořádávání se nega-
tivními zážitky během odrohování zatím ve vědecké literatu-
ře nebyl publikován. V současné chvíli však probíhá v tomto 
směru nový výzkum, který se zaměřuje na možnost pozi-
tivního vlivu sociálních partnerů. Sociální podpora ostatních 
telat ve skupinovém ustájení by mohla přispět ke zlepšení 
welfare odrohovaného telete (Costa et al. 2016). U mnoha 
druhů savců, včetně člověka, je dokázané, že vzájemná so-
ciální podpora jedinců zmírňuje působení stresoru (Gygax 
et al. 2010; Rault 2012; Kiyokawa et al. 2014). Také u skotu 
bylo prokázáno, že intenzivněji vyhledává sociální kontakty 
s ostatními jedinci při vystavení stresující události (Ishiwata 
et al. 2007). Ve studii Ede et al. (2020) zjistili, že telata trávila 
více času v blízkosti jedince, který se zotavoval po odrohová-
ní, ve srovnání s jedincem, který se zotavoval jen ze sedace. 
Tyto výsledky jsou shodné s dalšími studiemi prováděných 
na myších, které ukázaly, že myši se preferenčně zdržovaly 
v blízkosti jedinců, kteří byli v bolestech, což značí aktivní 
podporu ze strany sociálních partnerů jedinci v obtížné situ-
aci (Langford et al. 2010; Watanabe et al. 2012). 

Přítomnost sociálního partnera by tedy mohla u  telat 
usnadnit zotavování se z  bolesti po odrohování (Ede et al. 
2020). Tyto pozitivní účinky byly popsané také u dalších dru-
hů zvířat. Například u  hlodavců bylo zjištěno, že u  párově 
držených jedinců docházelo k rychlejšímu hojení ran, opro-
ti sociálně izolovaným jedincům (Glasper & DeVries 2005). 
Další studie tento jev potvrdily také u lidí, potkanů nebo koz 
(McMillan et al. 2016).

SHRNUTÍ:

  Všechny metody odrohování jsou bolestivé.
  Bolest přetrvává i 3 týdny po odrohování. 
  V praxi se využívají medikamenty na tlumení bo-

lesti velmi málo, a to i ke znecitlivění odrohova-
ného místa.

  Nejlepší je využít pro snížení bolesti lokální anes-
tetika + nesteroidní antiflogistika.
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5.6.  Prevence rizikových situací při sociálním  
odchovu telat 

Ve výše zmíněných kapitolách bylo popsáno, že při správ-
ném managementu mohou být telata úspěšně chována 
v párech nebo v menších skupinách. Je však potřeba dodr-
žet několik opatření. 

  Ve skupině by mělo být 2 až 7 telat, maximálně však 10.
  Skupiny by měla tvořit stejně stará a hmotnostně vyrov-

naná telata.
  Minimální užitná plocha ustájení by měla být alespoň 

3 m2 na tele.
  Přeskupování telat by mělo být omezeno na minimum. 
  Preferovat krmení telat mléčnými nápoji z nádob s cucá-

ky s vhodným průměrem.
  Telata by měla být krmena dostatečným množstvím 

mléčného nápoje v adekvátním počtu denních dávek.
  Odstav od mléka by měl být pozvolný, a měl by být zahá-

jen nejdříve ve věku 8 až 12 týdnů.
  Telata by měla mít pravidelný pozitivní kontakt s ošetřo-

vatelem. 
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Foto 16 – Skupina telat, Foto: Tereza Maštalýřová
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Je dobré mít na paměti, že vedle technologického vyba-
vení a managementu výživy a krmení je důležité respek-
tovat i  behaviorální potřeby telat, tedy jejich chování. 
Velmi důležitou součástí chovu vysoce sociálního druhu, 
jakým je skot, je sociální prostředí a umožně ní druhově 
specifického sociálního chování. Ze souhrnu výše citova-
ných studií vyplývá, že při vhodném managementu může 
být sociální ustájení telat zárukou lepšího welfare i kva-
litnějšího odchovu. 

Studií dokládajících, že sociální ustájení telat přispívá 
k  rozvoji jejich komunikačních a  sociálních dovedností, 
je velké množství. Stejně tak jsou dostupné studie proka-
zující, že telata sociálně ustájená se při přeskupování, ke 
kterému v chovech často dochází, lépe vyrovnávají s no-
vým sociálním prostředím. Sociálně odchovávaná telata 
také začínají dříve a  ve větším množství přijímat pevné 
krmivo a začínají dříve přežvykovat, což může vést k vyš-
ším přírůstkům. Skupinově či párově ustájená telata lépe 
přecházejí na pevné krmivo během odstavu od mléka, 
což dokazuje i jejich vyšší hmotnost po odstavu.

Mnoho studií, také ukazuje, že při dobrém managemen-
tu chovu nemusí být ve skupině telat ani větší zdravotní 
problém než u telat odchovávaných individuálně. Neza-
stíráme, že některá řešení vyžadují počáteční finanční in-
vestice a změnu stájového vybavení, často i kladou vyšší 
nároky na péči ošetřovatelů. V důsledku se však pozitivně 
odrazí nejen na prospívání zvířat a dobrém pocitu chova-
tele, ale i na produkci a ekonomických výsledcích. 

6. ZÁVĚR
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