
9.2 ODCHOV TELAT 
==>od narození do 6. měsíců stáří→  rozhodující pro zdraví zvířete a následnou produkci        

→ nutné zajistit optimální vývoj a růst, rozvoj dědičných vloh a odolnosti vůči nemocem 

==> zjišťování živé hmotnosti v 6.měsících – čestr – býčci      230 kg 

                                                                             jalovičky 180 kg 

-nesprávný odchov = ↓  zdravotního stavu + ↓ přírůstků (čím mladší tele,tím horší následky) 

 
                                                    Faktory ovlivňující úspěšný odchov telat 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.Výživa a krmení telat 

-odchov je rozdělen na 3 období dle postupného vývinu trávicí trubice 

==>po narození mají telata dokonale vyvinutý jen slez → tráví bílk.živ.původu+tuky+jednoduché sacharidy 

 

A.Mlezivové období – prvních 5 – 7 dní života 

   - tele se rodí bez ochranných látek→  mlezivo je pro něj nenahraditelné 

- první dávka mleziva (↑↑důležitá pro imunitu telete)  min. 1,5 - 2 l 

- je dobré přezkoušet kvalitu mleziva kolostrometrem (=hustota mleziva – min.1050g/l) 

 -složení mleziva se rychle mění==> poprvé napojit do 2h po narození (1,5-2,5l mleziva) 

 telata napájet 3x-5x denně Ø dávka je 5-6l mleziva,pak plnotučného mléka 

 celková potřeba mleziva + mléka = 45 – 60l 
 Tele přijímá mléko  ●sáním od matky  pije kdy chce, optimální teplota mleziva (mléka) 

                                                         nenáročné na lidskou práci 

                                                        neznámé množství vypitého mleziva (mléka) 

                                                        špatné odvykání 

                                                         dojnice může zadržovat mléko 

                              ●pomocí cucáku - !dodržovat čistotu pomůcek + teplotu mleziva! 

 

- nadbytečné mlezivo dobré kvality v dávce po 0,5 l je dobré konzervovat mrazením 

 

 

B.Období mléčné výživy – konec mlezivového období – 56 dnů věku (dle EU)                    

   -telata se krmí 2x-3x MKS nebo čerstvým mlékem 

   a)odchov telat mlékem- plnotučné nebo odstředěné (většinou nestandardní k prodeji)  

                                    -telata pijí z různě upravených misek, napájecích automatů 

                                                        !!teplota 37-39OC!! 

                                    - dodržovat jednotlivé dávky mléka→  přepití telete=průjem 

                                    -mléko čerstvé nebo kyselé !nikdy nakyslé →trávicí poruchy! 

                                      ●kyselé mléko- nutný návyk, ↑skladovatelnost 
                                                          - ↓teplota při krmení (20OC) 

 

   b)odchov telat pomocí kojných krav -  masná plemena – kojí asi do 7.měs.věku telete 

 

   c)odchov telat pomocí MKS – lepší stravitelnost, skladovatelnost, standardní složení 

                                           - Laktosan AA12, Laktocer 12, atd. 

                                           - způsoby podávání jako u krmení mlékem 

              !!dokonalé rozmíchání,dodržovat krmný návod,nepřipravovat do zásoby!! 

 

● od 10.-14. dne se telatům předkládá startér (ČOT) → “roztahuje“ předžaludky 

  !!nedávat seno + startér dohromady → seno ruší účinky startéru!! 

 

● nezapomenout na pitnou vodu (ad libitum)   

 

           

 



 

C. Období přechodné – 57 – 90 dnů 

- pomalu snižovat dávky mléka ==> odstav telat od mléka ● tele musí přijmout min. 1,2kg jádra/den 

                                                                                      ● 60.-70. den věku telete 

-do 3. měsíců→ postupný návyk a zvyšování dávek objemných krmiv 

                                                                                                                   

 

 

D. Období rostlinné výživy – 3 – 6 měsíců věku 

   - ve 3. měsících je bachor plně funkční → telata jsou schopna trávit objemná krmiva 

      →  postupné  ↓ jadrné směsi a ↑  zastoupení objemných krmiv 
                                                                                                  Orientační dávky krmiv  

Zimní KD – seno, siláže,senáže, okopaniny 

Letní KD – zel. píce (+ pastva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachor telete v 6.týdnu věku  

 

 

9.2.2 Ustájení a ošetřování telat 

 

9.2.a) Ustájení telat (u dojených plemen) 

→ zajistit požadavky welfare  

 optimální teplota 10-18OC + vlhkost kolem 75% 

 

a) ustájení u dojnice – pouze v období mlezivové výživy, pro tele nejpřirozenější 
                                dojnice může později zadržovat mléko, obtížné navykání telete na napájení mlékem 

                                   jiným způsobem 

!b) venkovní individuální boudy (VIB) – nejlepší – od narození do 60-70 dnů věku (do konce mléčné výživy) 

                                               - ↑ zdravotního stavu (↑ obranyschopnosti)= nižší ztráty při odchovu 

                                                   !! tele nejpozději do12h po narození do venkovní boudy !! 

                                 -  min. 2,8m2 i s výběhem + krmištěm/tele 

                                              - před příchodem telete nastlat (do výšky 30cm),denně přistýlat 0,7-1kg  

                                                    !! zajistit suché lože!! 

                                              - po vyskladnění se VIB přemístí (popř.zvedne) → dezinfekce 

                                              - vhodné teploty -10 až +25OC !Pozor na průvan a prudké slunce! 

                                              - VIB na zpevněné, spádované ploše s kanalizací 

                                              - zamezit fyzickému kontaktu telat, ale musí na sebe vidět 

                                              - VIB plastové,dřevěné,plachtové…→ lehké, vzdušné,odolné vůči počasí 

                                              - krmiště zakryté 

 

 

 



 

c) venkovní skupinové boudy – pro 5-6 telat – po ukončení mléčného období do 6. měsíců věku 

                                           - zpravidla na hluboké podestýlce 

d) teletníky – dříve – rozděleny na období ▪mléčné výživy – ustájení individuální nebo skupinové 

                                                             ▪rostlinné výživy – ustájení skupinové  

                 - součástí teletníků bývala tzv. profylaktoria („postýlky“) – pro telata do 14 dnů věku 

                                                                                        →klece 1m široké x 1mvysoké x 1,4m dlouhé 

       ↑ vlhkost→  problémy s dezinfekcí = horší zdravotní stav telat = ↑ ztráty 

          ↑ pracnost 

       

 

9.2.2.b)  Ošetřování telat 

a) Označování – ušní známky musí být nasazeny do 72h po narození 

                     - známky jsou vydávány chovateli pověřenou organizací (ČMSCH a.s.) 
                     - při ztrátě nutná náhrada se stejným identifikačním číslem→ žádost o duplikát 

b) Odrohování telat – ve stáří 2-3 týdny ● chemicky – leptací pastou 

                                                          ● fyzikálně – kauterizace rozžhavenou spirálou 

                                                                         - kauter teleti na pučnici (cca 7sec.) 

                                                                         - vypálí se do hloubky asi 0,5cm 

                                                         
Jednou tyčinkou lze odrohovat 
cca 15 telat,ve stáří 10-30 dnů  
                                                                                                                                                             

 
                        
c) kontrola zdravotního stavu – měření teploty u novorozených telat 
d) kontrola přírůstků → pravidelné vážení 

e) selekce na odchov či výkrm 
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9.2.3  Příčiny ztrát (hynutí) telat 

 
- nejvyšší ztráty do 3. týdne věku telat 
- nejvyšší nemocnost 8. den po narození (↑↑ průjmových onemocnění do 2 týdnů po narození) 

Příčiny     ● dietetické↑ 

              ● zootechnické 

              ● zdravotní -  infekční nebo neinfekční 

 
. 

 
 A. dietetické  - nedostatky ve    ●výživě telat   – pozdní podání+↓mleziva,znečištění mléka 

                                                                    - nedostatek vody, ↓teplota vody + mléka 

                                                                    - příliš velké dávky mléka na 1 napojení 

                                                                    - špatná koncentrace MKS 

                                                                    - pozdní přikrmování 

                                                                    -  podávat seno+ startér dohromady 

                                                                    - podávat KUsil telatům mladším 4 týdnů 

                                                                    - nevhodná skladba KD 

 
                                                ●výživě matek - ↓vit. A, min. látek, bílkovin,závadná krmiva 

 

B. zootechnické – nedostatky v  zootechnické péči – špatně vedené porody 

                                                                         - nedostatečná poporodní péče o tele+matku 
                                                                         -  ↓ úroveň ošetřování  

                                                                         -  ↓hygiena chovu  

                                                                         - nevhodné metody napájení a krmení 
                                                                         -  ↑↑ telat na ustajovací plochu 

                                                                         - chybné odstavování telat 

                                                                 - nevhodné stájové mikroklima – ↑teplota +↑ vlhkost 

                                                                  

 

 

C. zdravotní -ο- neinfekční – různé příčiny – přidušení telete při porodu (= problémy s pitím  mleziva) 

                                                              - podchlazení telete po porodu (nutné důkladné osušení) 

                                                              - nedostatečně vyvinutý brzlík (=omezená tvorba protilátek) 

                                                               - úrazy 

 
                   –ο- infekční →projeví se při oslabení organismu 

                                    - šíří se výkaly, močí, krmivem (nezahojeným pupkem) 

                                    - nejčastěji různá průjmová onemocnění 

 
kolibacilóza (akutní průjem, úplavice) 

    - postihuje 3 – 4 denní telata (původce Escherichia coli) 
→sklíčená, odmítají mléko, zježená srst, zadní končetiny znečištěné výkaly, průjem vodnatý, 

    žlutozelený, zvýšená teplota 

Prevence:dezinfekce porodních kotců + venkovních bud   

              hygiena vedení porodů, včasné podání mleziva 

 

dispepsie 

  - po narození 
→narušené zažívání a výživa, nechutenství, ↑ teplota, průjem vodnatý,žlutý 

 
zánět pupku 

    - onemocnění čerstvého pupečního pahýlu (původci rody Streptococcus, Staphylococcus) 

→tele shrbené,pupek zduřelý + bolestivý,někdy hnisavý 

→infekce se může přesunout do jater, střev == průjmy + zvýšená teplota    

Prevence – kvalitní a včasné ošetření pupečního pahýlu 

 
enzootická pneumonie (zánět plic a kloubů) 

   - postihuje telata ve stáří 2 týdnů – 6 měsíců 

→ztížený dech, kašel, tele malátné, suchý mulec, průjem, ↑nebo ↓teplota 

Prevence :zoohygiena 

              včasné podání mleziva, plnohodnotná KD.. 

 



ochroma kloubů (zánět kloubů) 

   - postihuje novorozená telata i několikatýdenní 

   - příčina je zpravidla pupeční infekce 
→bolestivé otoky kloubů, zánět pupku, horečka, později průjmy + zánět plic (mortalita až 50%) 

Prevence:dodržování zoohygieny 

 

  

Protiprůjmová prevence 

 
 připravit krávy na telení optimálním složením KD, dodržení welfare při ustájení+ošetřování znalým  
 novorozená telata oddělit od krav co nejdříve (u dojených plemen) 
 pravidelně čistit a desinfikovat VIB (nejlépe vodní parou) 
 novorozené tele musí být osušeno, nechat ho olízat krávě jen tehdy, jestliže je zdravá. 
 je vynikající podat novorozenému teleti  vitaminy A+E  před 1. podáním mleziva  
 první dávka mleziva min. 1,5-2l (+ kontrola kvality mleziva) 
 postupně zvyšovat spotřebu kvalitního mleziva (dietetické aspekty). 
 nezapomínat na alespoň 2x denní předkládání čerstvé vody. 
 sledovat výskyt much a chránit před nimi telata všech kategorií !Pozor na startery s melasou v létě! 

     v horkých letních dnech je lépe napájet telata okyseleným mlékem či MKS 
 v některých chovech se vyplatí vakcinace telat na E. coli. 
 
 
 

…..A TAKTO BY TO ROZHODNĚ U TELÁTEK VYPADAT NEMĚLO…. 
 

                    
 

     
                                                                      

 


