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ÚVOD
V chovu skotu je třeba věnovat velkou pozornost kvalitě odchovu telat. To znamená
zajistit optimální vývoj zvířat tak, aby se mohly plně realizovat jejich potenciální růstové
schopnosti. Odchov telat je jedním z nejrizikovějších úseků celého chovu a musí odpovídat
jeho soudobým požadavkům. To vyžaduje důkladnější rozpracování biologických, nutričních,
etologických a technologických faktorů chovu.
Péče o potomstvo je fenomén, který můžeme pozorovat v celé živočišné říši. Jsou druhy,
které si nedostatek této péče musí řešit velkým množstvím potomků, ze kterých se dospělosti
dožívá jen malé množství jedinců, ale u většiny živočišných druhů se některý z rodičů určitý
čas potomstvu věnuje. Ve většině případů bere na sebe tuto úlohu matka. I kráva má ve své
genetické výbavě zakódovanou informaci postarat se po otelení o svého potomka. Tato
informace pomáhala celým generacím zvířat přežít a je dost pravděpodobné, že zvířata, která
se o své potomstvo náležitě nepostarala, o své potomky přišla. Buď mládě uhynulo z důvodů
nedostatku potravy nebo bylo zabito predátorem, protože ho matka neochránila. V takovém
případě se nedostatečná mateřská péče nemohla přenášet na potomstvo. Je dost těžké
posoudit, do jaké míry tu jde o zděděné a do jaké míry o naučené či odpozorované chování,
protože každá z těchto třech částí se podílí na celkovém výsledku. U starších zvířat však
můžeme pozorovat pozitivní změny mateřského chování, ke kterým dospěla zkušeností z
předcházejících porodů.
Odchov zdravých jalovic je prvořadou podmínkou pro zajištění reprodukce stáda a
vysoké užitkovosti dojnic. Při zvyšování produkčních schopností se musíme kromě zlepšení
genofondu a optimalizace výživy zabývat i řešením vhodného životního prostředí zvířat.
Selhání některého faktoru má za následek negativní ovlivnění fyziologických funkcí
organizmu a pokles užitkovosti.
Kromě techniky a technologie chovu krav v tranzitním období a telat po narození je
naším dalším cílem seznámit chovatele s metodami ochrany skotu před vysokými teplotami a
přispět tak k rozvoji této oblasti welfare zvířat. Především při tvorbě chovatelského prostředí
budeme muset uvažovat o ustájení s technologickými prvky a systémy, které budou redukovat
negativní vliv klimatických extrémů.
Část A. DOJNICE
Technika chovu dojnic v období telení
Hospodářská zvířata by měla být chována v souladu s jejich fyziologickými a
bezpečnostními požadavky a měla by mít možnost projevovat přirozené (normální) chování
(Brouček a kol., 1993a; Sundrum, 2001). Fyziologické a bezpečnostní požadavky jsou
většinou splněné, problémy jsou ale často s umožněním přirozeného chování. Chov dojnic v
období porodu telat a po narození v nevhodném prostředí vede totiž k tomu, že schopnost
přizpůsobování a konkurenční interakce jsou v pozdějším období snížené. Způsob chovu
může ovlivnit tvorbu sociální hierarchie a pozdější sociální vztahy, jako je pozdější vztah
matka - tele.
O fyziologickém základu mateřského pudu není mnoho poznatků, je ale jisté, že se na
něm podílejí hormonální mechanizmy. Normální vývoj emocionálního chování savců je
závislý na trvalých funkčních vztazích mezi matkou a mládětem (Novacký a Czako, 1987;
Debrecéni a kol., 2001). Kritické období pro vytvoření vztahu mezi krávou a teletem je
období prvních několika hodin po porodu. Velmi záleží na raných zkušenostech mláděte a
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kvalitě mateřské péče (Vandenheede a kol., 2001; Voříšková, 2001; Zimmerberg a kol.,
2003).
Zdůrazňujeme, že pro vytvoření silného mateřského vztahu má primární význam kontakt
mezi krávou a jejím teletem ihned po narození (Houwing a kol., 1990). Když kontakt nastane
až po pěti hodinách po porodu, může být odmítnuto až 50 % telat. Když je tele odsunuté po
krátkém počátečním kontaktu, kráva bučí a je neklidná, ale po 24 hodinách už není schopná
své vlastní tele rozeznat. Při vytváření vztahu matka – mládě rozlišujeme dva typy chování skrývání a následování. U „skrývačů“, kam patří skot a kozy, jsou matka a mládě oddělené a
delší dobu bez kontaktu s ostatními zvířaty. Mláďata skrývajících se druhů jsou závislá,
alespoň ze začátku, na matce. Jsou také závislá na matčině hledání, kde jsou ukrytá.
K "následovačům" patří ovce, kde se musí mláďata pro udržení vztahu držet matky.
V období porodu je velmi důležité prostředí. Na systém ustájení dojnic musí totiž
navazovat i adekvátní systém ustájení v období stání na sucho a telení.

Obr. 1 Ustájení zasušených krav v podestýlaných kotcích

Obr. 2 Výhodné jsou vzdušné, případně otevřené stáje s krmením venku
6

Když při telení ve volném ustájení probíhají všechny procesy bez rušivého zásahu
člověka, uplatňují se plně zafixované mateřské instinkty zvířat. Následně se snižuje výskyt
všech poporodních komplikací (Brouček a kol., 1993b). Individuální porodní kotce mají proti
skupinovým kotcům výhodu v tom, že tu nedochází k vysávání čerstvě otelených krav dříve
narozenými telaty cizích matek s následným nedostatkem mleziva pro vlastní tele. Vhodným
řešením je volné kotcové nebo volné boxové ustájení v období stání na sucho a s návazností
na porodnici s individuálními porodními kotci. Skupinové kotce neumožňují realizování
přirozených instinktů, kdy kráva v době telení opouští stádo a vyhledává izolaci (Lidfors,
1994). V literatuře se pro velikost porodního kotce objevují různé údaje - od 10 m2 (Bickert a
kol., 1997; Flower a Weary, 2001) až do 23 m2 (Veenhuizen, Graves, 1994) nebo 36 m2
(Curtis a kol., 1999).

Obr. 3 Komfortní individuální porodní kotce používané v USA

Obr. 4 Matka by se měla na porod připravovat v klidu a v pohodlném kotci minimálně 3 dny
před otelením
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Na základě našich pozorování (Uhrinčať a kol., 2002b) víme, že rozdílná velikost
porodního kotce má vliv na projevy chování zvířat v něm ustájených, nevíme však, ke které
velikosti inklinují samotná zvířata. Významným nedostatkem malého kotce, například o
velikosti 3x3 m, je kromě nemožnosti vyjádřit přirozené chování matky i stísněný prostor pro
případnou pomoc při telení. Proto doporučujeme raději kotec větších rozměrů, s minimální
plochou 20 m2 (4,5x4,5 m).

Obr. 5 Individuální porodní kotec s plochou 36 m2
V našem experimentu jsme pomocí preferenčního testu dokázali, že když má prvotelka
možnost volby, z 80 % si vybere větší kotec. Ten poskytuje u větších zvířat více prostoru i
pro pomoc při telení. Tři pevné stěny kotce redukují průvan a napomáhají držet zvířata
odděleně a v klidu. Nutností je krmný žlab pro krávu a světlé a teplé místo pro tele. Při telení
v zimě je samozřejmostí nezamrzající napáječka. U dojnic je jistota výběru 90 % (Uhrinčať
a kol., 2002 a).

Obr. 6 Krávy potřebují na telení klid, a proto by měly být porodní kotce navzájem vizuálně
izolované
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Průběh porodu
Telení krávy je komplikovanější než porod jiných hospodářských zvířat. Příčinou je
pánev, která je z hlediska porodu špatně vytvarovaná. Rozměry pánve a stavba těla plodu
(zejména šířka hlavičky v oblasti čelních kostí) znesnadňují průchod plodu porodními cestami
(Kudláč a kol., 1987). Před telením je možné pozorovat zvětšování a prodlužování pochvy,
prokrvení sliznice jejích pysků a předsíně. Z pochvy vytéká čirý hlen, který se uvolňuje z
hlenové zátky. 7 - 14 dní před telením vznikají změny v širokých pánevních vazech, ve
svalstvu, ve vazech břišních stěn a na mléčné žláze. Několik dní před telením se z ní začíná
vylučovat sekret podobný mléku (Kliment a kol., 1983).
Porod probíhá ve 3 stádiích: otvírací, vypuzovací a poporodní stádium. Vlastní porod
začíná nástupem stahů děložní svaloviny a břišní stěny (lisu). Vlna stahů (kontrakcí) začíná na
konci děložních rohů, postupuje po stěně dělohy a končí pod děložním krčkem. Přestávky
mezi jednotlivými stahy se postupně zkracují a zvyšuje se jejich intenzita. Stahy dělohy jsou
podporované stahy svalů břišní stěny. Plod je tlačený k děložnímu krčku, který se otvírá
(Říha, 1996).
Otvírací stádium trvá až půl dne (4 - 12 hodin), vypuzovací stádium průměrně 3 hodiny
(2 - 6 hodin). Po otevření a úplném rozšíření krčku dělohy se vytlačují do porodních cest
plodové vaky a objeví se na vulvě. Alantoisový vak je tmavě modrý a praská většinou jako
první, amnionový vak je bělomodrý a jsou v něm vidět části mláděte. Praská většinou až
potom, kdy projde pochvou. Alantoisová voda je řídká a mírně žlutá, amnionová voda je
hustá, hlenovitá a bílá (Kliment a kol., 1983). Říha (1996) udává následující průběh porodu:
1. Otvírací stádium – zvíře je neklidné, přešlapuje, vstává a lehá si, otáčí se dozadu, často
močí a kalí. Pokud došlo ke znečištění pochvy, je třeba ji a celé její okolí umýt teplou
vodou. V tomto stádiu mění plod svou polohu. Do porodních cest vstupuje s nataženými
předními končetinami, ke kterým je přitlačená hlavička (přední podélná poloha) nebo s
nataženými předními končetinami (zadní podélná poloha). V přední poloze se rodí 95 %
telat. Otvírací stádium trvá normálně 4 hodiny. V otvíracím stádiu může dojít ke
komplikacím. Projevují se nejčastěji nečinností dělohy. Příčinou může být nízká úroveň
výživy (špatná kondice matky) nebo její přetučnělost nebo nedostatek vápníku v krvi.
Další komplikacemi mohou být opožděné nebo nedostatečné otevírání krčku dělohy.
V obou případech je nutná kvalifikovaná asistence a medikamentózní ošetření.
2. Vypuzovací stádium – stupňuje se intenzita a frekvence kontrakčních pohybů dělohy a
plodové obaly tlačí na porodní cesty. V případě, že se nejedná o volné telení, lze v této fázi
porodu matce pomoci, aby se zkrátila doba porodu a zabránilo se vyčerpání matky.
Musíme jí však poskytnout čas na to, aby vytlačila plodové obaly z pochvy. Předčasné
potrhání plodových obalů se nedoporučuje, protože průchod porodními cestami je potřebný
pro jejich rozšíření a uvolnění. Když se objeví amnionový obal s nožičkami, pomůžeme
tahem za nožičky, aby se zmenšily bolesti. Pokud amnion nepraskne sám, tak to udělá v
této fázi porodník. Ne však dříve. Potom citlivým tahem (maximálně dvě osoby)
vytáhneme tele za nožičky z pohlavních orgánů. K tomu nám úspěšně poslouží porodní
provázky. Při vytahování telete dáváme pozor na hlavičku a zároveň kontrolujeme stav
zevních pohlavních orgánů matky, aby nedošlo k natrhnutí hráze a k dalším poraněním.
Současně musíme dávat pozor, aby tele po vytlačení z pohlavních orgánů nespadlo prudce
na podlahu. Většinou postačí fyzická pomoc dvou lidí. Mechanické porodní pomůcky se
používají tehdy, když je třeba velké tažné síly. Jejich použití vede často k poškození
děložního krčku a zevních pohlavních orgánů s následnými záněty. Při průchodu telete
porodními cestami se přetrhne pupečník a tele se poprvé nadechne. Porod může mít
normální průběh, když je plod v tzv. fyziologické poloze. Ta je dána jeho polohou,
postavením a držením. Poloha je daná poměrem podélné osy plodu k podélné ose matky.
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Rozlišujeme tak polohu podélnou, svislou nebo příčnou. Postavení se rozlišuje podle
uložení plodu k hřbetu matky – horní, boční a dolní. Držení je dané uložením hlavy, nohou
a ocasu plodu k vlastnímu tělu. Délka vypuzovacího stádia je velmi variabilní (30 min až
2 hodiny), zásadou však je porod neurychlovat. Velmi vhodné je volné telení dojnic, kdy
dochází k samovolnému telení bez pomoci člověka.
3. Poporodní stádium – začíná bezprostředně po vypuzení plodu. Kontrakce dělohy ustupují,
kratší kontrakce vytlačují plodové obaly s částmi placenty. Pokud nejsou zbytky plodových
obalů a placenta vypuzené do 12 hodin po porodu, je třeba zákrok veterináře. Nevypuzené
zbytky plodových obalů se totiž rychle rozkládají a mohou být zdrojem infekce a příčinou
akutních a chronických zánětů dělohy.
Pokud při telení pomáháme, je třeba usměrňovat tah za nožky ve směru pánevní osy. Při
zadní podélné poloze je třeba telení urychlit, protože hrozí nebezpečí stlačení pupečníku
a v důsledku toho k zadušení mláděte. Při průchodu hlavičky předsíní pochvy je třeba
chránit hráz před natrhnutím. Když má kráva dvojčata, následuje další telení za půl hodiny
až 1 hodinu po narození prvního telete. Často je jedno mládě v přední poloze a druhé v
zadní poloze.

Obr. 7 Ukázka preferenčního porodního kotce, ve kterém má matka volbu otelit se
v menším anebo větším prostoru
Donošené tele dosahuje od zátylku ke kořeni ocasu délku 80 - 90 cm. Jeho hmotnost je
30 - 50 kg (8 - 12 % hmotnosti negravidní matky). Důležitým znakem zralosti je délka srsti,
zejména na břiše a v okolí pupku, kde bývá dlouhá 2,5 - 4 cm. Krátká srst v pupeční oblasti
svědčí o tom, že mládě je nedonošené; dlouhá srst, která často vypadává do amnionové vody,
svědčí o tom, že plod je přenošený. Ze zubů se v době telení prořezávají řezáky a vnitřní
třenové zuby, které jsou postavené vedle sebe v oblouku. Nevyvinuté přední zuby nebo jejich
postavení šikmé k zubnímu oblouku dokazují, že plod není ještě dostatečně vyspělý (Kliment
a kol., 1983).
Průběh porodu může být normální nebo patologický. Při normálním průběhu
poporodního období se placenta uvolní za 3 - 8 hodin po otelení. V této době kráva většinou
leží a je vidět občasné kontrakce břišního lisu. Po otelení pokračuje vydatný výtok lochií
(tekutina vytékající po porodu z dělohy), který je čokoládové barvy, hlenovitý. Při
fyziologickém čištění je výtok 2 až 3 dny po otelení viskózní, červeno-hnědý, potom
10

následuje výtok čirý a mazlavý. Od 9. do 15. dne může být zbarvený krví a potom by měl být
opět čirý a mazlavý. Později se mění, získává sklovitý vzhled s vločkami. Po dvou týdnech
výtok přestane. Žluté tělísko po otelení zaniká.
Involuce dělohy pokračuje rychle. Do 4. dne po otelení se její objem zmenšuje asi o
polovinu, 5. den tvoří asi 1/3 hmotnosti gravidní dělohy. Po 3 až 4 týdnech puerperia se
involuce ukončí, ale nepatrná asymetrie děložních rohů zůstává. Po 14 dnech se ztrácí stopka
karunkul; epitel na jejich povrchu regeneruje asi za 4 - 5 týdnů. Postupně se zmenšuje
(involuje) i krček dělohy a uzavírá se hlenem. Den po otelení je možné do krčku vsunout
ruku, další den jen 2 - 3 prsty, potom se uzavírá, a to do 14 dní vnitřní branka, do 28 dní i
vnější branka. Edematózní opuchnutí pochvy a vulvy se také ztrácí.
Při normálním průběhu by měla mít děloha asi do 4. týdne ukončenou involuci (normální
velikost). V období 10-30 dní po porodu nastupuje normální činnost vaječníků a nastupuje
první říje, která není zpravidla provázena vnějšími říjovými příznaky – tichá říje. Až potom
okolo 42. dne po otelení nastupuje 2. říje, která se vyznačuje plnohodnotným průběhem
(říjové příznaky, ovulace atd.). Tuto říji registrujeme, avšak většinou ještě neprovádíme
inseminaci (Říha, 1996).
Při patologickém průběhu poporodního období dochází k zadržení lůžka, což znamená, že
plodové obaly nejsou samovolně vypuzeny do 12 hodin. V tomto případě je potřebná pomoc
veterinárního lékaře a plodové obaly musí být odstraněny manuálně. Zadržení lůžka vede
často k hnisavým procesům v děloze (endometritidy). Častým doprovodným příznakem
zadržení lůžka jsou metabolické poruchy - acetonémie, která může být i příčinou tohoto stavu.
U plemenic s retencí plodových obalů je nutná dvoudenní rektální nebo sonografická kontrola
stavu pohlavních orgánů s cílem dosáhnout uspokojivé reprodukční ukazatele (Říha, 1996).
V experimentu Uhrinčaťa a kol. (2003) nebyla zvířatům, pokud to průběh porodu
dovoloval, poskytovaná pomoc. I když šlo o prvotelky, u kterých ještě stále probíhá růst a
jejichž orgány ještě nedosahují konečné parametry, bylo 29 % zvířat otelených bez potřeby
pomoci. Pomoc jedním člověkem byla poskytnuta jen v jednom případě, zatímco pomoc dvou
nebo třech lidí byla potřebná u 50 % zvířat. U těžkých porodů šlo ve většině případů o
narození býčka s vyšší hmotností nebo v nefyziologické poloze. Při vypuzení plodu 74 %
zvířat leželo, 26 % porodů proběhlo vstoje. Šlo výlučně o porody se stupněm obtížnosti 3 a 4.
U krav a zejména jalovic se často vyskytují těžší, nepravidelné porody (dystokie). Příčin
je více – nepravidelná poloha plodu, příliš velký plod, málo prostorná pánev matky atd. Je
známo, že 64 % úmrtnosti telat, která se objevuje v prvních 96 hodinách po narození, vzniká
důsledkem dystokie. Dystokie je hlavním faktorem ovlivňujícím termogenezi (tvorbu tepla
v organizmu) a tím přežití novorozených telat. Způsobuje matce i telatům pohmoždění,
vyvolává hypoxii (snížení obsahu kyslíku ve tkáních) a acidózu (zvýšení kyselé reakce krve).
Snižuje také dodávání krve do orgánů, do kosterních svalů a hnědého tukové vaziva. Svým
vlivem na centrální a sympatický nervový systém hypoxie snižuje celkový metabolizmus a
tvorbu tepla bez chvění svalů. Výzkumníci ze Státní Univerzity v Montaně (USA) sledovali
průběh porodu 26 telat masných plemen a dávali do souvislosti s fyziologickými hodnotami
narozených telat. Porody byly hodnoceny bodovou stupnicí (1 bod – zvířata narozená bez
pomoci, 2 body – narozená s mírnou dystokií (nepravidelný porod), která vyžadovala jen
malou pomoc při porodu, 3 body – těžká dystokie, tzn. těžký porod vyžadující mechanické
zařízení na tahání telat, 4 body - výrazná dystokie vyžadující císařský řez. Průměrná doba od
prasknutí plodových vaků až po ukončení porodu byla 5,5 hodiny. Do 30 minut po narození,
ještě před prvním sáním, byla telata zvážena, byla jim změřena rektální teplota a odebrány
vzorky krve. Potom byla nakrmena smíšeným mlezivem pomocí jícnové sondy. Po nakrmení
byla na 3,5 hodiny umístěna zpět ke svým matkám do zateplené stáje (22 C), aby se vytvořila
jejich vazba s matkou. V této době jim bylo zabráněno sát. Ve čtvrté hodině věku jim byl do
jugulární žíly vložen trvalý katetr. V páté hodině byla telata na 140 minut umístěna do
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chladné místnosti (0 C). Opět jim byly odebrány vzorky krve a kontinuálně (plynule) se jim
měřila rektální teplota. Před každým odběrem krevních vzorků a měřením rektální teploty se
tříbodovou stupnicí hodnotilo třesení telat (telata, která se nechvěla – 1 bod; malé chvění
svalů na hřbetě a nohách – 2 body; intenzivní chvění svalů na hřbetě, nohách a tvářové části –
3 body). Zjistilo se, že při umístění telat v chladné místnosti měla telata ve třetí skupině
(s těžkými dystokiemi) průkazně nižší rektální teplotu, přičemž chlad neměl vliv na chvění
telat. Telata této skupiny měla ale v krvi průkazně vyšší hladinu redukujících látek, které se
zvyšují při stresu (glukózy). Na základě výsledků autoři doporučují včasnou diagnostiku
těžkých porodů (dystokií) a potom urychlený císařský řez. Zachrání se tak mnoho telat, která
by v období po narození zřejmě uhynula (Brouček, 2000).
V experimentu uskutečněném v Iowě (USA) byla telata po narození rozdělena do dvou
skupin. V první skupině byla zvířata, která se narodila bez asistence ošetřovatele a měla
pupeční šňůru vyzrálou a přetrhnutou normálním způsobem. Ve druhé skupině byla telata,
jejichž porod vyžadoval asistenci, tzn. obtížný porod, a měla pupeční šňůru přetrhnutou
násilím, a ta nebyla samozřejmě vyzrálá. Telata byla bezprostředně odsunuta od matek a
krmená 2 litry mleziva v 1. a 12. hodině života. Zjistilo se, že u telat, která se narodila
obtížným porodem, byly nižší hodnoty parciálního kyslíku v krvi. Hodnoty tohoto ukazatele
měly tendenci se zvyšovat do věku 42 dní. Výsledky tohoto experimentu dokázaly, že telata
narozená obtížným porodem mají dlouhodobě sníženou účinnost výměny plicních plynů
(Brouček, 2001).
Další experiment byl zaměřený na vliv asistence při porodu na fyziologické hodnoty a
zdravotní stav telat. Telata byla rozdělena do dvou skupin. V první skupině byla telata, která
se narodila lehkým porodem bez asistence (pomoci) lidí. Telata z asistovaných porodů se
dělila na 2 podskupiny podle toho, jestli byl pupečník přetrhnut při vytlačování telete z
pochvy (tradiční asistence) nebo jestli byl pupečník přetrhnut až po vytlačení telete
(modifikovaná asistence). Mezi telaty narozenými bez asistence a s asistencí člověka byly
průkazné rozdíly v obsahu oxidu uhličitého v krvi. Neasistovaná telata dosáhla stabilní
hodnoty pCO2 už v prvním dnu života, zatímco hodnoty u telat narozených těžkým porodem
se zvyšovaly v průběhu prvních 7 dnů života. Hodnoty pCO2 byly nižší u tradičně
asistovaných telat v porovnaní s neasistovanými. Avšak mezi oběma podskupinami
asistovaných telat rozdíl pCO2 hodnot nebyl. Telata asistovaná s modifikovaným ošetřením
měla vyšší obsah hemoglobinu a hematokritu v prvních 7 dnech života v porovnání s tradičně
asistovanými telaty. Pozorování tohoto experimentu dokazují, že způsob asistence používaný
při porodu má průkazný vliv na novorozená telata. Autoři se ale domnívají, že stres z
prodlouženého vytlačování je horší než různé druhy asistence, a to je velmi důležité pro
posuzování problémů pozorovaných u dystokických telat (Brouček, 1999). Tyto výsledky
amerických výzkumníků jsou velmi důležité i pro naše chovatele. Je třeba stále upozorňovat
na správný výběr býků pro připouštění dojnic a zejména jalovic. Často se totiž stává, že je na
inseminaci jalovic použito semeno býka, který má velká telata!
Ošetřování narozených telat
Přestože u skotu probíhá porod nejčastěji bez komplikací, krávám, které mívají těžkosti
(dystokii), by měla asistovat kompetentní osoba udržující vysoký stupeň hygieny a
používající vhodné vybavení. Pokud porod probíhá bez přítomnosti veterináře, měla by se
dodržovat následující základní pravidla:
- nezasahovat do porodu, pokud probíhá dobře
- nevytahovat tele, dokud není porodní kanál úplně otevřený a nebyla potvrzená
správná poloha telete
- načasovat aplikaci trakce tak, aby se zcela shodovala s rytmickým tlakem krávy
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-

vyhýbat se dlouhému, pevnému tahu, udržovat jen mírné napětí mezi rytmickými
tlaky, normální směr tahu je obvykle mírně dolů

Při porodu se pupečník přetrhne obyčejně při vypuzování telete z porodních cest. Když je
třeba pupečník přerušit uměle, počkáme, než krev z plodových obalů přeteče do krevního
oběhu mláděte, aby o ni mládě nebylo ochuzené. Pupečník se násilně přerušuje až tehdy, když
přestává pulzace, a to sterilními nástroji nebo přetrhnutím čistýma rukama. Po přerušení
ostrým předmětem (nůžky, skalpel) se lumen cévy uzavírá pomaleji. Když však začne mládě
dýchat, krvácení se zastaví spontánně, bez zákroku ošetřovatele. Krevní tlak v aortě klesne a
vytvoří se tromby. Všechna čerstvě narozená mláďata musí být v oblasti přetrženého
pupečníku dezinfikována.
Všechna telata musí být hned po porodu pečlivě ošetřena. První starostí po porodu je, aby
tele začalo dýchat. Zárodečné blány pokrývající nozdry by měly být okamžitě po porodu
odstraněny. Když je to nutné, měly by být zdvihnutím zadní části těla mláděte odstraněny
tekutiny z respiračního traktu. Někdy je třeba poskytnout umělé dýchání. V horních dýchacích
cestách mívají obvykle všechna novorozená mláďata zbytky plodové vody nebo hlen, proto
dýchání provází chrapot. Doporučuje se zbavit nosní dutinu od těchto a podobných překážek
čistou utěrkou. Když mládě dýchá slabě, pokropí se mu hlava studenou vodou nebo se
poskytne umělé dýchání přitlačováním hrudníkových končetin k hrudníku.
Krávy vykazují silnou tendenci olizovat čerstvě narozená telata. Toto urychlí vysušení
telete a prospívá jeho dýchání. Měl by se dát pozor, aby olizování nepoškodilo pupeční oblast
a nezpůsobilo krvácení (Kudláč a kol., 1987). Pokud matka nejeví o tele zájem, doporučuje se
vysušit je ručníkem nebo suchou čistou slámou, což zároveň vydatně podporuje krevní oběh.
Mláďata se zanedlouho po narození snaží postavit na nohy a vyhledávají mléčnou žlázu. Je
třeba jim v tom pomoci a dbát na to, aby se při pádech neporanila. Před sáním se důkladně
očistí mléčná žláza. Časté napájení mlezivem je důležité, protože mlezivo je lehce
stravitelnou potravou a obsahuje látky vyvolávající odchod střevní smolky a také imunitní
látky, které chrání mladý organizmus před infekcí (Kliment a kol., 1983).

Obr. 8 Kráva narozené tele olizováním čistí od plodových obalů
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Pokud jsou telata po narození ustájena v individuálních kotcích, měla by mít možnost
postavit se, lehnout si a proběhnout se. Vnitřek kotce nesmí mít výčnělky nebo otvory, které
mohou způsobit zranění. Všechna individuálně ustájená telata by měla mít možnost vidět jiné
příslušníky svého druhu. Když jsou mladá telata ustájená ve skupinách, musí být plocha
dostatečně velká, aby mohla telata kdykoliv pohodlně odpočívat. Ve skupině by měla být
telata podobného věku a velikosti. Když jsou použity boudy, měly by být vyrobeny ze dřeva
nebo jiných materiálů s nízkou tepelnou vodivostí. Individuální boudy musí být dost velké na
to, aby umožňovaly telatům odpočívat na suché podestýlce a musí účinně chránit místo
odpočinku před deštěm, sněhem, spodní vodou a průvanem. Každá bouda by měla být
obývaná jen jedním teletem. Telata by měla být krmená v pravidelných intervalech, ale ne
méně často než 2x denně. Krmivo pro telata by mělo poskytovat všechny složky
nepostradatelné pro normální růst a zdraví v souladu s fyziologickými požadavky. Je důležité,
aby každé tele co nejdříve po narození, nejpozději do 6 hodin, dostalo úměrně podle své
velikosti 1,5-2 l kolostra. Každé tele by mělo v průběhu prvních 3 dnů po narození
zkonzumovat takové množství kolostra nebo mléka, jaké se rovná 8-10 % hmotnosti zvířete.
Dávka musí být rozdělená minimálně na 2 části, ráno a večer. Telata musí mít přístup k čisté
vodě. Tele by se nemělo nejméně 3 dny po narození přemisťovat z farmy, kde se narodilo, s
výjimkou kdy má být kojené krávou nebo když je přepravované přímo na místo porážky
(Brouček a kol., 1993c).
Hodnocení obtížnosti telení
Přibyl (1999) uvádí, že v porovnání s hlavními užitkovými vlastnostmi je obtížnost telení
zahrnována mezi tzv. druhotné funkční vlastnosti. Tato vlastnost má nízký koeficient dědičnosti
(h2 = od 0,01 do 0,15), což znamená, že je ovlivněná především chovatelským prostředím a jen
z menší části genetickým založením – tj. individualitou zvířete. Z ekonomického hlediska je
obtížnost telení méně důležitá než hlavní ukazatelé užitkovosti, ale v chovatelsky vyspělých
státech je všeobecně sledovaná. Pro tuto vlastnost jsou odhadovány plemenné hodnoty a jsou
začleňovány do selekčních hledisek pro výběr zvířat do plemenitby (hlavně u masných
plemen).
Snadnost porodu je ovlivněná především dvěma základními faktory – průchodností
porodních cest matek a velikostí plodu (šířkovými poměry telete, rozměry telete, polohou
plodu…). Oba tyto faktory je možné ovlivnit technikou chovu, především odchovem,
připraveností plemenic na porod a usměrněnou výživou v poslední fázi gravidity. Velikost
plodu souvisí mimo jiné i s délkou březosti, která je proto tak důležitým ukazatelem pro
hodnocení.
Plemeníci zařazovaní do plemenitby jsou na obtížnost telení testováni, a to z obou dvou
základních pohledů - tj. přímé narození potomků (přímý efekt) a dále obtížnost telení dcer
(mateřský efekt). Výše uvedené koeficienty dědičnosti v této souvislosti znamenají, že pro
spolehlivý a vypovídající údaj o plemeníkovi je třeba vyhodnotit rozsáhlé soubory potomstva
(několik stovek potomků). Po otestování má chovatel možnost plemenitbu ve stádu
usměrňovat, aby plemeníci s většími telaty a komplikovanými porody byli používáni na
vyspělejší matky většího rámce. Pro chovatele skotu je důležité, že porodní hmotnost telete
má zároveň kladný vliv na následný růst, a to až do konce odchovu nebo výkrmu. Je proto
třeba šlechtit na protichůdné ukazatele - na jedné straně co nejlehčí porody (menší telata při
narození) a zároveň na druhé straně co nejvyšší přírůstkovou schopnost.
V ČR je obtížnost telení hodnocená následovně: Potomstvo všech plemeníků dojených
plemen je testováno prostřednictvím veterinární služby. Je sledován výskyt obtížných porodů
a jeho možné příčiny. Odhad plemenné hodnoty není prováděn. Slouží to k doplnění údajů
pro býky zařazené do inseminace.
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Všechny porody krav zapojených v kontrole užitkovosti masného skotu jsou ohodnoceny
pětibodovou stupnicí podle obtížnosti porodu (první 3 stupně jsou porody přirozenými
cestami). Současně jsou podchyceny údaje o matkách - plemeno, věk, pořadí otelení, rámec i
možné příčiny obtížného porodu. Plemenné hodnoty nejsou zatím stanovovány.
Porody telat býků masných plemen jsou v testovacím připářování při užitkovém křížení
v dojených stádech (přibližně 10 býků ročně) ohodnoceny pětibodovou stupnicí podle
obtížnosti porodu. Tento ukazatel je využívaný pro selekci býků masných plemen a dále
potom k doplnění údajů pro býky zařazené do inseminace.
V několikaletém hodnocení průběhů porodu, hmotnosti a délky březosti se nebere v
úvahu individualita matky a její vliv na průběh porodu. Zohledňuje se pořadí laktace,
plemenná příslušnost matky a případně rámec matky vyjádřený obvodem hrudníku. Dále se
bere v úvahu pohlaví telete, kalendářní měsíc narození, otec a chovatel. Jako nejvýznamnější
faktor, který ovlivňuje průběh porodu, se ukázal chovatel, protože má určité chovatelské
zvyklosti při zacházení se zvířaty, usměrňuje výživu atd. Ostatní faktory, včetně otce telete, se
ukázaly méně důležité (Přibyl, 1999).
Strapák (1998) vypracoval systém hodnocení průběhu porodů a podílu mrtvě narozených
telat v podmínkách Slovenska z hlediska hodnocení plemenných býků v rámci kontroly
dědičnosti a jejich využití v další plemenitbě.
a/ Stupnice a kód hodnocení průběhu porodů
1 – snadný porod (žádná pomoc při telení)
2 – normální porod (potřebná pomoc jedné osoby, žádné mechanické pomůcky)
3 – těžký porod (potřebná pomoc více než jedné osoby, resp. mechanických pomůcek)
4 – zásah veterinárního lékaře, císařský řez, operace (embryotomie).
b/ Stanovení počtu mrtvě narozených telat (a uhynulých do 24 hodin) ve vztahu
k celkovému počtu porodů. Porody dvojčat jsou z hodnocení vyloučeny.
Vyhodnocovat se budou následující ukazatelé:
- počet případů
- počet případů v jednotlivých třídách průběhu telení prvotelek a starších dojnic podle
plemenných býků používaných v chovu
- podíl mrtvě narozených telat (do 24 hodin) prvotelek a starších dojnic
- podíl mrtvě narozených telat (do 24 hodin) prvotelek a starších dojnic podle plemenných
býků používaných v chovu
Vlivy působící na reprodukci a porod
Pro březí krávu je důležité, aby měla v období stání na sucho možnost pohybu. Pro
zlepšení plodnosti, případně při léčbě neplodnosti, to zdůrazňují zejména autoři Rodin (1973)
a Djurčenko a Gomeljuk (1973). Lomakin a Judin (1974) zjistili ve skupině krav, které
každodenně absolvovaly nucenou procházku trvající 1 hodinu rychlostí 2,5 km/hod. nižší
počet neplodností ve srovnání se skupinou mající k dispozici jen výběh. V první skupině byl
po porodu též rychlejší odchod plodových obalů, otok vemene trval kratší dobu a hmotnost
porozených telat byla větší. Nikolajev (1970) poukazuje na pozitivní vliv každodenních
dvouhodinových vycházek do vzdálenosti 4 km na snazší průběh porodu, menší počet
zadržených lůžek a rychlejší obnovu pohlavního cyklu pokusných dojnic v porovnání s
kontrolní skupinou. U krav, které nemají možnost pohybu, se kromě výskytu těžkých porodů,
zadržení lůžka a jiných gynekologických poruch zpožďuje nástup 1. říje nebo je tichá a
neplnohodnotná. Pohyb aktivizuje pohlavní funkce a říje se projeví mnohem výrazněji.
Nucený pohyb jalovic usnadňoval průběh porodu jalovic z 2,1 na 1,4 bodů v pětibodové
stupnici a zkracoval dobu odchodu placentárních obalů z 4,2 hod. na 2,5 hodin. Jalovice s
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pohybem potřebovaly na oplodnění nižší počet inseminací (2,4 místo 3,1) a měly kratší servis
periodu (111,4 místo 158,7 dní) (Lamb a Anderson, 1979). Lamb a kol. (1979) zkoumali vliv
nuceného pohybu na dojnice po dobu 6 posledních týdnů březosti. Pokusná skupina prokázala
v době prvních 50 dnů laktace prokazatelně zvýšený příjem stravitelné energie a prokazatelně
vyšší dojivost než krávy bez možnosti pohybu. Zvýšená produkce se udržela po celou laktaci.
Naproti tomu Gustafson a kol. (1993) nezaznamenali průkazný vliv pohybu na příjem sušiny,
ani na produkci mléka, tuku a proteinu. U krav ve skupině bez pohybu byla při 1. laktaci
dojivost mírně zvýšená, při druhé až čtvrté laktaci byl stav opačný. Roščevskij a kol. (1977)
aplikovali po dobu dojení dvakrát denně nucený pohyb různými rychlostmi. Zjistili, že pohyb
rychlostí od 1 do 7 m/min zlepšuje stravitelnost krmiv a zvyšuje mléčnou užitkovost v
průměru o 2,3 kg.
Pohyb může zvýšit příjem krmiva nebo redukovat přírůstky hmotnosti, tento pokles se
projeví zejména u starších dojnic (Lamb a Anderson, 1979). V období stání na sucho je
snížený apetit a toto přetrvává i po otelení. Dojivost většinou kulminuje v druhém měsíci
laktace, ale příjem krmiva se zvyšuje pomaleji a dosahuje vrcholu až ve 4. měsíci. Právě z
těchto důvodů má velký význam pohyb v době stání na sucho. Podle Anderson a kol. (1977)
neměl nucený pohyb v době posledních týdnů březosti prokazatelný vliv na dojivost, obsah
bílkovin a beztukové sušiny, ale jen na snížení % obsahu tuku. Po nuceném pohybu v
posledních 8 týdnech březosti se u dojnic na vyšších laktacích zvýšil % obsah proteinu a
beztukové sušiny. Obsah tuku se neměnil (Lamb a kol., 1981). Počet inseminací pro
oplodnění byl v porovnání s kontrolní skupinou nižší a také servis perioda byla kratší.
Matthewman a kol. (1993) podrobili dojnice nucenému pohybu na vzdálenost
10 km denně ve 3 pětidenních periodách s 2 dvoudenními obdobími mezi každou
periodou. V porovnání s kontrolní skupinou zjistili prokazatelný pokles dojivosti a množství
proteinu a laktózy. Obsah tuku se nezměnil. Dojivost krav byla vlivem chůze na vzdálenost
9,6 a 12,6 km snížená o 1,2 kg a 1,9 kg. Tento pokles byl spojený se zvýšením obsahu
mléčného tuku a proteinu. Bezprostředně po pohybu se prokazatelně zvyšuje obsah NEMK.
Čím delší vzdálenost, tím vyšší je elevace. Ještě 5 hodin po pohybu byly hodnoty vyšší než v
kontrolní skupině (Hour a kol., 1994). Porovnáním plemen byly pohybem nejvíce afektované
dojnice plemene Holštýn. Gustafson (1993) zjistil, že denní pohyb dojnic na vzdálenost
0,5 až 3 km má v porovnání s trvale vázaným ustájením prokazatelně pozitivní vliv na
zdravotní stav v období telení. Je to vyjádřeno nízkým počtem chorob, nižším % vyřazování
a výrazně nižší frekvencí mastitid.
Příčinou útlumu pohlavních reflexů a snížené plodnosti krav chovaných ve velkých
komplexech mohou být kromě nedostatků ve výživě i stresové účinky vznikající z vysoké
koncentrace zvířat, sociálních vztahů ve skupině, změn režimu dne, transportu, nevyhovující
kvality ustájení, hluku a jiných technologických problémů (Moberg, 1976; Brouček a kol.,
1995). Při stresové reakci dochází kromě vylučování ACTH i ke zvýšení hladiny adrenalinu,
který je antagonistou oxytocinu. Prakticky to znamená, že se omezuje funkční působení
oxytocinu při transportu spermií pohlavním traktem samice a má to i vliv na ztížený průběh
porodu. Potvrdily to i pokusy Savina (1975) s dojnicemi v porodním období.
Chování před telením
S postupující březostí se krávy stávají pomalejšími, jejich zvětšující se hmotnost má za
následek pokles fyzické aktivity. Na pastvině se pasou většinou méně aktivně. Před blížícím
se telením začínají být neklidné, mezi příjmem krmiva a přežvykováním dělají náhle
přestávky nebo vůbec nejdou žrát. Většina dojnic a vysokobřezích jalovic na pastvě neopouští
v době telení své stádo, ale za určitých okolností odchází, aby využily výhody prostředí.
Když jsou v blízkosti stromy nebo skály, odcházejí krávy od stáda a ukrývají se, ale pokud
16

jsou na otevřené ploše, je riziko napadení predátory nižší, když zůstávají se stádem (Lidfors a
Jensen, 1988). Když se krávy telí na pastvině, je třeba poskytnout zvířatům pro telení čisté,
dostatečně suché a proti větru chráněné plochy. V době chladného počasí je ale na telení
potřebný vnitřní prostor. Základem snížení rizika chorob je chladná, suchá a vhodně větraná
stáj. Je třeba zajistit větrání na odstranění vlhkosti a přebytečného tepla.
Při stájovém způsobu chovu jsou mateřské projevy krav před telením i po něm silně
omezované a usměrňované člověkem. Mnozí autoři je studovali u volně chovaného skotu.
Schloeth (1958) popsal poznatky získané u polodivokého camargského dobytka ve Francii
Koch (1968) u výkrmových plemen maine-anjou a charollaise, Reinhardt (1980) u plemene
zebu. U nás se některá pozorování dělala ve stádech krav bez tržní produkce mléka, která jsou
chována společně s telaty na produkci masa. Je možné konstatovat, že v odpovídajícím stadiu
reprodukčního cyklu se všechna plemena chovají v podstatě stejně. Krávy zřejmě velmi dobře
cítí, že se telení blíží. Na určitou dobu se krátce před telením a bezprostředně po něm oddělují
od stáda. Nejdříve se pohybují po jeho okraji, nakonec odejdou mimo ně a hledají chráněné
místo na telení. Když je pastvina ohrazená, může být tendence izolovat se tak silná, že se
kráva snaží prolomit i ohradu.
Na telení si krávy vybírají klidné chráněné místo mezi keři nebo ve vysoké trávě, aby
tele, které tam první dny zůstává samo, bylo chráněno před útočníky. Scheurmann (1974)
pozoroval, že většinou jsou to viditelně nápadná místa (keř, skupina stromů apod.), což
vysvětluje tím, že kráva tele při svém návratu snáze najde.
Chování při telení
Otvírání porodních cest je bolestivé, a proto je kráva neklidná, často vstává, znovu si
lehá, hrabe, přičemž dělá dojem, že si připravuje lůžko. Už v té době vydává kráva zvuky,
kterými později přivolává tele. V době porodních bolestí tlačí s vyklenutým hřbetem. Aktivitu
dělohy ovlivňují i psychické faktory, jako je neklid a bolest, a s tím spojené zvýšení
vylučování katecholaminů. Tyto faktory mohou aktivitu dělohy zvyšovat, ale i utlumovat.
Podle Sambrause (1984) se ve stájových podmínkách dvě třetiny všech telení uskutečňují
mezi 18. a 6. hodinou, tedy v době, kdy je ve stáji nejklidněji. Naproti tomu na pastvině
zaznamenal Reinhardt a Reinhardt (1981) 55 % všech telení přes den a 45 % v noci.
Když se tele narodí, kráva se mu ohlásí typickým bučením. Nejdříve několik minut
odpočívá, potom vstane a olíže z telete plodové blány a tekutiny. Většinou sežere i placentu a
podestýlku zvlhčenou plodovými tekutinami. Zejména při telení v přírodě kráva všechny
stopy po telení velmi důkladně odstraní, aby zbytky nepřilákaly dravce. První ošetření telete
matkou je důležité nejen z hlediska odstranění plodových nečistot a prokrvení kůže, ale je i
základem silného svazku mezi krávou a teletem. Délka tohoto ošetření závisí na plemeni a
věku matky. U masných plemen trvá téměř hodinu, u plemen mléčného typu asi půl hodiny.
Prvotelky se věnují novorozenému teleti obvykle jen krátce. Selman a kol. (1970b) uvádějí
průměrný čas 11 minut. Reinhardt a Reinhardt (1980) popisují dva případy, kdy telata hned
po narození na 12 hodin odloučili od matek. Když je vrátili zpět, telata se pokoušela sát, ale
matky je už odehnaly. Přestože už od té doby zůstaly matky i telata ve stádě spolu, ani jedna
ze dvou krav své tele nepřijala a chovaly se k nim jako k cizím.
Při studiu krav plemene Hereford zjistili George a Barger (1974), že 82 % porodů se
vyskytovalo v době mezi polednem a půlnocí. Doby telení jsou rozdílné v průběhu 24 hodin,
ale nepravidelné porody se vyskytují nejčastěji v poledne (Yarney a kol., 1982, Owens a kol.,
1984-85). Vysoká početnost telení během dne byla tehdy, když byly krávy krmeny pozdě
v noci (Lowman a kol., 1981). Selman a kol. (1970a) uvádějí, že zvířata se prohýbají dozadu a
zdvihají ocas v době 1-3 hodin před tím, než prasknou plodové obaly. Když plodové obaly
prasknou, krávy často lížou plodovou vodu a mají sklon stát blízko skvrny, která vznikla
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odtokem plodové vody. Přibližně 95 % všech krav v době porodu leží. V práci autorů Metz a
Metz (1987) 92 % krav klidně leželo v době vypuzování plodu, ale když byl porod obtížný,
64 % v té době stálo. Porod je ukončený, když je přerušena pupeční šňůra. Od prasknutí
plodových obalů do narození telete uplyne přibližně 100 minut. Asi 82 % krav požírá
placentu. Porod je delší u krav, které rodí větší telata a u nervózních jalovic. Ve skutečnosti
může porod přestat, pokud jsou nervózní jalovice vyrušené (Dufty, 1972).

Obr. 9 Kráva narozené tele masáží stimuluje k co nejrychlejšímu postavení
Illmanová a Špinka (1989) popisují průběh porodu následovně: Kráva se v den porodu
víc pohybuje, hledá vhodné místo na telení. Vypuzování telete si rodička ulehčuje tím, že si
často lehá a opět vstává. I při ležení mění často polohu. Po porodu matka ihned vstává, otáčí
se k teleti a olizuje ho. Přitom si rychle zafixuje jeho jedinečný pach. Olizováním tele osuší,
vymasíruje a posilňuje jeho pokusy vstát. Jakmile se tele postaví, začíná hledat vrozeným
pudem struk. Někdy to trvá několik hodin než ho najde. Při druhém sání už nalezení struku
nepředstavuje žádný problém. Aby se tyto přirozené instinkty mohly v plně míře uplatnit, je
třeba vytvořit zvířatům adekvátní podmínky. Ustájení v porodnicích s přivazováním
znemožňuje dojnicím vyhledat vhodné místo a pohybem a změnami poloh si ulehčovat
průběh porodu. Porody trvají déle, jsou obtížnější, takže si často vyžadují asistenci lidí. V
porodnicích s volným ustájením se velká většina porodů obejde bez cizí pomoci.
Pro dojnici je velmi důležité, aby sežrala plodové obaly (placentofagie). Získává tím
velmi cenné látky pro nastartování laktace a obnovu pravidelného estrálního cyklu.
Placentofágie krav je ovlivněná způsobem ustájení, resp. volným přístupem krav k vypuzené
placentě. Vazné ustájení toto v podstatě znemožňuje a kromě toho je u tohoto systému vyšší
pravděpodobnost znečištění placenty výkaly. Placentofagii sledovali ve své práci Ramirez a
kol. (1995). Sledovaná zvířata rozdělili do 4 skupin: matky, které sežraly celou placentu,
matky, které sežraly jen její část, matky, které olizovaly nebo očichávaly placentu a další
skupina, matky, které neměly s placentou vůbec kontakt. Filho a Hurnik (1997) sledovali
mateřské chování 36 krav plemene Holštýn a raný vývoj jejich telat v době prvních 12 hodin.
Zvířata byla rozdělená do 4 skupin podle spontánního příjmu plodové tekutiny a placenty.
Zjistili, že krávy vstávaly průměrně dříve než l minutu po porodu a vyloučení placenty bylo
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po 317 minutách. Doba, kterou krávy strávily odpočinkem, lízáním telete a pomáháním mu v
době prvních 6 hodin po porodu, nebyla ovlivněná skupinou. Krávy při druhé laktaci strávily
nejméně času odpočinkem v porovnání se staršími krávami nebo krávami s porodními
těžkostmi. V druhé hodině po porodu lízaly krávy při 2. laktaci svá telata statisticky
prokazatelně delší dobu než krávy při 4. a vyšší laktaci. Doba lízání lineárně klesala v
průběhu 6 hodin po porodu. Doba od narození do prvních pokusů o vstávání, do prvního
postavení se, prvního hledání vemene a sání nebyla ovlivněna skupinou, pořadím laktace
krav, tvarem vemene, ani pohlavím telat. V prvních 8 hodinách života sálo 19 z 36
sledovaných telat. Vyspělost telat byla velmi důležitým faktorem ovlivňujícím první úspěšné
sání. Edwards a Broom (1982) uvádějí, že lízání telete zabere krávě v první hodině po porodu
víc než polovinu času, jalovice lízají méně.
Ve volné přírodě se některé krávy v souvislosti s telením stávají agresivnějšími, což je
někdy možné pozorovat u jinak velmi krotkých zvířat. Když se člověk přiblíží, začnou
vzrušeně hrabat, zaujmou výhružný postoj a při nerespektování tohoto varování zaútočí.
Některé krávy se vracejí ke stádu hned první den po otelení. Tele nechávají 3 - 4 dny na
chráněném místě a přicházejí k němu jen tehdy, když má sát. Jiné krávy zase zůstávají s
teletem, pasou se v jeho blízkosti nebo s ním přicházejí až k okraji stáda. Období izolace
telete a postupné navykání na rytmus stáda trvá asi 3 týdny. Po tomto období se oba začlení
mezi ostatní zvířata, kráva mezi dospělý dobytek a tele do "školky" mezi telata. V blízkosti
školky zůstává vždy několik starších krav (Kovalčiková a Kovalčik, 1984).
Chování našich plemen skotu je trochu odlišné, a to i tehdy, když se stádo po celé letní
období chová na pastvině, kde se krávy i telí. Skutečnost, že po celé generace usměrňuje
vztahy mezi matkami a jejich potomstvem člověk, má za následek menší péči matky o tele
než u volně žijících plemen. Kráva projevuje větší sounáležitost k stádu než k mláděti, nerada
se k němu vrací a i její "výchovné" schopnosti jsou značně omezené. Ve stádech, která se při
výzkumu sledovala, byly zaznamenány vysoké počty hynutí telat narozených v přírodě a
vztahy mezi matkou a teletem byly většinou velmi labilní. "Školka" se vytvořila i v těchto
podmínkách (Kovalčiková a Kovalčik, 1984).
Mateřské chování
Vznik mateřského chování se váže na období porodu, které se vyznačuje velkými
změnami hormonální aktivity. O fyziologickém základu mateřského pudu není mnoho
poznatků, je ale jisté, že se na tom podílejí hormonální mechanizmy. Je možné, že prolaktin,
který je v době laktace ve velkém množství vylučován předním lalokem hypofýzy, tuto
schopnost má, a to přímým účinkem na mozek.
Z hlediska poznání nenahraditelnosti rodičovské péče i z hlediska faktorů, které
poukazují na zvýšení pravděpodobnosti přežití mláďat právě vlivem péče rodičů o mláďata,
je biologickou nezbytností, aby rodiče každého živočišného druhu projevovali optimální
intenzitu rodičovské péče. Biologická adaptace jednotlivých druhů v průběhu evoluce však
vedla k tomu, že předpoklad existence porovnatelné úrovně rodičovského chování platí jen u
některých živočišných druhů. Kromě toho jsou i velké rozdíly v intenzitě těchto projevů. Jsou
druhy, které projevují jen minimum rodičovského chování, ale i takové, které rodičovské
chování prakticky neprojevují vůbec (Novacký a Czako, 1987, Debrecéni a kol., 2001).
Etologická analýza rodičovského chování zvířat se kromě získávání co nejúplnějších
etogramů orientuje i na zkoumání regulace tohoto složitého jevu. Lott (1973) upozorňuje na
to, že regulace rodičovského chování zvířat je výsledkem interakce hybných sil nejméně 3
zdrojů – vrozených mechanizmů, senzorické stimulace a účinku hormonů. Rodičovské
chování zvířat v žádném případě není projevem uvědomování si potřeby pomáhat svým
mláďatům. Jsou to vrozené mechanizmy, které se aktivizují a spouštějí jako výsledek
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působení vnějších a vnitřních faktorů na specifické oblasti nervové soustavy. Zaznamenaly se
změny v absolutní a relativní úrovni specifických hormonů v krevním řečišti, které mají vliv
na spouštění, udržování a ukončení rodičovského chování. Určité podněty, např. podněty
způsobené přítomností mláďat, mohou vyvolat nebo zesilovat rodičovské projevy. Někdy jsou
podněty vyvolané přítomností mláďat účinné pouze tehdy, když byla nervová soustava už
před tím přiměřeně aktivizovaná hladinou hormonů v krvi. Může to však být i naopak, kdy
podněty vyvolané přítomností mláděte způsobí vyplavení potřebných hormonů. U
rodičovského chování se uplatňuje i faktor učení. Jeho praktickým důsledkem je
zdokonalování rodičovských projevů při opakované péči o mláďata v porovnání s projevy při
první péči.
a) Vztah mezi matkou a mládětem
Mnoha pokusy bylo dokázáno, že pro vytvoření vztahu mezi matkou a teletem je
mimořádně důležité období krátce po otelení (Albright a Arave, 1997; Čermák a Šoch, 1997).
Mateřské chování krávy se může pravděpodobně vyvinout jen v tomto krátkém období.
Pravděpodobně jen v tomto období jsou určité projevy telete schopné fungovat jako
"spouštěče" mateřského chování. Hudson (1977) dokázal, že v tomto období kráva ochotně
přijímá i cizí tele a stará se o ně jako o vlastní. Z tohoto aspektu je velmi účelné, když se
kráva s novorozeným teletem zdržuje určitou dobu odděleně od stáda, protože jen tak se
dosáhne toho, že se její mateřské projevy vážou jen na vlastní tele. V této době získává i tele
důležitou zkušenost, že se může ke své matce beztrestně přiblížit a může od ní sát kolik chce.
Když se oba po izolaci začlení do stáda, je už pouto pevné. Když tele přesto zkusí sát od jiné
krávy, kráva mu ne velmi jemným způsobem dá najevo, že se má omezovat pouze na vlastní
matku. Takovéto negativní zkušenosti s cizími kravami vztah vlastní matky ještě více
upevňují. Vztah mezi matkou a teletem je tedy u matky pravděpodobně určovaný
vpečeťovacím procesem (imprintingem), který se časově váže na krátké senzibilní období
(Hrouz a kol., 2000) hned po otelení, a adaptivním učebním procesem u telete. Na základě
tohoto vztahu se matka věnuje výlučně vlastnímu teleti, na které přenáší celou svou
mateřskou péči, ale u telete je to trochu jinak. Kdyby bylo totiž i tele na matku tak silně
vázané, muselo by po ztrátě matky zahynout. Tele se však dokáže připoutat i k jakékoliv jiné
krávě, která ho nechá sát. Po ztrátě vlastní matky se snaží najít náhradu.
Vzájemné poznávání matky a telete je založené na čichových, zrakových, sluchových a
dotykových podnětech. Již od prvních dnů se obě zvířata poznávají na větší vzdálenost podle
hlasu. Když se přiblíží doba sání, tele, které spí mezi ostatními telaty, se vzbudí, vstane,
protáhne se a začne bučet. Matka přeruší pasení a ohlásí se mu také bučením. Tele běží za
hlasem, ale když se s krávou dobře neznají, přibližuje se k ní velmi opatrně, čeká nejdříve na
její reakci. Až na menší vzdálenost (30 až 50 m) se berou na vědomí i opticky, což je možné
zjistit podle toho, že tele začne najednou rychle běžet přímo k matce. Nakonec prověřuje
kráva tele čichem. Tato kontrola je v prvních dnech velmi důkladná, později už jen povrchní.
Po příchodu k matce se k ní tele přitulí, otírá se o ni a matka ho olizuje, nejčastěji na hlavě a
na krku. Starší telata se snaží s matkou hrát, provokují ji postrkováním hlavou. Mezi staršími
býčky a jejich matkami byly pozorovány i "souboje" – vzájemné přetlačování se čelem.
Hudson a Mullord (1977) zjistili, že kontakt mezi krávou a teletem po narození má za
následek formování silného mateřského vztahu. Krávy čistí svoje telata ihned po narození,
soustřeďují se především na hřbet a břicho. Když je kontakt mezi krávou a teletem opožděný
nad 5 hodin po porodu, 50 % telat může být odmítnuto. Kritické období pro vytvoření vztahu
mezi krávou a teletem je prvních několik hodin po porodu. Když je tele odsunuto po krátkém
počátečním kontaktu, kráva bučí a je neklidná, ale po 24 hodinách už není schopna rozeznat
své vlastní tele. Dědičnost mateřského chování je u skotu nízká, ale některá plemena mají tuto
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schopnost větší než ostatní. Například krávy plemene Angus jsou více mateřské a více
ochraňují svá telata než krávy plemen Hereford a Charolais (Buddenberg a kol., 1986).
b) Olizování telete
Pro následnou životaschopnost telete je nenahraditelné důkladné olízání. Pro matku je
olízání a sání z vemene stejně tak důležité. Uvolňuje se při tom oxytocin podporující
kontrakce dělohy. Tím se urychluje vypuzení zbytků plodových vod a lůžka, tedy předpoklad
optimálního nástupu involuce dělohy. Tento způsob odchovu vytváří těsnější vazby matek na
telata a pravděpodobně zajišťuje důkladné napití telat mlezivem (Kolomazník, 1992; Doležal
1991a).
Olizování telete je první aktivita, které se kráva věnuje bezprostředně po vypuzení plodu,
pokud není porodem natolik vyčerpaná, že se nedokáže postavit. Krávy věnovaly v
experimentu Uhrinčaťa a kol. (2000 b) této aktivitě v první hodině po porodu zhruba třetinu
času. Vyskytly se i případy, kdy kráva své tele po celou hodinu neolizovala. Krávy s porodem
zařazeným do 1. stupně obtížnosti, tedy ty, které se telily bez pomoci ošetřovatele, olizovaly
své tele významně kratší dobu než krávy s porodem klasifikovaným stupněm obtížnosti 3.
Mnohem intenzivnější je ale olizování ve druhé hodině, kdy se krávy věnovaly telatům v
průměru více než 40 minut. Druhá hodina po otelení je pro tuto aktivitu zlomová, dosahuje
vrcholu. Některá zvířata olizovala svoje mláďata celých 60 minut. Ve třetí hodině dochází k
poklesu doby olizování a pokles pokračuje až do páté hodiny, kdy už krávy svá telata
olizovaly jen velmi sporadicky. Občasné olizování přetrvávalo po dobu celého sledovaného
období. Pohlaví telete ovlivňovalo délku jeho olizování jen v druhé hodině po narození, tedy
v době největšího rozmachu této aktivity, kdy matky olizovaly v průměru více býčky (48
minut) než jalovičky (34 minut).

Obr. 10 Matka tele olizuje a snaží se ho nasměrovat k vemenu
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Obr. 11 Olizování je tak intenzivní, že se tele někdy snaží z dosahu matky uniknout
c) Kojení
První napití je v životě telete velmi důležitý moment. Je třeba, aby ho tele absolvovalo v
co možná nejkratší době po porodu. Skutečnost však neodpovídá našim představám.
V prvních šesti hodinách života se z celkem 38 sledovaných zvířat napilo jen 17 (Uhrinčať
a kol., 2002 b), což představuje jen 44,7 %. Ani v následujících hodinách se situace
nezlepšila. V dalších třech hodinách sálo navíc 6 zvířat a do dvanácti hodin po narození sálo
celkem jen 24 zvířat, což jsou necelé 2/3 ze sledovaného množství. Protože 5 telat nesálo po
dobu sledovaného 24 hodinového období vůbec, bylo celkem kojeno 86,8 % sledovaných
zvířat. Doba kojení je však ukazatel s velmi velkou variabilitou, který závisí stejnou měrou na
krávě jako na teleti. Přesto si můžeme všimnout náznaku určité nepravidelnosti, kdy vrcholy s
delší průměrnou dobou sání jsou vystřídány dvou, tří nebo čtyřhodinovou přestávkou.
U jednotlivých zvířat však pauza mezi sáním dosahovala často i více než 6 hodin.
Zjistilo se, že doba kojení nebyla ovlivněná obtížností porodu, protože jsme nezjistili
žádné statisticky významné rozdíly v kojení mezi skupinami s různým stupněm obtížnosti
porodu (Uhrinčať a kol., 1999).
Poruchy vztahů mezi matkou a teletem
Nedostatek mateřské péče se nejčastěji pozoruje u prvotelek. Starší krávy mají větší sklon
starat se o tele. Některé krávy odmítají dát teleti sát, a to tím způsobem, že odejdou nebo se
postaví tak, že tele na vemeno nedosáhne. V takovém případě někdy pomůže, když se kráva
uváže, čímž se teleti sání umožní. Po určité době se může vztah mezi krávou a teletem úplně
zlepšit (Uhrinčať a kol., 1997).
Vysloveně nepřátelské chování krávy vůči vlastnímu teleti souvisí nejčastěji s absolutním
nedostatkem mléka. V takovém případě je zbytečné tele u krávy nechávat. Podle Motyčky a
kol. (1995) pokud nedojde do 5 hodin po otelení ke kontaktu mezi matkou a teletem, v 50 %
případů se vazba mezi nimi už nevytvoří. Porucha se projevuje odmítáním telete, nezájmem o
ně, neochotou ho olízat a jeho odkopáváním. Pro vývoj normálního mateřského chování jsou
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pravděpodobně v souvislosti s imprintingem (vpečetěním, vtisknutím) rozhodující první dvě
hodiny po otelení. Ty rozhodují, zda bude mít jalovička v dospělosti normální mateřské
chování.
Kráva po otelení okamžitě reaguje na svého potomka v rámci vrozených mechanizmů
(Voříšková, 2001). Vnitřní změny v organizmu jí však nedovolí věnovat se výhradně mláděti,
potřebuje určitý čas na „vzpamatování se“ z porodu a na odpočinek. Není to však na úkor
telete, jeho olizování od zbytků plodových obalů a od plodové tekutiny nastává většinou
bezprostředně po vypuzení telete. Musíme však souhlasit s názorem, který uvádí Lott (1973),
že to v žádném případě není projev uvědomování si potřeby pomáhat svému mláděti. V
experimentech Uhrinčaťa a kol. (1998; 2000 a) se vyskytly případy, kdy matka tele vůbec
během první hodiny po narození neolizovala. Za povšimnutí stojí, že ve třech případech šlo o
zvířata rodící bez asistence člověka a jen v jednom případě o zvíře s obtížným porodem.
Protože se nehodnotila délka porodu, můžeme se jen domnívat, že šlo o zvířata, která byla
porodem bez asistence značně vyčerpaná a potřebovala delší dobu na zregenerování svých sil.
V následující hodině už u nich olizování proběhlo podobně jako u ostatních zvířat. Absence
olizování v první hodině neměla ale významný vliv na opožďování životních projevů jejich
mláďat.
Zdá se, že olizování slouží nejen k očišťování, ale i k celkovému pobízení telete k
životním projevům. Kráva se olizováním snaží tele vyprovokovat k sání. To však přichází až
v době, kdy už je intenzita olizování značně nízká. Je ale těžké zaujmout jednoznačné
stanovisko, zda je na spuštění této reakce potřebný časový odstup po celkovém olizování nebo
jestli krávy začínají později přesouvat olizování směrem k zadním partiím telete, což by mělo
bezprostředně podnítit tuto reakci.
Co se však týká sání v průběhu 6 hodin po porodu, zjistili Uhrinčať a kol.
(1996) mnohem nižší hodnoty (jen 44,7 %) než Edwards a Broom (1979), kterým od
prvotelek sálo 89 % telat. K podobné hodnotě se sledovaná zvířata dopracovala až po 24
hodinách, kdy množství kojených zvířat představovalo 86,8 % (Uhrinčať a kol., 1996).
Chování telat v prvních 24 hodinách
Jedním z nejkritičtějších období pro tele jsou jeho první hodiny po narození. Tehdy v
sobě musí najít dostatek sil, aby se postavilo a napilo mleziva. Doba prvního pití je
rozhodující pro získání dostatečného množství protilátek, protože telata se rodí s nízkou nebo
žádnou hladinou imunoglobulinu v krevním séru a pokud si nezačnou vytvářet vlastní, jsou
závislé na vstřebávání kolostra přes stěnu tenkého střeva (Michanek a kol., 1990). Kruse
(1970b) zjistil, že schopnost absorbovat kolostrální imunoglobulin sliznicí střeva klesá
postupně s dobou po narození. Kromě toho koncentrace imunoglobulinu v kolostru klesá s
dobou po porodu, dokonce i když se kráva nedojí, a opoždění prvního sání může mít proto
nepříznivý vliv na zdravotní stav telete v budoucnosti (Kruse, 1970a). Touto problematikou se
zabýval i Michanek (1994). Zjistil že pokud nedojde k příjmu kolostra, klesá schopnost jeho
absorbování sliznicí střeva asi o 2 % za hodinu. Když však dojde k prvnímu sání, schopnost
absorbce klesá zhruba o 5 % za hodinu. Hutjens (1983) naznačuje, že starší krávy mají větší
množství protilátek v kolostru. Celkový obsah protilátek dosahuje maxima u krav při třetí a
čtvrté laktaci – téměř dvojnásobek množství než u krav při první laktaci. Pasivní tvorba
imunity telata je nejhorší u krav, které mají nepravidelný porod (dystokii), pravděpodobně
proto, že telata nesála tolik a tak často jak měla (Donovan a kol., 1986).
Jak uvádějí Albright a Arave (1997), existuje určitá diskuse o vzájemném vztahu mezi
krávou a jejím teletem, hlavně ohledně příjmu kolostra. Někteří farmáři nechávají tele u
matky do tří dnů. Aby získali zralé mléko pro obchodní realizaci, dovolují telatům sát a
umožňují tak vytvořit vztah tele–matka. Jiní oddojují kolostrum od matek okamžitě po porodu
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a podávají ho telatům přes umělý struk, vědro nebo láhev. Telata ručně napájená kolostrem
absorbovala více kolostrálních protilátek, když byla ustájena s matkami, než ta, která byla
ustájena odděleně od matek (Roy, 1970). Stejný autor také poukázal na to, že individuálně
odchovávaná telata byla spokojenější, když mohla pozorovat své sousedy. Je značně rozšířený
názor, že většina telat ponechaných se svými matkami saje do 6 hodin po narození, ale
Edwards a Broom (1979), kteří sledovali 82 telat od matek mléčného plemene po dobu
prvních 6 hodin po narození, zjistili, že mnohá nesála vůbec. Nejvíce sání (89 %) bylo u telat
prvotelek, ale 46 % telat od krav v této době nesálo vůbec. Warner a kol. (1972) poukazují
na to, že mladá telata mohou chodit do jedné hodiny a sát do 3 hodin po narození. V
experimentech v USA (Albright a kol., 1975) telata stála 3/4 až 1 1/4 hodiny po narození a
jejich první sání bylo do 2 hodin po narození. Všechna telata v experimentu Edwardsa a
Brooma (1979), ať už sála spontánně nebo byla přiložena ke struku po 6. hodině sledování,
měla po 48 hodinách po narození dostatečnou hladinu protilátek v krevním séru.
Selman a kol. (1970a,b) dělali experimenty s přirozeným sáním telat mléčného a
masného plemene v průběhu prvních 8 hodin po narození. Ve většině případů byly zjištěny
velmi podobné vzorce chování. Široká variabilita se však vyskytovala speciálně v případu
doby prvního sání. Sedm z 30 telat nesálo v době sledovaného období vůbec. Nejlepšími
krávami byly krávy masného plemene.
Edwards (1982) měla při svém sledování 32 % zvířat, kterým se nepodařilo napít
v prvních 6 hodinách. Lidfors (1994) zjistila, že doba prvního úspěšného napití od porodu
byla u telat mléčných plemen delší než u telat masných plemen. Ke stejným výsledkům se
dopracovali i Herman a Stenum (1982). Důvodem může být i změna tvaru vemene dojnic
s narůstajícím počtem laktací (Selman a kol. 1970b), abnormální mateřské chování, zejména u
jalovic, a nízká životaschopnost a čilost telete většinou po obtížném porodu (Edwards, 1982).
I přes problémy s prvním telením byla podle Edwardsa a Brooma (1979) úspěšnost sání telat
od matek při první laktaci 89 %. Při 2. laktaci nemělo problémy s prvním napitím 65 %, při 3.
laktaci 54 % a při 4.-7. laktaci 43 % telat.
Frekvence sání je podle Reinhardt a Reinhardt (1980), Rosecrans a Hohenboken (1983) a
Odde a kol. (1985) 5x denně, podle Sambrausa (1984) 3x až 6x za 24 hodin. Nicol a
Scharafeldin (1975) udávají ve věku 7 dnů sání v průměru 5-6x a ve věku 24 dnů 3-5x v
průběhu 24 hodin. Shimada a kol. (1989b) zjistili frekvenci 7,4 až 8,7.
Doba jednoho sání se pohybuje od 8 minut do 10,4 minut a celkový čas sání za 24 hodin
od 38 do 79 minut (Reinhardt a Reinhardt, 1981; Odde a kol., 1985; Ahmed, 1987; Day a
kol., 1987; Shimada a kol., 1989a). V časovém rozložení dne jsou největší počty sání
zaznamenány mezi 5.-8., 10.-13. a 15.-20. hodinou (Kilgour, 1972; Odde a kol., 1985; Day a
kol., 1987). Fraser a Broom (1997) uvádějí, že novorozená telata sají normálně 5x – 10x
denně, přičemž každé sání trvá asi 10 min. Počet sání většinou klesá s věkem, ale může
kolísat v závislosti na míře přírůstku telete a množství mléka krávy.
Zájem novorozeného telete se soustřeďuje na vemeno matky. Jakmile se postaví na
vlastní nohy, což je asi půl hodiny po narození, začne dělat orientační průzkum svého
nejbližšího okolí a instinktivně hledá vemeno. Reinhardt (1980) zaznamenal u plemene zebu
první příjem mléka 15 minut po tom, kdy našlo vemeno. Jak uvádějí Kovalčiková a Kovalčik
(1984), vysokodojná plemena schopnost takovéto rychlé orientace zřejmě ztratila. Při
pozorováních zaznamenali, že telata v průběhu 1 hodiny po narození sice vemeno matky
našla, ale neuměla uchopit struk a sát. Po 3 hodinách jim v tom museli pomoci a struk
přidržet.
Při sání stojí tele paralelně vedlo matky, ale v opačném směru, saje tedy zepředu.
Málokdy sají telata zezadu. Častěji takto sají cizí telata, která nechtějí, aby je kráva
zpozorovala. Snáze se jim to podaří, když zepředu saje její vlastní tele. Bývá to za pohybu
krávy. Když chce tele sát a kráva se pase, snaží se ji zastavit tím, že se jí se skloněnou hlavou
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postaví zepředu do cesty, tlačí se pod její krk, blokuje jí cestu a nakonec se snaží dostat na
druhou stranu k vemenu. Kráva zpravidla zastaví a nechá ho sát. Počet sání a celková doba
sání závisí v první řadě na věku telete a na množství mléka, které kráva má (Kovalčiková
a Kovalčik, 1984). Proto jsou i literární údaje na toto téma velmi rozdílné. Telata
camargského plemene sála při pozorováních v průměru 2x – 6x za 24 hodin, telata aberdeenanguského a herefordského plemene 3x – 5x za 24 hodin. V literatuře se uvádí průměrná doba
sání za 24 hodin 49 minut (v rozpětí 16 -115 minut) a doba jednoho sání 9 -15 minut (Porzig,
1969). Podle pozorování Kovalčikové a Kovalčika (1984) představovala při stájovém chovu
se sáním 3x denně celková doba sání za prvních 24 hodin po narození 43 minut.
Michanek a Ventrop (1993) studovali vliv ustájovacího systému v době telení na přenos
pasivní imunity z matky na mládě. Na všech farmách byla telata oddělena od matek 24 hodin
po narození. Telata, která v prvních 12 hodinách od narození nesála, byla přesunutá do
individuálních kotců a krmena mlezivem ručně. Na farmě A byla zvířata ustájená vazně a
ohrazena přenosnými zábranami s rozměry 2,60 x 2,50 m. Krávy na farmě B byly volně
ustájené ve čtvercových ohradách s rozměry 3,3 x 3,3 m. Sem byly přesouvány přibližně 24
hodin před začátkem telení. Zvířata na farmě C byla před otelením přesunutá do skupinového
kotce s rozměry podestýlaného lože 8 x 10 m s připojenou 3 x 10 m dlouhou uličkou zakrytou
rošty podél krmného stolu. Na farmě A 17 z 21 telat sálo v době 12 hodin po narození, na
farmě B 19 z 21 a na farmě C 16 z 21. Z toho však na farmě C jen 1 tele sálo svou matku, 4
telata sála jen cizí krávy a 11 telat narozených ve skupinovém ustájení sálo kromě své matky i
cizí krávy. V 36. hodině po narození měla ze sledovaných zvířat (jen ta, co sála) nejvyšší
hladinu protilátek v plazmě telata z farmy B. Zvířata z farmy A měla střední a zvířata z farmy
C nejnižší hladinu, což bylo zřejmě způsobeno sáním cizích krav.
Selman a kol. (1971) zjistili, že tvorba pasivní imunity byla lepší u telat narozených na
pastvě než u telat narozených v porodnicích. Při porovnání telat narozených v porodnici
zjistili, že přenos mlezivových imunoglobulinů byl lepší u telat narozených volně
v individuálních boxech oproti telatům, která se narodila matkám ustájeným v porodnicích s
vaznými stáními. Telata narozená na pastvině měla také nejmenší úmrtnost.
Novorozená telata potřásají hlavou, frkají a kýchají. Toto chování může začít už v době
porodu, jen co se ramena dostanou přes vulvu matky. Mnohá telata zůstávají bez pohybu i
více než 30 minut po narození, ale do hodiny většina telat stojí. Může trvat 20 až 30 minut než
tele lokalizuje struky vemene, ale postoj krávy nemusí vždy teleti hledání struků ulehčit.
Jakmile byl struk nalezen poprvé, tele je schopno najít ho při dalším sání už mnohem rychleji.
Telata většinou mohou stát v průběhu 1. hodiny a sát do 2 hodin po narození. Když tele saje,
kráva mu zatím líže hráz (perineum), stimulujíc močení a kálení. Všechny krávy, přestože ne
všechny hned po porodu, lížou mokré novorozené tele. Toto chování je vyvoláno přitažlivostí
plodových tekutin pro krávy, která však není hormonálně podmíněná. Výhodou může být
převzetí tohoto chování (lízaní plodových tekutin) cizími krávami, pokud je matka příliš
slabá, aby to dělala sama (Houpt, 1991), protože to má vliv i na stimulaci dýchání
novorozence.
Při porovnání etologického režimu novorozených telat při ustájení pod matkou
a v profylaktoriu Kovalčiková a Kovalčik (1984) zjišťovali, jaký vliv mají na formování
vzorců chování nejmladších telat podmínky, které pro ně vytváří člověk v prvních minutách a
hodinách života, a do jaké míry je možné nahradit péči matky. Pokus se uskutečnil se 6 telaty
černostrakatého plemene. Ve 3 případech se krávy telily v prostorném boxu, telata byla v
prvních 48 hodinách nechána pod nimi a měla možnost adlibitního příjmu mléka sáním. V
tomto případě byly tedy podmínky podobné přirozeným. Další 3 krávy se telily na stání; telata
jim byla v průběhu hodiny po otelení odebrána a byla přesunuta do profylaktoria, kde byla
chována individuálně v klecích a byla napájena z vědra. Zjistili, že po narození tele leží bez
pohnutí na boku s nataženýma nohama. Prvním projevem života je zvedání hlavy, které
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nastává velmi rychle, v průběhu 3 minut všechna telata hlavu zdvihla (tab.1). Po narození tele
vždy přistrčili ke krávě tak, aby ho mohla olizovat. Masáž jazykem byla velmi intenzivní a
trvala 25 - 40 minut. Telata se při tom pokoušela zdvihnout i sama, ale vždy klesla zpět. Ale
už při tomto prvním pokusu (mezi 5. a 9. minutou) změnila polohu a ležela s končetinami
ohnutými pod sebou.

Obr. 12 Dobrá matka odpočívá až po nakojení telete

Tabulka 1 První životní projevy telat po narození
Ukazatel (aktivita)

Živá hmotnost telete v kg
Zdvihnutí hlavy
Lehnutí si do normální polohy
První pokus o postavení se
První postavení se
První kroky
Hledání vemene
Doba intenzivního olizování matkou
První napájení, při kterém tele pilo
První močení
První vylučování výkalů

Začátek životních projevů - v min. po narození
v boxu s matkou
(průměr ze 3 telat)
43,7
2,3
7,0
7,7
32,7
40,3
56,7
29,0
234,3
726,0
606,0
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tele odloučené po hodině
od matky (průměr ze 3 telat)
45,0
2,0
6,0
6,6
39,0
49,0
35,3
232,3
1280,0
901,0

Na vlastní nohy se telata postavila až po skončení hlavní fáze olizování, ale jen nakrátko,
a znovu klesla zpět. Další pokusy už byly jistější; v 40 - 49 minutách po narození udělala
telata první kroky a v době 45 až 72 minut po narození už hledala vemeno matky. Volně
ustájená telata udělala první kroky v 38 - 43 minutách po narození, tj. 3 -11 minut po prvním
postavení. Po 45 - 72 minutách už našla i vemeno matky, ale neuměla se ještě napít. První
sání bylo v průměru po 4 hodinách. Některá telata byla hned od narození aktivnější než jiná.
Telata chovaná odděleně od matek se přesouvala do profylaktoria 53 -100 minut po narození,
po prvních pokusech o postavení, když byla matkou z větší části olízaná. Po odloučení od
matky u nich nepozorovali žádné projevy žalu. Krávy projevily určité znepokojení,
přešlapovaly z nohy na nohu, otáčely se a bučely, ale po několika minutách se i ony uklidnily.
Uhrinčať a kol. (2000) zjistili, že v prvních aktivitách na tom byli lépe býčci, kteří
začínali zdvíhat hlavu v průměru o 1 a 3/4 minuty dřív než jalovičky. Přestože býčci dříve
zdvíhali hlavu, první pokusy o postavení zaregistrovali dříve u jaloviček. Rozdíl byl 45 minut.
Podobný rozdíl mezi pohlavími byl i v prvním úspěšném postavení se telat, přičemž jalovičky
stály v průměru o 98 minut dříve než býčci.
Jak uvádí Kovalčiková a kol. (1980), motorická aktivita (pohyblivost) telat byla nízká i
v případě, kdy měla možnost volného pohybu. Nejvíce se pohybovala v prvních 4 hodinách
po narození, když se učila chodit. Později většinou odpočívala. V prvních 48 hodinách
strávených s matkami připadalo na ležení 81 % času, 16,6 % času stála a 2,4 % představoval
pohyb. Z doby strávené ležením 40,1 % (15 h 35 min.) představoval odpočinek se zavřenýma
očima, který autoři označovali jako spánek. Telata, která byla od matek odloučena a byla
umístěná v klecích profylaktoria bez možnosti pohybu z místa na místo, ležela déle (84, 3 %
celkové doby). Bezprostředně po odloučení ležela s otevřenýma očima, později, když se
uklidnila, spala více než telata, která zůstala u matek. Podíl spánku tvořil 48,4 % (19 h 36
min.). I frekvence spánku a ležení byla u těchto telat nižší.
Když telata stála pod matkou, olizovaly je krávy i dále, ale už s menší intenzitou.
Výrazně to ale ovlivňovalo peristaltiku trávících orgánů a exkreční činnost. V průběhu
prvních 48 hodin telata močila 3 – 6x a kálela 7 - 12x.
Podle Kovalčikové a Kovalčika (1984) telata ustájená pod matkou uměla sice už asi
hodinu po narození najít vemeno, ale najít struk a napít se ještě nedokázala. Ani jednomu z
telat se to nepodařilo ani po 3 hodinách, takže jim pomáhali pomocí prstů. Takováto pomoc
byla nutná v průběhu celých prvních 24 hodin, tedy při prvních 3 - 4 pitích. Mnohem rychleji
se telata naučila pít z vědra. Nejaktivnější tele pilo z vědra už při prvním napájení samostatně,
druhý den pila samostatně už všechna telata.
Největší množství mléka vypila telata při prvním pití, a to z vemene 2,6 - 4,0 kg a z vědra
2,7 - 3,6 kg. Při dalších pitích představovalo množství vypitého mléka už jen 0,5 - 2,5 kg
(tab. 2). Při pití z vemene, ale i z vědra, pila nejkratší dobu telata, která vypila nejvíce mléka,
a nejdéle ta, která vypila nejméně.
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Tabulka 2 Příjem mléka při sání z vemene a při napájení z vědra.
Ukazatel

Jedn.

Interval od narození do prvního příjmu mléka
Doba prvního pití
Množství vypitého mléka při 1. pití
V průběhu prvních 24 hodin
Celková doba pití
Celkové množství vypitého mléka
Průměrná doba jednoho pití
Průměrné množství mléka přijaté při jednom pití
Doba, za kterou tele přijalo1 kg mléka
V průběhu druhých 24 hodin
Celkové množství vypitého mléka
Celková doba pití
Průměrná doba jednoho pití
Průměrné množství mléka přijaté při jednom pití
Doba, za kterou tele přijalo 1 kg mléka

min.
min.
kg

Pod kravou
z vemene
244
13,7
3,0

V profylaktoriu
z vědra
232
10,6
3,1

min.
kg
min.
kg
min.

43,0
7,7
13,0
2,6
5,6

30,9
7,6
10,3
2,5
4,1

kg
min.
min.
kg
min.

5,5
37,3
10,7
1,8
6,8

7,7
24,6
8,2
2,6
3,2

Delší olizování telat matkou podporuje krevní oběh a napomáhá peristaltice trávicích
orgánů. Telata se poprvé vykálela 606 minut po narození a poprvé močila po 726 minutách;
u telat odloučených od matky to bylo 901 a 1280 minut. První pití 4 hodiny po narození trvalo
při sání z vemene 13,7 minuty, přičemž telata vypila průměrně 3 kg mléka, při napájení z
vědra 10,6 minuty, při příjmu 3,1 kg mléka. V prvních 24 hodinách vypila telata průměrně
7,7 kg mléka při sání z vemene a 7,6 kg při pití z vědra. Při sání vypila telata 1 kg mléka za
5,6 minuty, při pití z vědra za 4,1 minuty. Jak uvádějí Uhrinčať a kol. (1998), první kontakt s
vemenem a pokus o sání se zjistil u jaloviček, které si udržovaly trend v dřívější aktivitě a
byly oproti býčkům rychlejší v průměru o 2 a čtvrt hodiny. Tento rozdíl se ještě zvýšil při
prvním pokusu o sání, kdy se jalovičky pokoušely sát o 3 hodiny dříve než býčci.
Délka prvního sání je ukazatel, který se udává jen orientačně, protože doba strávená u
vemene nemusí vždy znamenat jednoznačně sání po celou dobu. V našem experimentu nás
zajímalo, jak dlouho se tele vydrží orientovat na vemeno, když s ním má první zkušenost.
Zjistili jsme, že v průměru je to 6 1/2 minuty, což je poměrně dlouhá doba. Některým telatům
to netrvalo ani minutu, nejpočetnější skupina byla od 1 do 2 minut. Nejkratší pobyt byl
17 sekund a nejdelší přes 28,5 minut (Uhrinčať a kol., 1996).
I když jsme ve skupinách v rané mladosti odlišně odchovávaných zvířat nezjistili žádné
významné rozdíly ve sledovaných aktivitách, můžeme si dovolit konstatování, že všechny
matky se ke svým mláďatům chovaly stejně. Může to také vést k závěrům, že chování matek
v prvních 24 hodinách po porodu je projevem přirozených instinktů a nemá na něj vliv
rozdílný způsob odchovu. Nízké procento samostatně sajících telat v prvních 6 hodinách
života nás nabádá k tomu, abychom věnovali větší pozornost tomuto faktu a pomohli i v
tomto případě lidským zásahem. Mírným zvýšením pracnosti se odstraní negativní vliv
nedostatečného množství protilátek v organizmu.
Adopce telat
Pro budoucnost se ukazuje jako velmi účelné ve větší míře realizovat odchov telat pod
kojnými kravami. Je to výhodné jednak z hlediska spotřeby energie na výrobu mléčných
směsí a na přípravu krmiva, jednak z hlediska pracnosti při přípravě krmiva a při čištění
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napájecích zařízení. Aby byl tento způsob odchovu výhodný i z ekonomického hlediska, musí
každá kráva odchovat minimálně 2 – 3 telata. Výhodné je, když jsou podmínky na
kombinování odchovu s pasením. Největší problémy jsou však s tím, že kráva někdy nechce
tele přijmout a kojit je. Kiley (1976) v pokusech s adopcí telat zjistil, že některé krávy
přijmou cizí telata ochotně a odchovají je jako svoje vlastní, jiné sice nechají tele sát, ale jinak
se o ně nestarají. Některé krávy přijmou a vychovají tele jen tehdy, když vlastní ztratily.
Pro úspěšný odchov telat pod kravami je důležité, aby se mezi telaty a kravami (vlastními
nebo adoptivními) vytvořilo pevné pouto, které zajistí pravidelný režim telat a průměrnou
péči matek o ně (Voříšková, 2001). Podle Schillito-Walser (1978) podmiňují vývoj vztahu
matka – mládě tři základní faktory: příznivé podmínky prostředí, dobrý zdravotní stav matky
a mláděte a zajištění určité imunity a možnosti těsného kontaktu bez zasahování ostatních
zvířat v prvním období po narození.

Obr. 13 U telat, která měla dobře vytvořený vztah s matkou, se tato vazba udržuje dlouho
Zajímavý pokus z oblasti vývoje vztahu mezi kojícími matkami a adoptovanými telaty
dělala Hudson (1977). V pokusu měla dvě skupiny po 5 kravách. Každé krávě bylo odebráno
její vlastní tele a bylo jí dáno cizí. Rozdíl mezi skupinami spočíval ve způsobu podložení
telat. Krávám z první skupiny byla vlastní telata odebrána hned po porodu a byla zaměněna za
cizí telata, která byla navlhčena plodovou vodou. Celá výměna se uskutečnila v průběhu
2 minut po otelení. Potom byla každá kráva s telaty 12 - 24 hodin ve společném kotci v
teletníku a potom ještě 1- 2 dny v samostatném výběhu. Po skončení tohoto období byla
zvířata přesunuta na pastvinu do společné ohrady k ostatním kravám a telatům. Ve druhé
skupině se výměna telat uskutečnila tak, jak se to podle autorky v praxi běžně dělá. Vlastní
telata byla kravám odebrána do 3 hodin po narození. Kráva potom několik hodin zůstala v
boxu sama a až později k ní byla přivedena 4 hladová telata. V době sání musela být kráva
uvázaná. Potom ji společně s telaty vypustili do výběhu. Tento pokus se opakoval 2x denně až
do té doby, kdy kráva dovolila sát všem telatům ve výběhu. Až potom byla zvířata přemístěna
do společné ohrady mezi ostatní krávy a telata. Zhodnocení pokusu se dělalo po 12 týdnech,
při odstavu telat. Ve 2. skupině v tomto období každé krávě 1 tele uhynulo nebo se muselo
vyřadit, zatímco v 1. skupině zůstala všechna telata naživu. Při hodnocení režimu sání se
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zjistilo, že v 1. skupině krav sála cizí telata ve 3 % případů, ve 2. skupině ve 30 %. Telata od
krav 1. skupiny měla při odstavu nejvyšší živou hmotnost.
Odstav
Telata dojených plemen jsou asi jedinými mláďaty hospodářských zvířat, která jsou od
svých matek oddělována bezprostředně po narození. Násilně se přeruší vzájemná vazba rodiče
a potomka (Krohn, 2001). Kromě okamžitého zhoršení pohody matek a potomků může brzké
odloučení od matky vyvolat i zdravotní problémy v chovu, např. záněty mléčné žlázy, nemoci
trávicího ústrojí telat. Brzký odstav od matky negativně působí na vývoj normálního chování
a ohrožuje schopnost zvířat přizpůsobit co nejdříve podmínkám prostředí. Situace je podobná
ve všech zemědělsky vyspělých státech. Většina telat je oddělená od matky bezprostředně po
narození a krmená mlezivem a mléčnou náhražkou.
Pouto matky k teleti je velmi pevné. Vzájemné odloučení má za následek bučení, které u
matky trvá často i několik dní. Kráva si nevšímá ostatního stáda a hledá tele. Až po několika
dnech se uklidní a znovu se začlení do stáda. I tele reaguje na odloučení velmi citlivě (bučí),
ale zapomene dřív než kráva. Velmi záleží leží na tom, do jakých podmínek se dostane
(Hrouz a kol., 2000; Voříšková, 2001). Když přijde do dobře podestlaného kotce mezi ostatní
telata, kde má hned k dispozici krmivo a prostředí je bohaté na impulsy k průzkumu
(obohacené prostředí), trvá bučení jen krátce; tele se na nové podmínky adaptuje rychle.
Když jsou však v novém prostředí tvrdé, studené, někdy i deformované a vydrobené roštové
podlahy, které mu znesnadňují pohyb, nebo jsou přesunuta do těsné klícky bez podestýlky
(ochuzené prostředí) a bez možnosti kontaktu s ostatními zvířaty, bučí některá telata ještě i po
3 dnech (Kovalčik a kol., 1979). Když výzkumníci odloučili tele od matky hned po narození,
nejpozději do 1 hodiny, nepozorovali žal (stesk) ani u krávy, ani u telete. Kráva sice po
odsunutí telete na chvilku znervózněla, přešlapovala, několikrát zabučela, ale potom se
uklidnila. Telata nevydávala žádné zvuky.
Ontogenetické procesy přísně vymezují chování a reakce dospělých zvířat. Všechny
stereotypy a abnormální chování jsou pravděpodobně důsledkem zkušeností z raného období
života. Založení a udržení sociální hierarchie zvířat je ovlivňováno nejen genetickou
dispozicí, ale i zkušenostmi z předchozího odchovu a pozdějších agonistických sociálních
interakcí (Price a kol., 1986). Kromě sociální izolace telat má zejména předčasný odstav od
matky výrazný dopad na další vývoj jejich chování (Arave a Albright, 1981; Arave a kol.,
1985; Arave a kol., 1992). Existují rozdíly mezi chováním kojících krav mléčných a masných
plemen. Mléčný skot byl totiž v průběhu selekce v mateřském chování velmi omezovaný. Le
Neindre (1989) sledoval chování krav bez tržní produkce mléka a zjistil, že mateřská zvířata
byla častěji sána a že méně telat sálo cizí krávu. Z dalšího experimentu, kdy na 1 krávu
připadala 2 telata (vlastní a cizí) vyplynulo, že kráva byla sána 2x častěji vlastním než cizím
teletem (2,4 period sání oproti 1,08 periodám). Celková doba sání se také prokazatelně lišila
(30,4 min oproti 11,6 min). Levandrowski a Hurnik (1983) uvádějí průměrný počet dojení za
den u masných plemen 4,9 a doba jedné periody sání 10,4 min. Počet případů kojení cizí
krávou byl v průměru 0,3 denně s dobou 1 periody 5 min. Shimada a kol. (1989b) zjistili
7,4 kojení a průměrnou dobu 1 sání 10,7 min, Gonyou a Stookey (1987) 4,5 period denně. Ve
skupinové porodnici saje 62,5 % telat jen svou matku, zatímco 84,6 % telat bez matky saje
více krav než jednu (Špinka a Illmann, 1992). Počet period sání od cizí krávy je velmi
výrazně nižší než od matky (Waltl a kol., 1995; Wood-Gush a kol., 1984). Jalovičky stráví
více času u matek než býčci (Lidfors a Jensen, 1988). Některé krávy byly telaty preferované,
jiné ignorované. Trvání jednoho sání se podle jednotlivých krav pohybovalo v rozpětí 260321 sekund (Brouček a kol., 1997).
30

Řešení porodnic
Zvířatům je třeba zajistit takové prostředí, jaké by je co nejméně rušilo a omezovalo v
pohybu. To je velmi důležité v období stání na sucho a telení.
Ustájení v porodnicích s vazným ustájením znemožňuje dojnicím vyhledat si vhodné
místo a pohybem a změnami polohy si usnadňovat průběh porodu. Porody trvají déle, jsou
obtížnější, takže si pak často vyžadují asistenci ošetřovatelů a veterinárních lékařů. Věříš
(1989) zjistil, že při přesunu plemenic z volného skupinového ustájení do vazných porodnic
1-2 měsíce před porodem se délka březosti ve vztahu k pohlaví telat prodlužuje o 1-3 dny ve
srovnání s plemenicemi přesunutými v termínu do 10 dní před očekávaným porodem. Přesun
z vazného ustájení do volného ustájení naproti tomu působí prokazatelně na zkrácení délky
březosti a zároveň výrazně omezuje výskyt případů nadprůměrně dlouhého období březosti.
Fiala a kol. (1989) zjistili zkrácení servis periody při telení v porodnici s volným ustájením
dokonce o 14,8 dne oproti průměru při telení v porodnici s vazným systémem v daném
územním obvodu. Doležal (1991a) uvádí průměrnou délku ustájení dojnic ve volném ustájení
v době laktace 245 - 255 dní. Dalších 150 - 170 dní jsou dojnice v době stání na sucho,
porodu a puerperia ustájené v ve vazném ustájení. Nadměrná doba pobytu dojnic ve vazném
ustájení má za následek problémy zootechnického i ekonomického rázu. Zefektivnění vidí ve
zkrácení doby pobytu ve vazné porodnici nebo v záměně vazného ustájení za volné.
V porodnicích s volným ustájením dochází ve velké většině případů k porodu bez cizí
pomoci. Fiala a kol. (1989) uvádějí, že ze sledovaných 140 porodů ve volném ustájení bylo
105 porodů bez pomoci, tj. 75 % a 35 porodů, tj. 25 % s pomocí. Pomoc byla poskytovaná
tehdy, když vypuzovací stádium trvalo více než 2 hodiny. Důvodem déle trvajícího
vypuzovacího stádia jsou většinou absolutně velké plody, v menší míře pak nepravidelné
polohy a příliš slabé porodní stahy. K zadržení lůžka po porodu došlo ve 13 případech
(9,3 %), z toho bylo 9 případů porodů s pomocí člověka. Řezníček a kol. (1989) měli za
sledované dvouleté období v porodnici s volným ustájením jen 5,34 % případů, které si
nevyhnutelně vyžádaly lidskou pomoc. Ostatní porody probíhaly bez pomoci. Nejčastější
příčiny, proč porod nemohl proběhnout bez pomoci, byly následující: podložená nožička,
poloha plodu podélná zadní, relativně velký plod převážně u jalovic, případně porod dvojčat.
Za hodnocené období zjistili poporodní komplikace u 13,59 % krav telících se ve volném
ustájení. Telení ve volném ustájení pravděpodobně zlepšuje i následné oplodňování. Frelich a
Voříšková (1989) zjistili vyšší procento březosti po I. inseminaci zvířat otelených ve volném
prostoru. Vyšší procento porodů bez pomoci, nižší procento zadržených lůžek, kontakt matky
s teletem v době pěti dnů v porodnici s volným ustájením, častější sání telat a tím i vyšší
uvolňování oxytocinu ze zadního laloku hypofýzy, pozitivně ovlivňují průběh involuce
dělohy a snižují počet endometritid (zánětů dělohy) v období puerperia. K podobným
závěrům došli i Řezníček a Derda (1990).
Volné ustájení dojnic patří v zemědělsky vyspělých zemích k nejprogresivnějšímu
systému ustájení. Při nové výstavbě, ale i při modernizaci starších objektů se tento způsob
ustájení volí nejen pro své výhody v oblasti produktivity a organizace práce, ale hlavně kvůli
respektování základních přirozených potřeb zvířat. Na systém volného ustájení dojnic musí
navazovat i adekvátní systém volného ustájení v době stání na sucho a telení. Přesun zvířat do
porodnice s vazným ustájením může totiž působit jako stresor s nepříznivým vlivem na matku
a jejího potomka (Uhrinčať a kol., 1996).
Telení ve volném ustájení má oproti klasickému způsobu telení ve vazném ustájení celou
řadu předností. Například při porodech ve volném ustájení probíhají všechny procesy bez
rušivého zásahu člověka a plně se uplatňují zafixované mateřské instinkty zvířat, celková
doba porodu je zkrácená, následně se snižuje výskyt poporodních komplikací a pod.
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Kotce pro telení by měly být navrhovány tak, aby umožňovaly požadovanou pomoc
během porodu a poskytovaly pohodlné, suché prostředí pro krávu, bez ostrých rohů. Každá
ohrada nebo kotec pro telení by měly být vybaveny krmným žlabem a zdrojem vody. Před tím
než jsou do porodních kotců přesunuty krávy, měly by být plocha i ohrazení vždy
vydezinfikovány, podestýlka suchá a čistá, lože dobře podestlané. Už při navrhování
konstrukce se musí myslet na bezproblémovou sanitaci (Brouček a kol., 1993b).
Porodní kotce by měly být dobře osvětlené a důkladně větrané, s minimálním průvanem.
Pro krávy by kotec neměl představovat neznámé prostředí. Z toho vyplývá, že by v nich měly
být umístěny 2-3 dny před očekávaným telením. Na univerzitě v Minnesotě v USA ale zjistili
při hodnocení porodů telat ve stádě 2500 dojnic, že při přemístění do porodního kotce až po
objevení se plodových obalů bylo riziko úhynu telete do 24 hodin 2,5x nižší. To ovšem
vyžaduje stálou pozornost ošetřovatele. Všechny druhy vyrušování, jako například hluk
traktoru, návštěvy a přítomnost psů by měly být v době telení minimalizovány (Brouček,
1993).

Obr. 14 Porodní kotce v otevřené stáji
Z hodnocení telat v experimentu autorů Uhrinčať a kol. (1998) jednoznačně vyplynulo,
že zvířata narozená v porodnici s volným ustájením v porovnání s vazným ustájením, měla
vyšší porodní hmotnost a tento počáteční rozdíl se v průběhu růstu nejen udržel, ale i zvětšil.
Nejvýznačnější poznatek z hodnocení telení byl ten, že krávy, které rodily ve volné porodnici,
měly kratší servis periodu a delší období březosti.
Princip technologických řešení volných porodnic krav s individuálními kotci spočívá
podle Doležala a Berana (1993) v dodržování následujících zásad:
1. Březí kráva je pokud možno co nejdelší dobu před otelením ustájena volně. V tomto
období musí být prostředí optimalizované dokonalou stájovou ventilací nebo využitím
přístřešku s možností prostorného výběhu či dokonce s pastevním výběhem atd.
2. Asi 1-3 dny před pravděpodobným termínem otelení (podle příznaků) je kráva přesunuta
do individuálních kotců. Kotec je po celé ploše pokrytý čistou‚ suchou podestýlkou do
výšky 25-30 cm. Dobrý stav podestýlky se udržuje každodenně dostatečným přistýláním.
Aby matka nebyla rušená, odstraňuje se podestýlka až po ukončení pobytu krávy v kotci.
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3. Telení probíhá většinou bez vnější pomoci (95 % porodů) a v libovolném místě kotce
podle výběru krávy. Rozhodujícím požadavkem v tomto období je dodržování klidu ve
stáji.
4. Krávy bez porodních komplikací jsou do 24 hodin po otelení přesunuty do poporodního
skupinového kotce buď:
a) s lehacími boxy s měkkým nastýlaným lůžkem
b) s plochým podestýlaným ložem
c) se spádovaným ložem s vysokou podestýlkou
d) s hlubokou podestýlkou

Obr. 15 Poporodní kotec musí být vybaven krmištěm.
Krávy jsou dojeny v období tvorby mleziva do konví:
a) v malokapacitní tandemové nebo rybinové dojírně s manipulačním prostorem pro
čekárnu
b) v přizpůsobených dojících stáních mimo kotec
c) v kotci u krmného žlabu s fixačním zařízením, stranovými zábranami a zabudovaným
podtlakovým potrubím nebo pojízdným dojícím strojem. Mlezivo a nestandardní mléko
je využívano na krmení telat.
5. Zdravé krávy jsou po splnění požadavků na kvalitu mléka přesunuty do produkční stáje, do
nově vytvořené skupiny dojnic, kde jsou průběžně veterinárně sledované.
Technika chovu narozených telat je následující:
I. alternativa: Novorozené tele je asi 24 hodin u vlastní matky, kde je "ošetřováno"
olizováním zpravidla do 30 minut po narození. Po cca 24 hodinách je tele přesunuto mimo
porodnici k dalšímu odchovu při napájení mlezivem do 5. dne věku.
Tato varianta prvního dne života je možná jen u zdravých stád, v podmínkách vysoké
ošetřovatelské a technické kvality. U vysokoužitkových krav se nedoporučuje odstav telete
příliš odkládat. Doba 24 hodin se jeví jako více než dostačující.
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II. alternativa: Tele je po narození mechanicky osušeno, ošetřeno a napojeno vydojeným
prvním mlezivem a přesunuto do venkovní boudy nebo na individuální stání v dobře
větraném profylaktoriu. Druhé a další napájení vydojeným mlezivem od vlastní matky se
uskutečňuje mimo porodnici.
Uvedené principy je možné přizpůsobovat místním podmínkám a zkušenostem. Tak je možné
použít u skupiny krav stojících na sucho např. stájový chov v boxové stáji, chov v přístřešcích
s hlubokou podestýlkou a dostatečnou podlahovou plochou.
Do objektu porodnice patří kromě kotců pro krávy před telením a individuálních
porodních kotců i fixační box na fixaci a ošetřování krav.
Pro porodnici je dostatečná stáj s kapacitou 5-10 % krav stáda. Prostor pro 15-20 % stáda
je potřebný tehdy, když několik krav nebo jalovic vyžaduje pozorné sledování ve stejné době,
v případě nepříznivého počasí nebo podobných situacích. Podle Bodmana a kol. (1995) je
třeba krávy držet v prostoru, kde je snadná jejich kontrola a do porodních kotců je
přesouváme v případě potřeby.

Obr. 16 V individuálním porodním kotci by měl být i samostatný krmný žlab
Porodní kotce jsou obvykle o rozměrech 3 x 3 m nebo někdy 2,4 x 3,7 m. Pokud je to
možné, můžeme rozšířit kotec na 3,7 x 3,7 m. Pro větší zvířata poskytuje více místa pro
pomoc v době telení. Tři pevné stěny kotce redukují průvan a pomáhají držet zvířata odděleně
a v klidu. Uhrinčať a kol. (2006) zjistili na základě preferenčních testů nejvhodnější plochu
individuálního porodního kotce 20 m2. Nutností je krmný žlab pro krávu a světlé místo pro
tele. Při telení v zimě je samozřejmostí nezamrzající napáječka.
Důležitým faktorem, který působí při skupinovém telení a ovlivňuje příjem mleziva v
prvních hodinách po narození, je vysávání mleziva čerstvě otelené krávy cizími telaty nebo
příjem zralého mléka narozenými telaty od jiné dojnice (Illmann a Špinka, 1993). Aby se
předešlo těmto problémům, je vhodné umístit dojnici těsně před otelením do individuálního
kotce. O’Callaghan (1996) doporučuju individuální porodní kotec s plochou 16 m2, kde jsou
lépe zohledněny potřeby zvířat v době porodu.
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Část B. TELATA
Ustájení
Fyzikální vlastnosti prostředí obklopujícího mladé tele jsou stejně důležité jako výživa,
technika chovu, působení infekčních agens a stres. Ustájení musí zvíře chránit před extrémy
podmínek prostředí. Dobré ustájení nemůže nahradit špatnou výživu a management, ale
špatné ustájení může efektivnost dobré výživy i dobrého programu managementu výrazně
snížit. Nesmí chybět suchá plocha adekvátní velikosti na odpočinek, vhodná ventilace bez
průvanu, ochrana proti slunečnímu záření a větru, pohodlný přístup k vodě a krmivu. Musí
být zajištěn prostor pro snadnou manipulaci při ošetřování telat, snadné čištění a sanitace
zařízení.
a) Ustájení do odstavu
Po dobu mléčné výživy se všeobecně doporučuje na jedno tele prostor 2,2 - 2,8 m2
(McFarland, 1996a). Podestýlaná plocha by podle různých autorů měla být 1,2 x 1,8 až 2,4 m.
V individuálním kotci s pevnými stěnami nebo v boudě by poměr délky k šířce měl být 2:1
nebo větší, aby se tele mohlo ukrýt před průvanem v zadní části ustájení (Davis a Drackley,
1998).
Podle Bickerta a kol. (1997) by individuální bouda určená pro telata od narození do věku
dvou měsíců měla mít rozměry 1,22 x 2,44 m, výběh 1,22 x 1,83 m. Pro individuální kotec
doporučuje rozměry 1,22 x 2,13 m. Curtis a kol. (1999) určili pro jedno tele v boudách
plochu 1,5 - 3,0 m2, v individuálním kotci 2,2 - 2,9 m2. Plocha pro výkrmové tele by v kotci
měla být 1,4 - 1,7 m2.
Hlavní výhodou odchovu telat v boudách je výborné větrání a minimální
pravděpodobnost přenosu chorob z jednoho telete na druhé. Je však třeba se postarat o
ochranu proti větru a průvanu v období mrazivého zimního období a o stín v době horkého
letního období (Coleman a kol., 1996). V pokusu autorů z USA (Richard a kol., 1988) měla
telata chovaná v zimním období ve venkovních boudách průkazně vyšší průměrné denní
přírůstky než telata ustájená v individuálních kotcích v zateplené stáji. Stejné výsledky jsme
zaznamenali i v našich podmínkách (Brouček a kol., 1988; Brouček a kol., 1990 a).
Existuje více typů bud. Většinou se vyrábějí ze dřeva, plastu nebo sklolaminátu. Přírůstky
živé hmotnosti telat jsou v dřevěných i plastových boudách podobné (Macaulay a kol. 1995;
Higginbotham a Stull, 1996). Výhodou plastových bud je delší životnost a snazší čištění. Tvar
boudy musí zvířatům zajistit požadovaný prostor a pohodlný odpočinek v zadní časti boudy,
chráněné před větrem a průvanem (Šoch, 2005). Proto je ve většině typů bud poměr mezi
délkou a šířkou 2:1 nebo ještě větší. Někteří chovatelé zmenšují plochu na jedno tele v
boudách na 1,2 x 1,2 m z důvodu snížení materiálových nákladů. To však může být
akceptovatelné jen při sezónním chovu v přechodném a letním období, jako ochrana před
sluncem, ne v zimě (McFarland, 1996b).
Boudy jsou vepředu stále otevřené z důvodů přirozeného větrání a pronikání slunečních
paprsků v zimním období. Zařízení na krmení a napájení telat je nainstalované uvnitř nebo
venku ve výběhu (Brouček a kol., 1989 a).
Je známé, že podle chování zvířete je možné posoudit, jak se v konkrétních podmínkách
cítí. "Pohoda" zvířete se projeví ve správném vývoji organizmu. Z důvodů vhodnosti
podmínek ustájení telat při odchovu v boudách bylo nutné na základě etologických studií a
měření vnitřních teplot určit vhodné rozměry a rozvrhnutí venkovních bud s výběhy.
Chováním telat ve vztahu k danému prostoru ustájení se zabývalo několik experimentů
(Brouček a kol., 1990 b,c). Po dobu 24 hodinových etologických sledování se každých
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10 minut sledoval nejen celkový čas ležení a stání, ale i využívání jednotlivých částí boudy a
výběhu při ležení a stání, resp. směr těla při ležení a stání. Sledování se realizovala v
obdobích s nízkými a vysokými vnějšími teplotami, ve věku od 2. do 90. dne.
Na základě výsledků se stanovili následující parametry bud (z obou materiálů) a výběhů:
minimální délka a šířka boudy 2,0 x 1,2 m, minimální délka a šířka výběhu 1,8 x 1,2 m,
přičemž výběh by měl být ze svislého nebo vodorovného hrazení vysokého 1,1 m.

Obr. 17 Jednoduché dřevěné boudy s optimálními rozměry podle etologických hodnocení
Podestýlka by měla být co nejbohatší, aby zvířatům zabezpečila komfort. V chladném
prostředí by měla být dobrou izolací. Kvalitní podestýlka absorbuje vlhkost a srst telat si udrží
dobrou izolační schopnost. Výška podestýlky by měla být minimálně 15 cm, jako podestýlka
se může použít více druhů podestýlkových materiálů, nejčastěji se pro mladá telata používá
neřezaná sláma.

Obr. 18 Kvalitní podestýlka je základem pohody telat
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b) Ustájení po odstavu
Po odstavu je vhodné ponechat telata ještě 7 - 10 dní v původním ustájení, aby se omezil
stres z odstavení od mléčné výživy spojený se změnou prostředí a z neznámých zvířat
(Doležal a kol., 1999; Doležal a kol., 2002). To se ovšem netýká ustájení v individuálních
boudách při odstavu v 56 dnech. V tomto věku musí být podle směrnic na ochranu zvířat již
tele ustájeno ve skupině. Proto se to řeší přesunem do "přechodné" skupiny skládající se ze 4
až 6 zvířat umístěných v odděleném kotci (Albright, 1987; Morrill, 1992; Bickert a Atkeson,
1996).
Období po odstavu je jedním ze dvou nejvíce stresujících období v životě mladých telat.
Vytvoření přechodné skupiny je důležité opatření k zabránění poklesu nebo stagnace
přírůstků, které se často po odstavu objevují (Bickert a Atkeson, 1996). Tyto skupiny
zohledňují speciální potřeby telat, která se mění z nepřežvýkavců na přežvýkavce a která
přecházejí z individuálního na skupinové ustájení. Telata se v takovýchto přechodných
malých skupinách lehce adaptují a chovatel může zachytit případné zdravotní problémy
(Čítek a Šoch, 1994; Brestenský a kol., 2002). Někteří autoři doporučují ustájovat párový
počet telat ve skupině, protože jalovice mají tendence tvořit páry (Albright, 1987).
Telata v přechodných skupinách potřebují prostor 2,3 – 2,8 m2 na kus (Bickert a Atkeson,
1996; Bickert a kol., 1997), který má být chráněný před průvanem a větrem. Kotce musí být
dobře podestlané a čištěné, aby se minimalizovala možnost nákazy při maximální pohodě
telat. Je také důležité poskytnout zvířatům vhodný prostor na krmení a napájení, aby se
všechna telata mohla v klidu bez soutěžení nažrat a napít. Když jsou telata silná a zdravá a
mají dostatek místa ke žraní, má skupinové ustájení tendenci stimulovat příjem krmiva,
protože působí vliv soutěživosti a napodobování (Richard a kol., 1988; Hrouz a kol., 2000).
V přechodném období se používá více způsobů ustájení, stájí či přístřešků pro telata.
Jsou to posuvné přístřešky "superboudy" (Bickert a Atkeson, 1996), kotce v otevřených
stájích nebo pro větší stáda stáje s výběhem. Posuvné přístřešky jsou vhodné nejen pro
ustájení, krmení nebo přikrmování zvířat, ale doporučují se i na stínění v době letních veder,
na ochranu zvířat před větrem, dešťovými a sněhovými srážkami (Doležal a kol., 1996).
V podmínkách USA se navrhují přístřešky s půdorysem 5,8 x 3,7 m. Střecha je
spádovaná, její výška vepředu je 2,4 m, vzadu 1,8 m (Bickert a kol., 1997). Optimální velikost
skupiny je 4-6 zvířat, maximální 20 kusů. Na ustájení v přechodném období mohou být
přestavěny staré budovy, ve kterých ale musí být zabezpečeno dokonalé odvětrání (Bickert
and Atkeson,1996; McFarland,1996b). Curtis a kol. (1999) doporučují v posuvných
přístřešcích (superboudách) na jedno tele plochu 2 m2, ve skupinových kotcích ve stáji
2,3 - 2,8 m2.
Napájení telat
a) Napájení telat mlékem a mléčnou krmnou směsí
V uplynulých desetiletích došlo ke změně technologie krmení telat. Moderní systémy
chovu způsobily také značné změny v chování zvířat. Dnes si neumíme představit jiný odchov
telat než mléčnými náhražkami. Chov kojných krav a krav bez tržní produkce mléka je ve
výrazné menšině. Zatímco množstvím a složením mléčných krmných směsí při umělém
odchovu jsou telata plně uspokojena, způsob jejich chovu a napájení je většinou
neuspokojivý. Při přirozeném odchovu je celý den nebo minimálně po dobu sání vytvořen
těsný vztah mezi matkou a jejím potomkem. Naproti tomu při umělém odchovu jsou mladá
zvířata trvale oddělena od matek a chována v individuálním nebo skupinovém ustájení.
Nápoje přijímají pitím nebo sáním z vědra. Doporučuje se napájení pomocí umělého struku,
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což je fyziologicky bližší přirozenému sání krávy (obr. 19). Takové napájení je časové delší a
nedochází při něm k tzv. prázdnému sání.

Obr. 19. Napájení sáním z lahve je fyziologické a správné
Při přijímání mléka sáním krávy nebo umělého struku se intenzivně vylučují sliny a
v nich přítomný mucin pomáhá při trávení kaseinu. Při pití z vědra je příjem tekutiny velmi
rychlý a potrava je méně prosliněná.
Pro využití mléka je důležitá i poloha hlavy při pití – skloněná nebo zdvižená. V prvním
případě se potrava dostává přímo do slezu, v druhém případě se část dostává do bachoru a
vyvolává trávicí poruchy (Hlásný, 2000). Může dojít k přemnožení bakterií, tvorbě toxických
produktů. Následkem je permanentní průjem, ztráta tekutin a dehydratace organizmu. Když
tele přežije, je v dalším období náchylné na choroby a růst je omezený (Davis a Drackley,
1998).
Sání z vemene matky je kvalitativně odlišnou fyziologickou aktivitou než pití z vědra.
Tele získává mléko od matky střídáním sání a tlaku. Frekvence savých pohybů je 120 – 150
za minutu, poměr savých a polykacích pohybů 3:1 (Brouček a kol., 2001).
Tele aplikuje tlak i podtlak současně, a tak rovnoměrně vytváří tlakový rozdíl napříč
strukového kanálku. Maximální tlak ve strukové cisterně nastane 0,2 sekundy po vrcholu
maxima podtlaku v ústní dutině. Podtlak v tlamě se mění při každém pohybu úst od -10 do -1
kPa a tlak ve strukové cisterně se mění od hodnot vyšších než 55 kPa až do minusových
hodnot.
Normální podtlak ve strukové cisterně v době sání klesá pod -15 kPa a příležitostně až
pod -20 kPa (Rasmussen a Mayntz, 1998).
V pokusech s napájením telat z automatu se na gumovém struku naměřil tlak 29,3 kPa,
podtlak 40,2 kPa a počet polykacích pohybů bol 2,2 za sekundu (Ahmed, 1987). Ruční dojení
využívá vyšší tlak - do 100 kPa, s frekvencí okolo 1,5 Hz (podtlak chybí). Strojní dojení
probíhá optimálně za podtlaku 50 kPa, 50 pulzů za minutu a poměru taktů 2:1.
Časové rozdělení sání mléka telaty v průběhu dne se liší podle postupu prací v různých
technologických systémech. Nejnižší frekvence sání je v nočních, nejvyšší v brzkých ranních
hodinách, kdy saje 80 - 100 % všech telat. Frekvence sání a přijaté množství mléka závisí na
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dojitelnosti krávy (tok mléka za minutu), na věku, velikosti, temperamentu, vytrvalosti a
způsobu sání telete.
Většina telat častěji saje z předních struků, přičemž běžně sají jen z jednoho nebo z obou
struků. Mléko z předních struků z důvodu frekventovanějšího vysávání obsahuje méně
buněčných elementů než mléko ze zadních struků. Výměna struků se objevuje většinou na
začátku a na konci period sání. Jedna perioda sání trvá průměrně 8 až 10 minut a s věkem se
prodlužuje. Celkový čas sání za 24 hodin představuje 40 - 150 minut v závislosti na věku a
plemeni. Tele v průběhu 24 hodin saje 3-8x. Při pozorování stáda nedojených krav se zjistilo,
že každá kráva byla sána v průměru 5,1x za den, a přitom jedno kojení trvalo 32,2 minut.
Starší telata sají méně často, avšak déle. Při odchovu telat kojnými kravami se nejdelší
celkový čas sání zjistil ve věku 15 dní (146 minut). Počáteční vysoká frekvence sání po
dosáhnutí věku 22 dní až do odstavení ve věku 66 dní mírně klesala, přičemž čas sání se
prodlužoval ze 4,5 minut v třetím týdnu na 5,7 minut v osmém týdnu (Brouček a kol., 1995;
Brouček a kol., 1996).
Délka pití a časový interval mezi jednotlivými fázemi závisí zejména na způsobu
podávání mléka, ale i na pohlaví a individualitě telat. Nejdelší a fyziologicky nejvhodnější
způsob krmení je sání krávy. Doba pití je při něm poměrně dlouhý časový interval závislý na
době potřebné na strávení mléka, tzn. při nástupu pocitu hladu. Při napájení telat dvakrát
denně se proces trávení musí přizpůsobit způsobu podávání mléka. Napájení telat pitím z
věder je méně fyziologické a zejména trvá krátce. Vhodnější je napájení gumovým cucákem z
lahve, doba napájení však závisí na velikosti otvoru. Kratší čas pití mléka z vědra vyvolává
vzájemné olizování telat. Tento zlozvyk zkracuje dobu ležení a tím zhoršuje pohodu
skupinově chovaných telat (Brouček a kol., 2002). Celková doba příjmu mléka sáním z vědra
je 2 – 3 x delší než při pití z vědra.
Základní chyba při běžném způsobu krmení bývá nevhodná teplota nápoje, špatně
smíchaná krmná směs připravená ve větším množství najednou, podávání nápoje v
intervalech, které neodpovídají fyziologickým požadavkům. Přitom je známé, že telata
odchovaná přirozeným způsobem sají 4 – 12 x denně. Takto přijaté mléko se v organizmu
lépe využije.
Vhodný způsob napájení telat se řeší pomocí elektronicky řízeného napájecího automatu.
Každé tele má na krku připevněný responder, pomocí kterého je po vstupu do boxu
identifikováno. Signál je přenesen do centrální počítačové jednotky, kde se přijatý signál
zkontroluje a po odsouhlasení odešle příslušný pokyn do řídící skříňky automatu. Potom se
uvede do činnosti dávkovač teplé vody, dávkovač mléčné krmné směsi a míchadlo. Jedna
připravená porce představuje 0,5 kg mléčného nápoje. Po jejím namixovaní (2-5 sekund) se z
přední stěny napájecího boxu vysune gumový struk. Když je nádobka prázdná, začne se
připravovat další porce. Tento proces se opakuje až do zkonzumování naprogramované dávky
pro dané zvíře. Dávkování se může ukončit i dříve, když zvíře opustí box a přeruší se
identifikace. Struk se po ukončení zasune zpět (Brouček a kol., 1993c). Telata tak mohou
dostat množství mléka v souladu s věkem, s požadovanou úrovní přírůstku hmotnosti a
termínem odstavení.
Důležitý je interval napájení. Z výsledků vyplynul jako nejvhodnější šestihodinový
interval napájení (Brouček a kol., 1992). V porovnání se čtyřhodinovým intervalem byl
v kotci větší klid, což se projevilo i v delším ležení s přežvykováním a v celkové době
přežvykování (Brouček a kol.,1993).
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Obr. 20 Napájení telat pomocí automatu řízeného počítačem
b) Napájení pitnou vodou
Tele by mělo mít v každé době přístup k pitné vodě. Někteří autoři tvrdí, že zvýšený
příjem vody souvisí se srážecím procesem ve slezu, což může způsobit nebo zhoršit průjem.
Celkový příjem vody si však částečně reguluje samotné tele tak, že při napájení mléčnou
náhražkou s nízkou koncentrací sušiny pije méně doplňkové vody, zatímco telata krmená
mléčnou náhražkou s vyšším podílem sušiny vypijí doplňkové vody více. Sledování ukázala,
že tele se pitnou vodou zahltí jen v případě nabídnutí vody poprvé nebo po dlouhé době.
Nestává se to telatům, která mají pitnou vodu stále k dispozici. Nenašel se ani důkaz pro
souvislost průjmu a doplňkové pitné vody (Kišac a kol., 2004). Ve skutečnosti pozorování
dokázala, že se ad libitní příjem vody zvyšuje na začátku po propuknutí průjmu v porovnání s
příjmem vody před onemocněním. Telata si jím kompenzují ztráty vody v době průjmu
(Ternouth a kol., 1985).
Možnost stálého přístupu k vodě podporuje časný příjem krmné směsi a zvyšuje celkový
příjem objemných krmiv (Brouček, 1990). Nedostatek vody způsobuje olizování telat, snížení
příjmu jadrného krmiva, a tím i průměrné denní přírůstky. Krmení telat a systém odchovu má
zahrnovat ad libitní příjem vody pro maximální příjem jádra a zvyšování přírůstků. Telata bez
příjmu vody mají snížené přírůstky hmotnosti o 38 % a příjem jádra o 31 % (Kertz a kol.,
1984). Nižší spotřeba vody částečně ovlivňuje spotřebu suchých krmiv a významněji
ovlivňuje jejich stravitelnost, což se projevuje nižší intenzitou růstu živé hmotnosti po
odstavení od tekuté výživy. Vyšší hladina kortizolu u telat bez příjmu vody může být
interpretována jako vyšší aktivace hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikoidní osy na chronický
stres. Přijímání vody telaty se projevuje lepším vývojem svalstva a jejich jateční těla byla
hodnocena vyšším stupněm zmasilosti.
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Část C. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ
Ustájení krav v předporodním a porodním období
Minimálně tři týdny před očekávaným telením přesunout vysokobřezí zvířata do volného
plochého skupinového podestýlaného kotce s plochou lože 7 m2 na jedno zvíře. Ideální je
v tomto ustájení držet zvířata po celou dobu stání na sucho.
V době 72 až 24 hodin před porodem přesunout zvířata do individuálního podestýlaného
prostoru kotce vybaveného krmným žlabem a napáječkou s plochou nejméně 20 m2 na jednu
dojnici. Když se v nouzových případech telí více zvířat v jednom kotci, lože má mít nejméně
10 m2 na jednu dojnici. Šířka kotce je nejméně 4 m.
Všechny porody vést pod dozorem vyškoleného personálu a při komplikacích přivolat
veterinárního lékaře. Pro zvýšení počtu porodů bez nutné asistence připouštět jalovice býky
s menším tělesným rámcem.
Po narození čekat na sání telete z vemene matky nejdéle 6 hodin (lépe jen 3 hodiny).
Pokud do té doby nezačne, je třeba ho napojit z lahve s cucákem. Druhou alternativou
(spolehlivější, i když pracnější) je po ošetření pupku telete oddojit mlezivo a napojit tele v
průběhu první hodiny života.
Matku s teletem ponechat v individuálním kotci 24 hodin. Po této době se kráva přesune
do kotce, kde jsou krávy po otelení, a tele do boudy, resp. teletníku. Každý den musí být
matka 2x denně dojena a tele napájeno mlezivem a nezralým mlékem. Druhou alternativou je
přesunout matku s teletem po 24 hodinách do společného kotce, kde jsou matky ustájeny
s telaty do 4. dne nebo jen po dobu, kdy je jejich mléko nevhodné do mlékárny.
Ošetření telat po narození
Narozenému teleti se musí odstranit hlen z nozder a ústní dutiny. Potom je třeba
dezinfikovat pupečník namočením do 7% roztoku jódu (použití sprejů se nedoporučuje),
podvázat ho nebo zkrátit. Matce by se měla nechat možnost tele olízat. Když se nechce telátku
věnovat, musí ošetřovatel tele otřít slámou nebo utěrkou a osušit, což je vlastně náhrada
masáže, kterou matka poskytne teleti olizováním. Osušení je důležité, odpařování plodové
vody z kůže telete totiž způsobuje evaporační ochlazování! Po vysušení by mělo být tele
napojeno mlezivem.
Tele se rodí s minimem protilátek a jejich jediným zdrojem v raném věku je kvalitní
mlezivo. Musíme proto sledovat, jestli tele začalo sát matku. V mnoha podnicích se
předpokládá, že tele saje i bez lidské pomoci včas. Ale většina telat, zejména u
vysokoužitkových plemen, o to nemá zájem, resp. nedokáže najít hluboko spuštěné vemeno.
Proto je potřeba tele napojit pomocí napájecí lahve, v krajním případě pomocí sondy. Vědci
z USA zjistili, že čím déle je tele s matkou, tím je vyšší % úhynů do věku 6 měsíců. Je to
způsobeno opět pozdním a nízkým příjmem mleziva.
Dostatečné množství teplého mleziva by mělo být poskytnuto co nejdříve po narození (do
3 hodin po narození, maximálně však do 6 hodin). Při pozdějším podání mleziva je sliznice
tenkého střeva už méně přístupná pro ochranné látky, t.j. imunoglobuliny (ImG). Tele má za
den dostat takové množství, které se rovná 10 až 12 % jeho živé hmotnosti. Například 40 kg
tele má dostat první den minimálně 4 litry mleziva. V průběhu prvních 4 až 6 hodin po
narození má tele vypít 1/2 denní dávky, což u 40 kg telete představuje 2 l mleziva. Protože se
stále zvyšuje užitkovost dojnic, ale produkce imunoglobulinů zůstává stejná, dochází ke
zřeďování mleziva. Proto je podle nejnovějších údajů třeba, aby tele přijalo v průběhu prvních
24 hodin minimálně 5 kg mleziva. Zjistilo se, že při příjmu 4 až 5 kg je do 6 měsíců 6,5 %
úhynů, při 2,5 až 4 kg 9,9 % a při 1 až 2 kg 15,3 %.
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V USA udávají, že při vysoké úrovni hygieny (sláma se neukládá do venkovních stohů a
nemůže se tak lehce zamořit plísněmi) je nejzašší doba pro příjem mleziva 12 hodin. Tele
zůstává u matky jen 6 hodin a není důležité, jestli se za tuto dobu stačí napít. Po přesunu je
napojeno z lahve. Mlezivo používají zásadně jen od zdravých krav.
Mlezivové období začíná porodem a ošetřením telete. Mlezivo telata přijímají sáním od
matky nebo se jim podává nadojené o teplotě 37-39 oC gumovým strukem z lahve nebo z
vědra. Ustájení telat je ve venkovních individuálních boudách nebo v individuálním (1. den)
anebo skupinovém kotci otelených matek (až od 2. dne). Telata mohou být umístěna i
v profylaktoriu – nejlépe prostorově odděleném od porodnice, ve skupinových nebo
individuálních podestýlaných kotcích (1,5 m2 na tele). Telata jsou tu do věku 4 až 14 dnů a
potom se přesouvají do skupinového ustájení. Kapacita profylaktoria závisí na době pobytu a
velikosti stáda. Měla by představovat minimálně 6 až 7 % ze stavu dojnic.
Období mléčné výživy může trvat různou dobu podle zažitého systému na farmě.
Optimální doba je do konce osmého týdne (věk 56 dní). Upozorňujeme, že při použití
individuálního ustájení v boudách nebo kotcích, musí být telata od 57. dne ustájena volně ve
skupinách. Období rostlinné výživy trvá od odstavu do šestého měsíce věku.
Výživa telat
V současné době jsou nejpoužívanější dva způsoby výživy telat do odstavu. Zásadní
rozdíl je v podávání sena. Při konvenčním způsobu, který je tradiční, jsou telata vyživována
napájením mléčnou krmnou směsí (6 až 8 kg denně), startovací krmnou směsí (ad libitum)
a senem (ad libitum). Voda musí být stále k dispozici. Zkrmování sena je žádoucí pro
omezení výskytu vzájemného olizování.
Při druhé metodě se seno nepodává. Výživa je založená na předpokladu, že telata nejsou
schopna trávit objemná krmiva, takže nemůže dojít k úplné fermentaci přijatého sena. Proto
se podává jen mléčný nápoj a tzv. startérová směs, která podporuje rozvoj předžaludků.
Působením hrubozrnného startéru (nejlépe vločkovaný) dochází k intenzivní stimulaci stěn
bachoru, rozmnožení potřebné mikroflóry a tvorbě kyselin (zejména propionová), které
pozitivně ovlivňují růst bachorových klků a papil. Dokud telata pijí jen mléko, je vnitřek
bachoru hladký, při krmení mlékem a senem je to podobné. K výraznému rozvoji papil
dochází při krmení mléčným nápojem a startérem s vysokým obsahem obilnin (zvyšuje se
obsah těkavých mastných kyselin, které stimulují růst papil). Startérová směs musí mít
vysokou výživnou hodnotu. Obsahuje obilniny, sóju, koncentráty, a měla by být granulovaná,
telátka ji přijímají ochotněji než sypkou. Telata mají stále k dispozici startérové krmivo,
mléčná krmná směs je omezena na 3,5 až 4 kg denně. Vhodná pomůcka na brzký návyk telat
na příjem krmné směsi je tzv. „startérová lahev“. Je to nádoba na krmnou směs s gumovým
nástavcem, která využívá sací reflex po skončení napájení. Startérová směs ale musí být
vločkovaná nebo granulovaná s pevnou konzistencí, aby se slinami nerozmočila
a nezalepovala ústí nástavce.
Všeobecně zažitý termín odstavu je ve věku 8 týdnů. Může být i dříve, ale vždy záleží na
živé hmotnosti telete, adekvátním vývoji bachoru a množství příjmu stratérové krmné směsi.
Podle různých autorů stačí příjem 1 kg denně, objevuje se i požadavek na 2 kg.
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Zdravotní stav telat
Je třeba věnovat velkou pozornost ochraně telat před onemocněním dýchacích, trávicích
aj. orgánů. Musíme si uvědomit, že každým zápalem plic, ale i zánětem průdušek se
markantně snižuje kapacita plic, a to se projeví v dospělosti. Telata ustájená venku v boudách
na čerstvém vzduchu se nesmí v období mléčné výživy nebo po odstavu přesunout do
zatepleného, vlhkého a nehygienického objektu. Stejně tak telata odchovaná na hluboké
podestýlce by neměla přejít do bezpodestýlkového ustájení. Ve stáji s hlubokou podestýlkou
by mělo být pevné krmiště.
Zásadním opatřením při předcházení průjmu telat je co nejkratší podávání dostatečného
množství teplého mleziva. Při nedostatku přijatých imunoglobulinů je tele málo odolné proti
stájové infekci a dochází k průjmům a následkem toho ke ztrátě tekutin a minerálií (sodík,
draslík, chlór, vápník, hořčík) i k nedostatku hlavních živin (bílkoviny, cukry), protože mléko
se ve střevě nevstřebává, a tím působí projímavě.
Samozřejmě, že v porodnici musí být správná hygiena ustájení. Telata se často infikují
koliformními zárodky, rotaviry a koronaviry v průběhu porodu kontaktem se znečištěnou
podestýlkou. Vlivem virové infekce dochází k silnému poškození střevní sliznice. Kromě
optimálního zacházení s mlezivem se doporučuje i očkování dojnic „mateřskou“ vakcínou (v
posledních týdnech před porodem). Taková kráva pak produkuje větší množství protilátek,
které přecházejí do mleziva.
Druhým problémem je i nadbytek mleziva nebo nezralého mléka; to znamená
jednorázové vypití velké dávky nápoje. To se stává při napájení jen 2 x denně. Proto také
telata ustájená volně v individuálním porodním kotci s matkou průjem nemívají, protože pijí
vícekrát denně a v menších dávkách. Je známé, že prvním ani druhým mlezivem se tele
nepřepije (jen se zbaví smolky), avšak už ve 2. dnu věku se přepít může.
Tyto hlavní zásady se často v praxi nedodržují. Dalším problémem může být, že nezralé
mléko není včas nahrazeno mléčnou náhradou. Když se podává nativní mléko, mělo by být do
věku telat 30 dní pasterizované.
Škodlivé může být i podávání rehydratačního nápoje bez mléčné náhrady déle než 2 dny
(zejména v případech, kdy průjem přetrvává) nebo naopak, že se rehydratační dieta podává
jen krátce (1 den) a bez výraznějšího omezení průjmu se příliš rychle přechází na plnotučné
mléko (mlezivo). Závažnost intenzity průjmu je snadno vidět podle zapadlých očí, nechuti
vstávat a pít.
Pokud už tele průjem dostane, je nutné udělat všechno pro to, aby se nedostalo do vyššího
stadia nemoci, kdy je už prognóza vyléčení velmi zhoršená.
Všeobecné zásady ustájení telat
V období mléčné výživy telat se při skupinovém ustájení doporučuje na jedno tele prostor
2,2 - 2,8 m2. V individuálním kotci s pevnými stěnami nebo v boudě je optimální poměr délky
a šířky 2:1, aby se tele mohlo ukrýt před průvanem v zadní části. Individuální kotce pro telata,
s výjimkou kotců sloužících k izolaci nemocných zvířat, nesmí mít pevné stěny, ale stěny
musí být perforované, aby umožnily telatům vizuální kontakt, ne hmatový (olizování, sání).
U výkrmových telat má být v kotci plocha 1,5 - 1,7 m2 na jedno tele. Telata od odstavu
do 6. měsíce potřebují ve skupinových kotcích prostor 2,3 – 2,8 m2 na kus. V posuvných
přístřešcích (superboudách) se vzhledem k existenci výběhu doporučuje plocha 2 m2 na tele.
Optimální velikost skupiny je 4 - 6 zvířat, maximálně však 20 kusů.
Žádné tele nesmí být ustájené v individuálním kotci po dosažení 8 týdnů věku, pokud
veterinární lékař nepotvrdí, že jeho zdravotní stav nebo chování potřebuje izolaci za účelem
léčby.
43

Pokud jsou telata ustájená ve skupinových kotcích, musí mít každé tele k dispozici
volnou plochu na ležení, která musí mít nejméně 1,5 m2 na každé tele s živou hmotností do
150 kg, 1,7 m2 na tele s živou hmotností 150 kg až 220 kg a 1,8 m2 na každé tele s živou
hmotností nad 220 kg. Větší plocha je ale samozřejmě pro telata lepší.
Pokud jsou telata ustájena ve skupinových kotcích bez výběhu, musí mít k dispozici
podlahovou plochu 2,8 m2 na 1 kus, aby se mohla proběhnout, volně chodit a vybrat si vhodné
místo na ležení.
Telata nesmí být přivázaná ani fixovaná krmnou zábranou, s výjimkou telat chovaných ve
skupinovém ustájení, která se mohou uvazovat nebo fixovat na dobu ne delší než 1 hodinu při
krmení mlékem nebo mléčnými náhradami. V chovech, kde se používá v době napájení
přivazování, nesmí provazy způsobit telatům poranění, musí se pravidelně kontrolovat a
přizpůsobit podle potřeby telat a musí být sestrojené tak, aby se předešlo riziku uškrcení nebo
poranění a umožnilo teleti pohyb.
Napájení a krmení telat
Každé tele musí přijímat mléko nebo mléčnou náhražku sáním: vemene matky nebo
kojné krávy, vědra s cucákem, napájecí lahve nebo cucáku napájecího automatu. Není
přípustné napájení pitím z vědra nebo z misky. Při skupinovém ustájení musí být telata v době
napájení fixovaná, aby se zaručil příjem i slabším telatům a zabránilo se vzájemnému sání.
Telata se mohou uvolnit nejdříve 10 minut po napití.
Napájení telat z vědra je nevyhovující z důvodů rychlého příjmu mléka, nefyziologického
postoje telete a neuspokojení reflexu sání. Rychlé a krátké pití mléka z vědra také vyvolává
vzájemné sání telat.
Uspokojení reflexu sání může být zajištěno i zmenšením otvoru ve struku tak, aby telata
potřebovala pro příjem určeného množství mléčné náhražky alespoň 10 minut.
Další příčinou vzájemného sání je nedodržování režimu krmení, nedostatek vody, boj o
sociální pořadí a další jevy způsobující podráždění nervové soustavy. Za účelem omezení
olizování se doporučuje podat jadrné krmivo hned po napájení. Od 1. týdne věku musí telata
dostávat kvalitní seno.
Telata musí mít neustále k dispozici čerstvou a čistou pitnou vodu. Tento požadavek je
kriticky důležitý zejména v době letních veder, ale je významný i v chladném počasí. Nejlepší
je podávat vodu 1 hodinu po napojení mlékem nebo mléčnou náhražkou.
Všechna telata se musí krmit nejméně 2x denně. Když jsou telata ustájena ve skupině a
krmena jiným způsobem než ad libitum (stále možnost úplného nasycení) nebo individuálním
automatickým krmným systémem, musí mít každé tele přístup ke krmivu ve stejném čase jako
ostatní telata ve skupině.
Venkovní odchov v individuálních boudách
Bouda má mít následující rozměry: délka 2 m, šířka 1,2 m, výška vepředu 1,2 m a výška
vzadu 1,1 m. Výběh ze svislého nebo vodorovného hrazení má mít délku 1,8 m, šířku 1,2 m a
výšku 1,1 m. Ohrada výběhu musí mít průhledné stěny s minimální výškou 110 cm. Otvor na
přední straně boudy má mít minimální rozměry 0,6 x 0,7 m, a má se nacházet 0,2 m nad
povrchem země, aby se nevyhrnovala podestýlka do výběhu. Vstupní otvor se nezavírá ani v
zimě. Výhodné je napájení mlékem a vodou ve výběhu, seno a krmnou směs je vhodné
dávkovat do jeslí a vědra uvnitř boudy. Důležité je pevné uchycení, telata si ráda hrají a proto
často najdeme krmivo vysypané na zemi. Jestliže jsou krmidla umístěná ve výběhu, měla by
být zakrytá proti dešti a sněhu. Zdůrazňujeme, že v boudě musí být vždy jen jedno tele a
nesmí být přivázané.
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Boudy se dělají bez podlahy a staví se do řady. Mezera mezi boudami musí být
minimálně 0,8 m, aby telata na sebe navzájem viděla, ale neměla hmatový kontakt a nemohla
se olizovat. Umístěny by měly být v mírně svažitém terénu (3 % ní sklon) ve směru od
vchodu a položené na betonovém nebo asfaltovém podkladu, aby se zabránilo zaplavení
boudy při silných dešťových srážkách. Cesta do přípravny mléčné krmné směsi a skladu
krmiv musí být co nejkratší. Otvor do boudy má být situovaný v chladném ročním období na
jih, jihovýchod nebo podle místních povětrnostních podmínek, v létě na sever. Trvalé nebo
dočasné stínění nad boudami v létě může rovněž zlepšit pohodu a užitkovost telat.
Čerstvá podestýlka se přidává podle potřeby tak, aby tele mělo suché a čisté prostředí a
aby se zamezilo rozmnožování patogenních mikroorganizmů. Po odsunu telete z boudy se
musí podestýlka kompletně odstranit a plocha vydezinfikovat, aby se zabránilo rozšiřování
chorob. Bouda se obrátí, vydezinfikuje a nechají se na ni působit sluneční paprsky. Boudy by
se měly nechat alespoň týden neobsazené, aby se přerušil infekční řetězec. K dezinfekci bud
se osvědčuje horká voda a potom 2 % roztok chloraminu nebo Sava.
V létě je důležité boudy vystříkat dezinfekčním prostředkem proti mouchám a hmyzu.
Důležitý je i druh podestýlky. Pro mouchy a zejména jejich larvy je nejlepší sláma. Nejméně
vhodný je pro rozmnožování much písek. Ten se časem ale může zhutnit a je nepříjemný pro
ležení a na slunci se snadno rozpálí. Proto jsou v letním období pro podestýlku nejlepší piliny
nebo hobliny.
Boudy musí být snadno přemístitelné, a to čelním nakladačem (kroužky na střeše pro
zavěšení), vysokozdvižným vozíkem nebo ručně. Doporučujeme použít pro vzdušný odchov
jen individuální boudy s výběhem, vyrobené ze sklolaminátu, plastů nebo dřeva. Dřevěná
bouda je levnější než plastová a je vhodná pro oblasti s extrémně nízkými teplotami (obr. 11).
Plastová bouda je trvanlivější a výborně dezinfikovatelná.
Počet bud potřebný pro vzdušný odchov v individuálních boudách se vypočítává podle
vzorce: počet bud = počet krav x doba odchovu/365. Pokud se uvažuje se sezónním telením,
musí se vypočítaný počet bud zvýšit o 10 až 20 %.
Telata se do bud přesouvají první, maximálně druhý den života (po dokonalém vysušení
a napojení mlezivem). V tomto období mají totiž velkou adaptační schopnost na nízké teploty
a kromě toho se nestačí nakazit v prostředí porodnice nebo stáje dojnic, kde je obvykle velký
počet choroboplodných zárodků.
Je velikou chybou, když tele necháme v uzavřené stáji déle než 24 hodin. V takových
objektech, většinou nedostatečně větraných, s vysokou relativní vlhkostí, hrozí telatům
infekce, která způsobuje respirační onemocnění a postnatální horečky. Nejlepší je přesunout
tele do 6 hodin po narození.
Zdůrazňujeme opět dokonalé vysušení srsti telete! Když v zimě přesuneme do boudy tele
s vlhkou nebo mokrou srstí, nastává rychle podchlazení organizmu s následným zápalem plic
a pravděpodobným úhynem. Tele je třeba osušit vytřením suchou slámou nebo utěrkou.
Nejlepší je osušení fénem.
V boudách se chovají do odstavu od mléčné výživy ve věku 8 týdnů, kdy už má tele
vytvořeny vlastní ochranné látky. První 4 dny života musí tele dostávat mlezivo a nezralé a
plnotučné mléko od matky. Do šestého dne je napájené 3x, později 2x denně mléčným
nápojem teplým 40 C. Kvalitní seno a jadrnou směs má volně k dispozici už od prvního
týdne věku. Pitná voda se podává jednu hodinu po napájení mlékem nebo mléčnou náhražkou
a potom musí být stále k dispozici až do dalšího napájení.
V pásmu hygienické ochrany vody 1. a 2. stupně musí být boudy postaveny na betonové
nebo asfaltové ploše izolované proti průniku do půdy. Musí být zajištěný odvod moči a
dešťové vody do kanalizační sítě pro odpadové vody nebo do odpadní jímky.
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Kotcové podestýlkové ustájení telat s kojnými krávami
Jako kojné krávy se používají dojnice klidného temperamentu, případně krávy nevhodné
pro strojní dojení nebo vyřazené z plemenitby. Takto mohou být použity dokonce vzájemně
se sající krávy z volného ustájení. Doporučuje se ustájit v jednom kotci maximálně tři krávy s
telaty. Nejlepší je dát kojné krávě všechna telata najednou. Při postupném přidávání by
některá telata mohla být odmítnuta. Počet telat se určí na základě kontroly užitkovosti před
zařazením do stáje kojících krav tak, aby na jedno tele připadalo 5-6 kg mléka denně. Telata
se z porodnice přesouvají ve věku 7-10 dní, odstaví se ve věku 8 týdnů (obr. 12, 13, 14).
Telata je možné přesunovat ke kojným krávám až po skončení mlezivové výživy (ve 3. až
5. dni života). Pro odchov telat pomocí kojných krav je třeba vyčlenit 7 až 9 % dojnic
z celkového počtu chovaných krav.
Pro tento systém může být použita i stáj s hlubokou nebo narůstající podestýlkou. Na
krávu připadá 8,4 m2 plochy kotce, na tele 2,8 m2 v případu ustájení bez výběhu a 2,3 m2 při
řešení s výběhem.

Obr. 21. Ustájení kojných krav s telaty
Kotcové podestýlkové ustájení s fixací při napájení
Tento způsob provozu vyžaduje krmný žlab s fixací telat při napájení. V průběhu
dávkování mléka jsou fixační zábrany zavřené, aby se zamezil přístup telat ke žlabu, potom se
zábrany otevřou a zvířata se zafixují. Po vypití mléčné směsi a odeznění reflexu sání (10-20
minut) se zvířata uvolní. Následuje dávkování krmné směsi a sena. Telata se mléčnou krmnou
směsí napájejí 2 x denně, podobně se 2 x denně zakládá i krmná směs a objemné krmivo.
Nevyžrané zbytky krmné směsi se před každým krmením z krmítka vybírají.
Podestýlka se vyměňuje a hnůj se odstraňuje jednou denně - ráno. Spotřeba slámy na
podestýlání se zvyšuje z 1,1 kg na kus a den v prvním měsíci věku na 2 kg v třetím měsíci.
Telata se do kotců přesouvají z porodnice, resp. profylaktoria ve věku 7-10 dní.
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Nevýhodou skupinového chovu je možnost zvýšeného infekčního tlaku a vzájemného
vysávání telat.

Obr. 22. Krmný žlab s fixací napájení a krmení telat
Kotcové podestýlkové ustájení s napájecím automatem
Při ustájení s napájecím automatem se jednoznačně doporučuje použít napájecí automat
řízený počítačem. Při stacionárním systému připadá jeden automat na 30, maximálně 50 telat,
která jsou ustájena v jednom kotci. Při použití dvou napájecích boxů se počet telat
odchovávaných nebo vykrmovaných jedním automatem dvojnásobí. Napájecí box je dlouhý
1,5 m a široký 0,3 m, při výkrmu telat se šířka zvětší na 0,5 m.
Dávky mléčné krmné směsi na krmný den a 2hodinový cyklus se naprogramují
individuálně podle věku, živé hmotnosti, chovatelského záměru nebo konečné živé hmotnosti
výkrmu. První dva dny po přesunu se podávají jen 3 kg směsi, postupně do 6. dne se dávka
zvyšuje na 6 kg denně. Od 28. dne se podává 8 kg směsi denně. Může se ale použít i krmení
mlékem. Při výkrmu jsou dávky větší.
Nápoj v automatu může být připravený až z pěti komponentů (mléko, voda, mléčná
krmná směs, práškové nebo tekuté přísady) pro každé tele v požadovaném poměru. Složení a
množství nápoje probíhá podle krmného plánu. Aby bylo možné rychle reagovat na změněné
požadavky nemocných zvířat, dá se jednoduše nastavit individuální parametr přes funkci
přísada nebo ředění, resp. dávkování léčiva.
Tekuté krmivo se připravuje v malých dávkách (0,5 kg). Teplá voda se přivádí z ohřívače
do prázdné mixovací nádoby. Následně se přidá potřebné množství mléčné krmné směsi a
důkladně se rozmíchá ve vodě. U kombinovaných napájecích automatů se čerstvé mléko
přečerpává přes výměník tepla, který ohřívá tekuté krmivo rychle, ale šetrně.
Intervaly napájení jsou šestihodinové (4x denně). Celková denní dávka nápoje je
rozdělená na 4 části (subdávky) a každá z nich má příslušný počet půlkilogramových porcí.
Každých 12 hodin jsou na výpisu z počítače označená telata, která nevypila svou dávku.
Programové vybavení umožňuje evidovat přesuny, veterinární zákroky a upozorňuje na určité
termíny. Jeden počítač eviduje až 499 telat. K automatu mohou být připojeny dva napájecí
boxy dlouhé 1,5 m a široké od 0,3 m do 0,5 m.
Telata se v profylaktorním období napájejí sáním vlastních matek nebo sáním mléka
z vědra nebo lahve. V 5. až 7. dnu se přesouvají do skupinového ustájení s podestýláním nebo
hlubokou podestýlkou a s napájením automatem. Upozorňujeme na nutnost pozorování telat
vícekrát denně, aby se zachytil začátek případného onemocnění dýchacích orgánů. Nemocné
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nebo podezřelé tele je nutno okamžitě odsunout z kotce, aby se ostatní namohla nakazit
olizováním společného cucáku.
Nevýhodou je vyšší investice do zařízení a nutnost časté kontroly zdravotního stavu
z důvodu možnosti přenosu infekce slinami.
Odstav chovných telat se uskutečňuje v 8. týdnu, odstav výkrmových telat podle
chovatelských záměrů.
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