
WELFARE SKOTU



Hlavní faktory ovlivňující pohodu 

zvířat

 Technologie chovu.

 Prostředí – makro a mikroprostředí.

 Výživa, přístup ke krmivu a vodě.

 Zdraví zvířat.

 Přístup ošetřovatele.



Indikátory pohody zvířat

Většinou jsou metodikami hodnoceny indikátory, které 
charakterizují:

 Kondici zvířat v souvislosti s jejich dostatečnou a kvalitní 
výživou a dostatečným zásobením vodou.

 Prostředí, ve kterém jsou zvířata chována.

 Přítomnost zranění a symptomů nemoci, včetně 
bolestivých procedur prováděných na farmě.

 Projevy normálního, přirozeného chování či jejich 
absence.



Charakteristiky chování skotu

Znalost základních ukazatelů chování skotu chovatelům 

pomáhá zvyšovat úroveň welfare a eliminovat problémy 

fyziologické nebo etologické povahy. Etologické parametry 

se liší podle jednotlivých kategorií skotu, ale také v 

extenzivním či intenzivním chovu. Skot patří mezi světlo-

aktivní zvířata = zvířata, která v průběhu dne přijímají 

krmivo, pohybují se, uplatňují své sociální chování a 

odpočívají obvykle ve večerních a nočních hodinách.



Zrak

 Všechny smysly jsou velmi dobře vyvinuté, jsou využívány 

k dohledání potravy, jako prostředek orientace v prostoru 

a sociální komunikace. Horizontální vidění je v rozsahu 

300o, vertikální pouze 60o. Skot rozeznává dobře barvu 

červenou, žlutou, zelenou a modrou, obtížně odliší rozdíl 

mezi zelenou a modrou. Rozpoznává hlavně jednoduché 

tvary – trojúhelník, čáry a kruhy. Je pro něho jednoduché 

přecházet z prostředí méně osvětleného do prostředí 

intenzivněji osvětleného. Odrazy světla (z kaluží, odrazy 

světla na zábranách jsou pro skot problematické) 

způsobují zastavení zvířat s následným zkoumáním 

překážky.



Sluch

 Rozsah frekvencí a citlivost sluchu jsou obdobné jako u 

lidí, skot vnímá i vysoké tóny. Obtížnější je lokalizace 

táhlých a hlubokých tónů – skot je neklidný, když není 

schopen lokalizovat zdroj hluku i zrakově. Intenzita hluku 

by neměla překročit 65 dB, v místnostech s větší 

intenzitou hluku by skot neměl pobývat moc dlouho 

(dojírna, stáje s ventilátory). Dlouhé pobývání v hlučném 

prostředí – stresové reakce – pak ovlivnění užitkovosti. 

Skot se snaží problematickým místům vyhýbat – tvorba 

skupin, možné poranění zvířat.



Čich

Je dobře vyvinutý, základní smysl při vyhledávání potravy. 

Má dobře vyvinutý Jacobsonův orgán – jedinci spolu 

komunikují dobře pomocí feromonů – pachová komunikace. 

Čich je významný po porodu k vyhledání vlastního telete, u 

pasoucího skotu umožňuje se vyhýbat zakáleným či 

pohnojeným plochám.

Hmat
Je velmi dobře vyvinut, zejména na receptorech na mulci.



Chuť

Významný pro potravní preferenci. Zvířata upřednostňují 

krmiva sladší nebo kyselejší, odmítají krmiva hořká a s 

vyšším obsahem solí.



Sociální chování
U skotu je velmi dobře vyvinuto – patří sem neagresivní 

chování a i agresivní chování – hrozby, vzájemné střety.

Komunikace

Skot komunikuje pomocí zraku, sluchu, feromonů. Zvířata 

komunikují pomocí vizuálních signálů – různé postoje a pózy, 

i vzájemné dotyky.

Rozlišujeme: intimní oblast – oblast okolo těla skotu, kterou 

skot potřebuje k pohybu, vstávání, protahování.

společenskou zónu – minimální vzdálenost, kterou si skot 

udržuje od dalšího jedince, na pastvě 2-4,5 m.



Hierarchie v chovu skotu

 V přirozených podmínkách skot tvoří malé skupiny krav s 
telaty a býkem. Býci nad 10 (12) měsíců jsou vyháněni ze 
stáda. Každý jedinec má ve stádu své místo, ke změnám 
dochází obvykle při přesunech a doplňování skupin. 
Postavení ve skupině je ovlivněno věkem, hmotností, 
kondicí a temperamentem. U krav záleží na věku a 
hmotnosti. Skot je schopen rozeznat 70-80 jedinců ve 
stádu.

 Nejagresivnějším projevem chování je čelní boj, tlačení 
čelem na oblast ramenní.

 Omezení intimní oblasti vyúsťuje ve výrazné nutkání 
olizovat ostatní jedince.



Ležení

 Odpočinek má ze všech životních projevů jednoznačnou 

prioritu. Doba odpočinku je ovlivněna např. výživou, 

plochou pro odpočinek, kvalitou podlahoviny, počtem 

zvířat ve skupině… Dospělý skot odpočívá 10-14 hod v 7 až 

10 periodách. Doba ležení je nejdelší kolem poledne a v 

noci. Ulehnutí trvá 4-5 s a vstávání 5-9 s.

 Skot leží ve sternální poloze – hrudní končetiny podloženy 

pod tělo s hlavou vzpřímenou nebo podélné boční poloze s 

nataženými končetinami a hlavou do strany či položenou 

na podestýlce.







Pohyb

 Důležitý pro správný vývoj kostí, šlach a svalů jinak problémy 

se stabilitou při chůzi, ale i lehání a vstávání. Při celoročním 

chovu ve stáji je denní kroková aktivita 1-1,4 km, u krav na 

pastvině 3-5 km.

 Příjem vody a krmiva – je přímá závislost mezi příjmem vody 

a krmiva – nedostatek vody limituje příjem krmiva, při 

podávání šťavnatého krmiva, klesá spotřeba vody, spotřeba 

vody je závislá na ročním období a teplotě prostředí, 

užitkovosti…



Komfortní chování

 = aktivity, které vedou ke zvýšení fyzického a psychického 

komfortu – péče o tělo, protahování se… Cílem je odstranění 

zbytků krmiva, výkalů a nečistot, ektoparazitů apod.

 K péči o tělo skot nejčastěji používá olizování, drbání –

přibližně 13-25 min denně.

 Zvýšená péče o tělo je pozorována u vazně ustájených zvířat, 

zvířat v izolaci a novém prostředí. Snížená péče o tělo – stáje s 

roštovými podlahami, v bezstelivových stájích.

 Vzájemná péče o tělo má velký sociální význam.



Pastevní chování

 Při pasení jsou o něco více zatíženy přední končetiny, tím 

dochází ke snížení výšky přední části těla o 40-60 mm –

toto ovlivňuje výšku okraje mulce nad zemí, tudíž skot 

není schopen spásat porost nižší než 30 mm.

 Doba pastvy je ovlivněna počasím a také kvalitou porostu –

dojnice se pasou 5-9 hod denně a ujdou až 5 km. Pasení 

probíhá ve 4-5 periodách. V létě probíhá nejvíce za dne, 

se zkracujícím se dnem se protahuje i do nočních hodin.





Abnormální chování

 = výskyt normálního chování ve zvýšené frekvenci nebo 

výskyt zcela změněného chování, které se u skotu 

nevyskytuje.

 Abnormálním chováním dávají zvířata najevo svou 

frustraci nebo poukazují na diskomfort.

 Pomocí stereotypií se zvířata snaží vyrovnat s psychickým 

stresem. Četnost výskytu tohoto chování odráží podmínky 

prostředí, ve kterém je zvíře chováno.



Nejčastější projevy abnormálního 

chování:

 Vzájemné ocucávání – neuspokojený sací reflex, např. v důsledku pití 

z volné hladiny nebo z důvodů extrémně rychlého příjmu mléčné 

směsi nadměrně perforovanými cucáky.

 Okusování a olizování technologických prvků – u mladého skotu a krav. 

Vyvoláno neadekvátní výživou – nedostatek vlákniny, nedostatek 

krmiva nebo neadekvátní stimuly z prostředí.

 Nadměrné olizování ostatních zvířat – časté u mladého skotu a telat 

ustájených ve stádech s vysokou hustotou zvířat, nedostatečné 

množství objemných krmiv.

 Pseudopřežvykování – falešné pohyby dolní čelisti, dutina ústní 

neobsahuje krmivo. Důvodem je nekvalitní výživa – nedostatek 

vlákniny v krmné dávce.



 Pití moči – přímo z genitálií (výkrm býčků při krmení s 
nízkým obsahem vlákniny).

 Rolování jazyka – u telat, mladého i dospělého skotu. 
Důvodem je neadekvátní výživa s nedostatkem objemných 
krmiv nebo zkušenost z období mléčné výživy, kdy byl 
nápoj teleti podáván z volné hladiny. Jde o simulaci 
utržení sousta jazykem.

 Naklánění se – částečné opírání se o jiného jedince, stěny 
a technologické prvky. U mladého skotu a krav – příčinou 
je frustrace nebo reakce na bolest (končetin). Podobnou 
funkci má i skřípání zubů.

 Psí posed – jedinec sedí v boxu s nataženými předními 
končetinami. Způsobeno nedostatkem prostoru, což 
znemožňuje zvířeti vstávání a uléhání. Může být také 
příznakem poranění předních končetin.





 Koňské vstávání – jedinec vstává nejdříve na přední 

končetiny a pak zvedá záď. Příčinou jsou nevhodné 

rozměry boxu, nedostatek prostoru v přední části a 

absence prostoru pro pohyb hlavy a krku. 

 Vysávání mléka – může jít o důsledek nevhodné mléčné 

výživy – neuspokojení sacího reflexu, omezený přístup k 

vodě. Často u plemene Jersey.

 Klouzání – jedinci vyvinou velmi rychlý pohyb s následným 

brzděním předními nebo zadními končetinami na tvrdé 

podlaze s častým nárazem do sloupů nebo zábran.





Příjem krmiva ve stájích

 Na rozdíl od pastvy při krmení skotu ve stájích má skot při 

příjmu potravy obě končetiny vedle sebe (nedochází k 

ukročení jako je tomu u pastvy) – což je limitující, když je 

dno žlabu ve stejné výšce jako stání předních končetin. 

Výška dna žlabu by měla být min. 100 mm nad úrovní stání 

předních končetin. 

 Přihrnování krmiva 2x denně způsobuje zkrácení doby 

příjmu krmiva. Krávy s onemocněním paznehtů mají 

omezenou dobu stání a tím i dobu příjmu krmiva.



Přežvykování

 Je děj, kdy sousta potravy jsou vyvržena do dutiny ústní, 

kde jsou intenzivně mělněna, tekutá fáze je po vyvržení 

spolknuta a pevné částice jsou 45-60x přežvýkána.

 Přežvykování začíná do půl až 1 hod po příjmu krmiva, 

80% doby přežvykování se děje vleže, 20% ve stoje.

 Důležité jsou sliny, které udržují stabilní prostředí bachoru 

(hydrogenuhličitan sodný).

 Celková doba přežvykování je 5-8 hodin a je členěna do 

15-19 period, které trvají od několika minut do 50 min.



Příjem vody

 Spotřeba závisí zejména na teplotě prostředí, složení 

krmné dávky, nádoji, kvalitě napájecí vody atd.

 U skotu na pastvině je příjem vody závislý na množství a 

kvalitě past. Porostu.

 Pokud se skot nudí nebo trpí tepelným diskomfortem, 

mohou zvířata trávit delší dobu pitím nebo hraním si s 

vodou.

 Při nevhodné délce hrany napajedla často dominantní 

zvířata omezují zvířata submisivní







Chování skotu ve vztahu k technologii

 Chování skotu je ovlivněno hustotou zvířat v ohradě – s 

větší hustotou narůstá riziko vzájemných střetů, doby 

stání v neprospěch doby ležení apod.

 Je nezbytné dodržovat minimální rozměrové parametry 

hnojné a pohybové chodby, naháněčích uliček do dojírny.

 Minimalizované šířky pohybových chodeb způsobují averzi 

jedné krávy se dotýkat druhé – snaha vyhnout se jiným 

zvířatům, možnost otočit se.



Reprodukce
 Pohlavní dospělost začíná u skotu mezi 6. a 12. měsícem v 

závislosti na plemeni a prostředí. U býčků se zájem o 

krávy začíná objevovat už mezi 3.-4. měsícem. V 

intenzivních chovech jsou sexuální aktivity pozorovány při 

dosažení zhruba 300 kg hmotnosti – 7.-8. měsíc věku býčka 

a 10.-13. měsícem věku jalovičky.

 Doba březosti – 285 dní

 Doba laktace – 305 dní

 Stání na sucho před porodem – 60 dní optimálně, není 

žádoucí ji prodlužovat



 Sexuální chování plemenic – je omezeno na období říje, 
stoupá pohybová aktivita, zkrácení doby ležení a příjmu 
krmiva, zvýšený neklid, bučení. Typickým projevem říje je 
snaha o naskakování na ostatní krávy a také ochota nechat 
na sebe naskakovat.

 Sexuální chování býků – sestává se z dvoření, erekce, 
vzeskoku, pohlavního styku, ejakulace a seskočení. 
Dvoření začíná asi 1-2 dny před vlastní říjí krávy, často 
pozorováno flémování. Před vlastním vzeskokem na 
plemenici dochází k položení hlavy býka na bedra 
plemenice – ověření ochoty k páření a gesto stimulace 
klidu. Při společném ustájení býků a plemenic – projev 
výrazného neklidu  ve skupině býků s nárůstem 
vzájemných vzeskoků, snižování přírůstků.



Aspekty pohody skotu s 

tržní produkcí mléka 



Telení
 U vysokobřezích plemenic – změny v příjmu krmiva, snaha 

oddělení se od stáda – ideální je tedy oddělit krávu do 

zvláštní sekce a před porodem do individuálního porodního 

boxu. V průběhu telení kráva leží na buku, ale některé 

krávy často vstávají. Po otelení kráva intenzivně tele 

olizuje, a to až několik hodin – jedna ze smyslových vazeb 

– imprinting. 

 Po narození tele zvedá hlavu a snaží se zaujmout sternální 

polohu – pokusy trvají 30-90 min po narození. Po postavení 

tele instinktivně hledá vemeno – kritický předpoklad pro 

sání mleziva. Proto je potřeba asistence ošetřovatele.



Přednosti IPK

 Kráva si vybírá místo k telení, které jí vyhovuje a nikoliv 
to, ke kterému je donucena ostatními kravami.

 Volba optimální polohy při otvírací fázi.

 Dostatek klidu a času k telení a ošetření telete.

 Vysušení telete a zároveň jeho důkladné prokrvení 
intenzivním olizováním matkou – pozitivní působení také 
na kontrakci dělohy matky a celou poporodní fázi.

 Lepší identifikace telat.

 Lepší hygiena, menší výskyt infekcí porodních cest, 
vemene, průjmů, eliminace časných enteritid u telat…

 Znemožnění vzájemného vysávání mleziva.

 Snížení rizika zalehnutí, přišlápnutí cizí krávou.

 Snazší chovatelská kontrola, ovládání krav a telat.

 Respektování etologie zvířat.



Sání a příjem krmiva

 V průběhu 1. týdne života tele saje mléko až 12x během 

24 hodin, pak frekvence klesá. Sání trvá asi 9-12 min. 

Potřeba uspokojit reflex sání je velmi vysoká a trvá do 4-5 

týdnů. Pokud není možnost uspokojit tento reflex, může 

docházet k výskytu abnormálního chování – olizování uší, 

nohou, šourku, penisu, mezinoží – chovatelé by měli 

preferovat podávání mléčných nápojů z věder opatřených 

cucáky.



Přístup k vodě a krmivu

 Zdroje vody musí být rozmístěny v dostatečném počtu a v 

přiměřených vzdálenostech (včetně pastevních výběhů). V 

zimě je potřeba bránit zmrznutí vodních zdrojů, žádoucí 

je temperování vody. Napajedla by měla umožnit 

přirozený způsob pití z volné hladiny pod úhlem 60o. 

Řešení napajedel by mělo eliminovat znečistění vody 

zakálením – schůdek před napajedlem, ohrazení okraje.

 Přístup ke krmivu musí být trvalý, jadrná krmiva by měla 

být podávána ve směsné dávce. Nemusí být dodržen 

poměr počtu zvířat k počtu míst u žlabu 1:1, ale 

důležitější je vyšší frekvence zakrmování (2-3x denně) a 

častějšího přihrnování – min. 8x denně.



Ovlivnění spotřeby vody

 věkem zvířete,

 pohlavím,

 živou hmotností,

 zdravotním stavem,

 faktory chovného prostředí (teplota, relativní vlhkost),

 užitkovostí,

 reprodukční aktivitou,

 složením krmné dávky

 kvalitě a parametrech napájecí vody atd.



Způsoby napájení skotu podle ustájení

 Napájení z věder – užíváno u odchovu telat v období mléčné 

výživy.

 Automatické napáječky – uplatňují se zejména ve vazných 

stájích a odchovnách jalovic a výkrmnách býků. Není zde možné 

zajistit předehřev vody, problémem je také časté znečistění a 

poruchovost.

 Žlabová napajedla – u všech věkových kategorií, poskytují lepší 

přístup k vodě a umožňují současně přijímat velké množství 

vody na jedno napití ve srovnání s ostatními typy napajedel.

 Míčová napajedla – hlavně u skotu na zimovištích, ve stájích pro 

odchov jalovic a výkrm býků. Výhodou je odolnost proti mrazu, 

ale je znemožněna kontrola kvality vody.



Základní pravidla welfare v oblasti 

výživy a napájení
 krmná dávka musí odpovídat fyziologickým potřebám jedince (je 

nutné brát ohled na věk, fyziologické zvláštnosti zvířete, zdraví 
apod.), 

 krmná dávka je zakrmována zvířatům v pravidelných intervalech a v 
dostatečném množství, 

 krmiva by neměla vykazovat jakékoliv fyzikální, chemické či 
biologické nedostatky, které by negativně mohly ovlivnit zdraví zvířat 
(příměs zeminy, přehřáté krmivo, nevhodná teplota napájecího mléka, 
hnijící krmivo v důsledku činnosti mikroorganismů, kontaminace 
trusem volně žijících ptáků apod.), 

 nesežrané zbytky krmiv (nedožerky) by měly být pravidelně 
odstraňovány, 

 materiály, které přichází do styku s krmivem či napájecí vodou musí 
být nezávadné, snadno čistitelné, desinfikovatelné, a nemělo by při 
styku s nimi docházet k poranění zvířete, 



 místo, kde dochází ke krmení, by mělo být dostatečně prostorné a 

pokud toto nelze zajistit, měla by se frekvence a objem 

zakrmovaných krmiv zvýšit na takovou úroveň, která zajistí, že 

všechna zvířata daného stáda či skupiny mohou bez problémů ukojit 

své fyziologické potřeby,

 zařízení pro krmení a napájení musí být konstruována tak, aby bylo 

zabráněno znehodnocení krmiva či vody (vhodný typ napáječek, 

předpožlabnicový schůdek, který brání dojnicím v zakálení krmiva 

apod.), 

 při používání automatických systémů (např. automatické krmné boxy 

na jadrná krmiva, mléčné krmné automaty pro telata, samokrmítka

pro drůbež a prasata apod.) je tyto nutné pravidelně kontrolovat, 

zajistit jejich pravidelné čistění a desinfekci apod., 

 pohybové chodby v oblastech krmiště musí být dostatečně široké, 

stejně jako pohybové chodby, a to proto, aby se mohla slabší 

(hierarchicky níže postavená) zvířata vyhnout agresivnějším jedincům.





Zajištění vhodného mikroklimatu 

 stájové mikroklima spolu s odpovídající výživou, způsobem ustájení a 
kvalitou ošetřování velmi výrazně ovlivňují pohodu zvířat a jejich 
produkci. Stájový vzduch je významným faktorem, jeho složení je 
proměnlivé a vždy odlišné od venkovního vzduchu. 

Nejdůležitějšími složkami, které mikroklima vytváří:

a. teplota 

b. relativní vlhkost 

c. rychlost proudění vzduchu 

d. obsah škodlivých plynů a mikrobiální zátěž prostředí 

e. prašnost



Relativní vlhkost

 Stájová vlhkost je vždy v korelaci se stájovou vlhkostí. 

Chladový stres může vzniknout jen za předpokladu vysoké 

vlhkosti, která snižuje izolační vlastnosti srsti zvířat. 

Zvláště problematické je, když vysoká vlhkost usnadňuje 

enormní nárůst patogenů ve stájovém vzduchu, čímž 

stoupá riziko přenosu infekcí. To je patrné zejména v 

jarních a podzimních měsících u telat.

 Nízká relativní vlhkost představuje pro zvíře zvýšené riziko 

odparu vody z dýchacích cest, což narušuje přirozenou 

obranyschopnost plic.



Větrání ve stáji

 Funkcí větracího zařízení je odvod vzduchu, který obsahuje vodní 

páry, oxid uhličitý, prachové částice, zápašné plyny a mikroorganismy 

z prostoru stáje a udržení tepelného komfortu zvířat. Dospělé dojnice 

produkují až 12 l vodních par denně (podle ročního období). Vzduch, 

který přichází z vnějšího prostředí o průměrné rel. vlhkosti 60-80%, 

poměrně snadno naváže vlhkost vznikající evaporací z dýchání a 

exkrementů. Při průměrné úrovni větrání je vlhkost dobře 

kontrolovatelná, ale problém může nastat v letním období, pokud 

větrání se tomuto nepřizpůsobí.

 Pro správné větrání je důležité správné dimenzování stájového 

prostoru a ploch vstupních a výstupních otvorů (hřebenová štěrbina)!



Kontrola provětrání stáje

Správné provětrání se dá jednoduše posoudit podle 
jednoduchých kritérií:

Obdobná kvalita vzduchu venkovního a stájového, 
nepřítomnost pavučin, stejná kvalita vzduchu v 
boxových ložích a u krmného stolu, nedochází ke 
kondenzaci vodní páry na stropě nebo vodovodním 
potrubí, zvířata se nezdržují u vrat. Při provedení 
kouřové zkoušky je dým zcela rozptýlen při teplotě 
0oC do 15 min., při teplotě nad 20oC do 60 s.



Teplota ve stáji

 Skot se lépe adaptuje na chladnější podmínky prostředí (10oC) než na 
vysoké teploty – v kombinaci s vysokou vlhkostí vyvolávají tepelný 
stres.

 Tep. stres  vyvolá poruchu v nutričním metabolismu a metabolické 
rovnováze, je spojena s deficitem živin a energie, respirační 
alkalózou, ketózou a acidózou bachorového obsahu. Snižuje se příjem 
krmiva, zvyšuje se spotřeba vody, zvyšuje se frekvence dechu, tělesná 
teplota, dochází ke sníženému zásobení krví uteru (zpomalení růstu 
plodu a zhoršená funkce placenty), snížení mléčné užitkovosti až o 
25%. 

 Vliv také na četnost respiračních onemocnění, mastitid, mortality 
telat, mění se i chování skotu – redukce příjmu krmiva, aktivita zvířat, 
zkracuje se doba přežvykování a ležení.

 Snahou je zabránit tepelnému stresu – ochlazováním zvířat nebo jejich 
prostředí, poskytnutí stínu, zvýšení rychlosti proudění vzduchu a 
změna výživy – poskytnutí koncentrovanější krmné dávky.



Prašnost a mikrobiální kontaminace

 Zdrojem organického prachu ve stáji jsou krmivo, stelivo, 
zvířata.

 Agresivita prachu není závislá jen na jeho množství, ale i 
na velikosti částic. Částice menší jak 5µ pronikají do 
dýchacích cest, větší částice jsou zachycovány ochrannými 
bariérami.

 Mikroorganismy jsou stálou součástí stájového ovzduší –
zdroje jsou obdobné jako u prachu. Ve vzduchu jsou 
vázány na kapénky nebo prachové částice.

 Ve stáji se mohou vyskytovat i patogenní mikroorganismy, 
které přežívají jen určitou dobu – mohou negativně 
ovlivnit zdravotní stav zvířat (vyšší frekvence mastitid v 
horkém letním období) i kvalitu např. mléka.



Stájové plyny

 Amoniak – vzniká při rozkladu organických dusíkatých 
látek moče a exkrementů. Jeho koncentrace závisí na 
hmotnosti a věku zvířete, složení krmiva a stavu 
mikroklimatu. Dlouhodobé zvýšení koncentrace má 
negativní vliv na snížení odolnosti organismu vůči 
infekčním chorobám a současně negativně ovlivňuje 
činnost řasinkového epitelu dýchacích cest – respiratorní 
onemocnění. Nejvyšších koncentrací je dosahováno při 
odstraňování mrvy, hnoje nebo kejdy.

 Oxid uhličitý – produkt dýchání zvířat, fermentačních 
procesů v zažívacím traktu a při zrání podestýlky. Je 
indikátorem výměny vzduchu ve stájích.



 Sirovodík – má sekundární původ jako amoniak. Je těžší 

jak vzduch, vyskytuje se tedy při podlaze při manipulaci s 

kejdou nebo močůvkou v podroštových kanálech.

 Metan – vzniká trávením v předžaludcích skotu a ve 

střevě. Při zvýšené koncentraci může ohrožovat 

fyziologické pochody zvířat.

 Zápach – směs plynů a prachových částic. Původem jsou 

zvířata a také zbytky krmiva, močůvka, chlévská mrva. 

Vlivem jejich rozkladu vznikají meziprodukty, které jsou 

příčinou zápachu. Při omezené výměně vzduchu může 

ohrožovat fyziologické pochody zvířat.



Hmyz

 V chovech se vyskytuje řada druhů hmyzu synantropního charakteru. 

Jejich vývoj umožňuje přítomnost hnoje a organického substrátu. Škodí 

ve stáji (moucha domácí, bodavka stájová) i na pastvě – moucha dobytčí, 

ovádi, střečci, muchničky, komáři).

 Přímo škodí obtěžováním dobytka při krmení a přežvykování – snižuje se 

konverze živin. Druhy, které sají krev mohou snižovat užitkovost až o 20%.

 Jedná se také často o přenašeče patogenních mikroorganismů –

salmoneloza, B. coli-enteritidy, mastitidy.

 Boj s hmyzem:  mechanický – lapací pásy

biologický – pouze jako doplňující opatření

chemický – je zatím jediný účinný





Osvětlení

 Sluneční světlo působí na organismus zvířat nejenom svými 

jednotlivými složkami, ale také jako celek. Světlo působí 

na neurohumorální systém organismu, kterým je řízen 

cyklus chování zvířat během dne.

 Světlo působí na organismus svojí fotoperiodicitou –

střídání dne a noci, svojí intenzitou a vlnovou délkou.

 Osvětlení stájí vytváří s ostatními složkami prostředí 

podmínky pro biologickou pohodu, zejména pro jejich 

růst, vývoj a reprodukci a produkci.



Technologie ustájení

 Volné boxové ustájení – považováno za nejvhodnější ustájení, 

kotec, v němž je chována skupina krav je rozdělen na krmiště, 

hnojné chodby a lehárnu s boxy pro odpočinek.

 Vazné ustájení – patřilo k tradičnímu systému ustájení, dnes se 

nedoporučuje pro nízkou produktivitu práce a neuspokojivé 

podmínky welfare.

 Optimálním řešením je ustájení ve volně přístupných 

nastýlaných boxech, zajišťujících pohodlný odpočinek, bezpečí 

i možnost pohybu podle vlastního uvážení. Zábrany by měly mít 

hladké povrchy zamezující uvíznutí hlavy či končetin. 

Podlahoviny pohybových chodeb musí být dostatečně drsné, aby 

zamezily uklouznutí a zranění.



Podlahoviny
Aby dojnice mohly kvalitně vleže odpočívat po dobu 12-14 
hod za den, musí být splněny 2 podmínky. Povrch loží musí 
být pro zvířata dostatečně komfortní a podlahovina jim musí 
zajistit dostatečnou pohodu svou měkkostí, flexibilitou a 
neklouzavostí.

Zatím nebyl vytvořen ideální povrchový materiál pro skot 
ustájený po většinu roku či po celý rok ve stáji.

 Obecně je vyšší eroze chodidla spojována s povrchy, které 
jsou příliš drsné a abrasivní.

 Pastva může také přinášet rizika – nevhodné přístupové 
cesty pokryté vrstvou výkalů s kamínky, které se mohou 
podílet na traumatických onemocněních prstu.

 Zvlášť nebezpečné jsou kluzké povrchy! – Jedním z řešení 
jsou drážkované podlahy, nejefektivnější textura je 
pravidelný hexagon s délkou hrany 46 mm, nejčastěji se 
však vyskytují drážkované povrchy.



Podestýlka

Používá se především sláma, dřevěné hobliny, písek, piliny, papír, separát…

Nevhodné se jeví použití holého betonu!

Důležité je časté nastýlání, aby lože bylo udrženo suché a čisté – zejména u 

dojnic! 

 Sláma – nejdostupnější a nejrozšířenější stelivo. Nejčastěji se používá sláma 

obilnin, ale i olejnin (řepka). Sláma obilovin dobře váže vlhkost, má dobré 

termoizolační vlastnosti – v zimních měsících brání nadbytečnému odvodu 

tepla z těla zvířete. Nejlepší sací schopnost má sláma ovesná.







Boxová lože
 Boxová lože jsou základním prvkem volného boxového ustájení, jsou 

to místa pro odpočinek všech kategorií skotu. Vzhledem k pohodě 
zvířat je často diskutován vliv rozměrů boxu na užitkovost, zdraví a 
chování zvířat.

Obecné požadavky na boxová lože:

 Snadná orientace zvířat při vstupu do boxu.

 Počet boxů alespoň stejný jako počet zvířat.

 Plocha pro ležení musí být bezpečná, nekluzká, rovná a suchá.

 Ideální sklon lože je 2-4%.

 Pohodlné a bezproblémové vstávání a uléhání.

 Zábrana zranění zvířat.

 Pevnost a trvanlivost technologických prvků.

 Dostatečný prostor pro pohyb hlavy, dostatek místa pro boky a 
břicho při současném zabránění příčného či opačného zalehávání.





Odchov telat
 Většinou není potřeba pomoc ošetřovatele, jen u komplikací.

 Hlavní zásadou po porodu je ošetření telete. První napojení 

telete by mělo proběhnout co nejdříve.

 Odchov telat probíhá v období mléčné výživy a v období 

rostlinné výživy.

Mléčné období – může mít různou délku, která záleží na době 

navykání zažívacího traktu na rostlinnou výživu. Mléko tvoří 

základ výživy. Teprve koncem 1. měsíce s rozvojem trávicích 

enzymů může tele začít využívat i jiné zdroje živin především z 

jadrných krmiv (starterů).

 Období rostlinné výživy – v tomto období se ukončí přechod na 

výživu rostlinnou – končí  v 6 měsících věku.







Zdraví telat

 Jedním z hlavních faktorů v prevenci onemocnění telat je 

poskytnutí kvalitního kolostra co nejdříve po porodu. Prevenci 

průjmových onemocnění je dobrá úroveň čistění a hygieny 

prostředí. Důležité je také nepřeplňovat prostory, kde jsou 

telata chována a zajistit zde dobrou ventilaci.

 U telat se často vyskytují gastroenteritidy a respirační infekce, 

onemocnění kloubů. Průjmy jsou způsobeny většinou smíšenou 

infekcí Escherichia coli, rodem Salmonela, rotaviry a coronaviry

– výsledkem je dehydratace, acidóza, vysoká úmrtnost. 

Respirační onemocnění jsou působena komplexem agens – viry, 

bakteriemi a mykoplazmaty. Incidence onemocnění je vysoká, 

ale mortalita se různí.



Odchov jalovic

 Úkolem je dosažení harmonického rozvoje, který v dospělosti 

umožní dosáhnout dobré užitkovosti a dlouhověkosti. Ne tedy 

jako u býků maximální přírůstek.

 V odchovu se uplatňují extenzivní formy chovu, např. pastva –

jde o nejpřirozenější způsob přijímání potravy (upevnění 

konstituce a zdravotního stavu).

 Je vhodné tvořit sociální skupiny již od odchovávaných jalovic 

bezprostředně po odchodu z kategorie telat a tyto skupiny dále 

udržovat.

 Do reprodukce se zařazují zvířata až po dosažení chovatelské 

dospělosti – mělo by být dosaženo dvou třetin předpokládané 

váhy v dospělosti (stáří 15-19 měsíců).



Ustájení jalovic

 Nejvhodnější jsou různé varianty volného kotcového ustájení –

kotcové ustájení se spádovým ložem – udržuje čistotu zvířat, 

vysoká úroveň obsluhy. Kotec rozdělen na nastýlanou lehárnu se 

sklonem podlahy lože 5-10% a krmiště, do kterého je sklon 

směrován. Nastýlání se provádí na vysokou podestýlku.

 Kotcové ustájení s plochými loži – je obdobné jako 

předcházející systém, ale lehárna je bez spádu, pro 

mechanizaci pracovních operací se provádí stejně jako u 

předchozího většinou s využitím mobilních linek –dochází zde k 

většímu znečistění zvířat.



 Kotce s hlubokou podestýlkou – člení se také na krmiště a 
lehárnu, podestýlka se tvoří stálým přistýláním v lehárně, kde 
se postupně vytváří ulehlá vrstva mrvy (vyváží se za 2-3 
měsíce). Velká spotřeba steliva, aby se lehárna udržela suchá. 
Tento systém klade vyšší nároky na udržení mikroklimatických a 
zoohygienických podmínek ve stáji!

 Boxové ustájení – stelivové či bezstelivové – je vhodné pro 
jalovice, které budou ustájeny po otelení v kategorii krav. 
Lehárna je rozdělena zábranami na boxy určené k 
individuálnímu ležení jednotlivých zvířat – uspořádání v 
návaznosti na krmiště. Boxy jsou vyvýšeny nad úroveň chodeb o 
20 cm se spádem 2% do krmiště. Rozměry boxů se řídí velikostí 
zvířat, boxy možno upravovat šíjovými zábranami v přední 
části. 

Při tomto systému jsou zvířata nejméně znečistěna.





Výkrm telat, mladého skotu a býků

 Výkrm mladého skotu následuje po období mléčné výživy a 

končí nejpozději ve 12 měsících věku při hmotnosti zvířete až 

450 kg.

 Výkrm býků následuje po období rostlinné výživy a může být 

zakončen ve věku až 2 let – hmotnost až 800 kg.

 Perspektivně se uplatňuje volné ustájení s organizací 

skupinového chovu. Je potřeba respektovat zásady 

hierarchického uspořádání skupin. V jedné skupině je 

doporučováno chovat 10-30 ks skotu s přibližně stejnou 

hmotností.



Výkrm telat

 Je realizován do věku 4-5 měsíců a hmotnosti 140-180 kg, po 

celé období výkrmu jsou telata krmena mléčnou krmnou směsí 

(dříve se nepřidávalo Fe a Cu, dnes zakázáno). Důležitý je 

doplněk vitamínů a minerálních látek.

 Vlastní výkrm je rozdělen do 3 fází – 3 krmné směsi, kde 

postupně klesá zastoupení sušeného mléka a roste podíl tuků. 

Napájení ad libitum.

 Ustájení skupinové a napájení pomocí krmných automatů.

 Důležité je podávání vody i přes podávání vodnaté krmné směsi.



Výkrm baby beef

 Jedná se o výkrm do věku 8-9 měsíců do 300 kg ž. h. nebo do 

věku 11-12 měsíců – 400 kg ž. h.

 Obvykle používány krmné směsi ad libitum do 80 dnů věku a 

nad 80 dnů věku – liší se obsahem dusíkatých látek.

 Omezeně se používají i objemná krmiva (doplňkově).

 Negativní je v nízkém obsahu vlákniny v krmných směsích –

časté zdravotní problémy – bachorové dysfunkce.



Ustájení vykrmovaných zvířat

 Nejrozšířenější je volné kotcové stelivové ustájení, u 

vykrmovaných býků se používá také bezstelivová varianta 

tohoto ustájení = celoroštové ustájení – ustájení v kotcích, celá 

podlaha je zaroštována. Kotce jsou velikostně diferencovány. 

Pro podlahu jsou nejvhodnější železobetonové roštnice s rovnou 

nášlapnou plochou o šířce 10-12 cm se zaoblenými hranami a 

mezerami 2,5-3,5 cm. Správný poměr ploch roštnic a mezer 

umožňuje prošlapávání a propadávání výkalů do podroštového 

prostoru – předpoklad pro čistotu zvířat.

 Výhody ustájení na roštech: vysoká produktivita práce, malé provozní 

náklady, vysoká provozní spolehlivost a dobrá čistota zvířat.

 Nevýhody: problémy při nízké teplotě, zátěž pro končetiny, více nutných 

porážek.



 Výhody stelivového ustájení: pohoda ustájených zvířat, stelivo 

doplňuje krmnou dávku o vlákninu, jedná se o fyziologicky 

přirozenější technologii, menší investiční náročnost, produkce 

kvalitního hnoje.

 Nevýhody: horší zdravotní stav, více nutných porážek, nižší 

produktivita práce, horší zoohygiena, někdy horší mikroklima 

zejména u starších stájí.



Technologie chovu nedojeného skotu

(chov krav)

 Využití pastvy – tomu vyhovuje pozdně zimní a časně jarní telení –
únor, březen. Krávy jsou v květnu na vrcholu laktace a kvalitní 
pastevní porost jim umožní prodloužit období maximální produkce 
mléka – telata jsou v tomto období už dostatečně velká, takže vyšší 
produkci mléka bez problémů zkonzumují – přetvoření na dostatečný 
přírůstek.

 Chov v letním období situován do okrajových oblastí – vysoké 
zastoupení pastvin a luk – optimální forma příjmu živin. Využívá se 
zejména oplůtkový systém pastvy. Důležité je stavebně technické 
vybavení – oplocení, napájení, naháněcí a fixační zařízení. 
Nejpřirozenějším způsobem napájení je přírodní zdroj, přístup k 
napajedlu je vhodné zpevnit. Další způsob zbudování vodovodu či 
mobilní napájecí kontejner. V příkrmišti jsou k dispozici minerální 
látky, sůl a doplňková krmiva. K udržení čistoty zvířat jsou vhodná 
drbadla.







Chov krav v zimním období

 Přezimování v jednoduchých, nenákladných stájových prostorách nebo 

přístřešcích. Jsou vhodné nezateplené přístřešky, nejlépe na hluboké 

podestýlce chránící zvířata před průvanem a vlhkým prostředím. Stáj 

slouží jako lehárna, měl by být k dispozici IPK pro telení – 10-12 m2.

 Důležité je zde vytvoření pouta mezi matkou a teletem!


