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Úvod

STANOVENÍ VLIVU TEPLOT PROSTŘEDÍ NA VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ
PARAMETRY VE VARIANTNÍCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ TELAT.

DETERMINE THE INFLUENCE OF TEMPERATURE OF ENVIRONMENT ON SELECTED CLIMATIC PARAMETERS
IN ALTERNATIVE HOUSING SYSTEMS FOR CALVES.

Microclimate parameters affecting the heat-humidity welfare of calves were monitored according to the structural design,
color and material used in various 5 outdoor calf hutches (VIB). During the summer period, the value of temperature-
humidity index (THI) significantly exceeded the threshold of thermal stress in all types of VIB. Temperatures at the place
where the calf is often reached over 40°C. During the hottest day the outside temperature reached up to 37,8°C and solar
radiation 831 W/m2. About two o’clock in the afternoon in these extreme conditions measured inside one of VIB temperature
of 45°C at a relative humidity of 23%, which corresponds THI 93 - a calf is exposed to very high thermal stress. During of 282
days of measurement was the value THI 75 (which is already stressful for the calf) exceeded in VIB within the range of 61-
104 days and the value THI 85 in the 4-11 days.

Úspěšný odchov telat mléčných i masných plemen je
základním prvkem celého chovu skotu (Motyčka, Doležal,
Pytloun; 1995). Pro dobrý zdravotní stav telat je velmi důle-
žitý vhodný systém ustájení již bezprostředně po narození
(Čitek, Šoch; 2002).

Ustájení telat je specifické pro většinu zemědělských
podniků a závisí na několika faktorech, jako je topografie,
velikost pozemků, na kterých hospodaří, budovy k využití
na farmě, počet krav a telat, přítomnost vody atd. Jeho sys-
tém se mění průběžně se změnou velikosti stáda, rozvrhem
odstavu, otelení apod.

Systém ustájení musí zvíře chránit před extrémními pod-
mínkami prostředí a musí splňovat podmínky pro welfare.
Mezi základní parametry ustájení telat patří adekvátní veli-
kost suché plochy určené pro odpočinek, vhodná forma
klimatizace bez průvanu, ochrana proti slunečnímu záření a
větru, volný přístup k vodě a pohodlný přístup ke krmivu,
šetrná manipulace a ošetřování telat, snadné čištění a sani-
tace zařízení (Vyhláška 208/2004 Sb.).

Jak uvádí Doležal (2008), v současné době se stal vzduš-
ný odchov telat ve venkovních individuálních boxech (dále
jen VIB) jednou z nejrozšířenějších metod odchovu zdra-
vých telat a prochází jím více než tři čtvrtiny všech odcho-
vávaných telat v ČR. I přesto mnoho chovatelů preferuje
skupinový odchov v kotcích, a to hlavně z důvodu nižší
pracovní náročnosti týkající se krmení, podestýlání, odkli-
zu podestýlky a další péče o telata.

Hlavní výhodou odchovu telat ve VIB je přístup čerstvé-
ho venkovního vzduchu do zóny pobytu telete a snížení
možnosti 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 amerických autorů
(Richard a kol., 1988) měla telata chovaná v zimním období

ve VIB signifikantně vyšší průměrné denní přírůstky než
telata ustájená v individuálních kotcích v zateplené stáji.
Podobné výsledky byly zaznamenány i v našich podmín-
kách (Brouček a kol., 1988; Brouček a kol., 1990 a).

Z průzkumu podmínek praxe vyplývá, že telata všeobec-
ně během letního období trpí hypertermálním stresem (Brou-
ček, 2005). Stejný autor také uvádí, že nejvíce jsou extrém-
ními letními teplotami postižena telata ustájená ve VIB. Tento
stres může být umocněn při nedostatku pitné vody, kdy se
telata nemohou dostatečně intenzivně ochlazovat evapo-
rací (odpařováním).

Mikroklimatické parametry chovného prostředí jsou jed-
ním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující zdravotní stav zví-
řat a mají významný vliv na jejich užitkovost a reprodukci.
Jsou důležitým parametrem pro posuzování welfare. Černý
a Bukvaj (1983c) uvádějí, že v širokém rozmezí teplot (-5 až
+25 °C) nebyly u zdravých telat ve věku 14 – 180 dní při
dodržení zooveterinárních podmínek zjištěny podstatné
změny ve sledovaných fyziologických funkcích a přírůst-
cích živé hmotnosti. V současné době již neplatná norma
ON 73 4502 (anonymus, 1977) uvádí obecně uznávané po-
žadavky na relativní vlhkost vzduchu pro telata optimálně
50–70 % a maximálně pak 75 %. Dolejš et al. (1994) uvádějí
v informačních listech MZe ČR stejné hodnoty.

V rámci mikroklimatických podmínek pak bývá kladen
největší důraz na zajištění teplotně-vlhkostního welfare, čímž
rozumíme současný účinek teploty a vlhkosti vzduchu
v kombinaci obou těchto mikroklimatických faktorů, vyja-
dřujících optimum, tj. skutečnou tepelnou pohodu ustáje-
ných zvířat. Pro stanovení teplotně-vlhkostního welfare již
Berry (1964) použil výpočet tzv. teplotně-vlhkostního inde-
xu (dále jen THI) upraveného pro skot.

V případě, že v letním období, kdy jsou telata vystavena
přímému slunečnímu záření a teplota prostředí se přibližuje
teplotě těla, musí zvíře uniknout nebo zvýšit aktivní ochla-
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Materiál a metodikazování evaporací vodou z dýchacího traktu nebo pocením
(Brouček, 2005). Proto je nutno hledat taková technická
řešení (např. ochlazování bud, změna orientace ke světo-
vým stranám, stínění bud atd.), která poskytnou telatům
vhodné podmínky chovného prostředí při zachování wel-
fare a ochrany životního prostředí.

Z tohoto pohledu není v současné době problematika
technických systémů ustájení pro chov telat dostatečně
objasněna. Jedná se zejména o vliv variantně řešených sys-
témů ustájení na mikroklimatické parametry chovného pro-
středí a welfare odchovávaných telat.

Jedním z cílů řešení projektu NAZV QH92251 bylo po-
drobněji prozkoumat vliv variantně řešených systémů ustá-
jení telat a podrobněji specifikovat mikroklimatické poměry
a posoudit jejich vhodnost pro odchov telat.

K tomuto účelu byly v první části sledování připraveny
experimenty zaměřené na vzájemné porovnání VIB různého
provedení, tvaru, velikosti, barvy a různého materiálu
z hlediska jejich vlivu na mikroklima VIB.

Sledování bylo zaměřeno na míru vlivu venkovního pro-
středí na vnitřní mikroklima sledovaných variantně řeše-
ných VIB. Popis a základní technické parametry sledova-
ných VIB jsou uvedeny v tabulce 1.

Všechny sledované VIB byly umístěny vedle sebe na
volném prostranství uprostřed mléčné farmy. Všechny VIB
byly orientovány vstupním otvorem na jihovýchod. Uspo-
řádání VIB zařazených do experimentu je zřejmé z obr. 1.

Do sledování byla zařazena telata červenostrakatého ple-
mene ze šlechtitelského chovu ZD Krásná Hora. Nově na-
rozená telata se naskladňovala do předem připravených
VIB, ve kterých zůstávala až do jejich vyskladnění ve věku
max. 56 dní. Všechny VIB byly před naskladněním telat
důsledně  vyčištěny, vydesinfikovány a vystlány 3 kg čis-
té suché slámy. Venkovní výběh přilehlý VIB se nepode-
stýlá.

Rozměry, mm 
VIB č. Materiál Barva 

délka šířka výška 
vstupní otvor, 

š x d 
větrací otvor, 

š x d 
1 sklolaminát bílá 1705 1170 1240 500x900 150x350 
2 sklolaminát bílá 1800 1200 1450 900x1150 průměr 120 
3 polypropylen bílá 1810 1210 1310 950x1100 průměr 150 
4 polypropylen modrá 1810 1210 1310 570x1040 200x640 
5 dřevo a lepenka z asfaltu černá 1500 1800 1700 500x900 350x250 

 

Tab. 1: Základní parametry sledovaných VIB

Obr. 1- Pohled na VIB zařazené do sledování  (Foto: Ing. Mária Fabianová)
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Pro určení mikroklimatických parametrů uvnitř VIB byla
měřena teplota, relativní vlhkost a rosný bod datovými zá-
znamníky s čidly. Tato čidla byla umístěna v zóně ležení
telete. Stejná čidla (venkovní teplota, relativní vlhkost vzdu-
chu a rosný bod) byla instalována ve venkovním prostředí
přilehlém VIB.

Parametry venkovního mikroklima a intenzita slunečního
záření byla také průběžně sledována pomocí meteorologic-
ké stanice Vantage Pro2, která byla instalována
v bezprostřední blízkosti VIB. Všechna mikroklimatická data
byla měřena kontinuálně a v 15 min. intervalech ukládána
do paměti počítače pro účely dalšího zpracování a vyhod-
nocení. Naměřená data jsou archivována v databázi MS
Access a následně zpracovávána a vyhodnocována
v tabulkovém procesoru MS Excel, který umožňuje detailní
vyhodnocení průběhu jednotlivých parametrů VIB ve for-
mě tabulek a grafů.

Z hlediska hodnocení parametrů mikroklimatu ve vztahu
k chovaným zvířatům se všeobecně používá metoda zalo-
žená na stanovení teplotně-vlhkostního indexu, mezinárodně
označovaného zkratkou THI (Temperature Humidity Index).
THI byl proto zvolen jako jeden z důležitých parametrů pro

THI = ts + 0,36.tr + 41,5 (1)
kde:
THI – teplotně vlhkostní index,
ts - teplota suchého teploměru, [°C],
tr - teplota rosného bodu, [°C].

hodnocení vlivu jednotlivých typů VIB na mikroklimatické
parametry chovného prostředí chovaných telat. Pro stano-
vení hodnoty THI byla zvolena rovnice publikovaná Berrym
(1964).

Limitní hodnoty THI pro odchov telat nejsou v odborné
literatuře  uváděny. Proto jsme při vyhodnocování vlivu
THI na pohodu chovaných zvířat vycházeli z údajů publi-
kovaných pro chov krav, které jsou znázorněnu v grafu na
obr. 2.

Obr. 2 - Grafické znázornění zón teplotního stresu dojnic na základě hodnoty THI podle Wiersama

S ohledem na předpokládané mírné odlišnosti vnímání
teploty a vlhkosti jsme pro účely této práce zvolili jako hod-
notu počínajícího středně silného tepelného stresu THI 75.
Jako hranici, kdy již dochází velkému tepelnému stresu, jsme
zvolili hodnotu THI 85.
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Výsledky a diskuse

Sledování bylo zahájeno v  lednu 2009. Některá sledová-
ní však byla autory této práce již započaty dříve. Průběžně
byl měřen a vyhodnocován průběh teploty a relativní vlh-
kosti během dne u jednotlivých VIB. Mezi jednotlivými VIB
byly zjištěny významné rozdíly, zejména v období vyso-
kých letních teplot a vysoké intenzity slunečního záření,
především během bezmračných dní. Kritických hodnot mi-
kroklimatických parametrů bylo dosaženo zejména během
letních dnů s jasnou oblohou, kdy i intenzita slunečního
záření dosahuje nejvyšších hodnot. Přitom intenzita slu-
nečního záření má velmi významný vliv na průběh vnitřní
teploty ve VIB. Byla zjištěna vysoká korelační závislost
mezi intenzitou slunečního záření a teplotou uvnitř VIB.
Tato závislost je významnější během slunečného bezmrač-
ného dne. Např. 23.07.2009 byl koeficient korelace mezi
vnitřní teplotou VIB a intenzitou slunečního záření od 0,91
do 0,93  podle provedení VIB. Kritických hodnot dosahuje
mikroklima ve VIB především v letním období. V průběhu
nejteplejšího dne měření dosahovala venkovní teplota až
37,8°C a sluneční radiace 831W/m2.

Teplota vnitřního prostředí  v jednotlivých VIB se pohy-
bovala mezi 40-45°C již po 10 h ráno do večerních hodin jak
je vidět z grafu uvedeném na obr.3.
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Obr.3 -  Časový průběh teploty uvnitř VIB a intenzity slunečního záření během nejteplejšího dne
    měření ( 23.7.2009), koef. korelace mezi vnitřní  teplotou a intenzitou slunečního záření
    od 0,91 do 0,93

Z konstrukce výpočtu hodnoty teplotně-vlhkostního
indexu vyplývá, že velmi obdobná korelační závislost
v období vysokých denních teplot existuje i u tohoto mik-
roklimatického parametru. Např. během letního bezmračné-
ho dne byl zjištěn koeficient korelace mezi vnitřní teplotou,
resp. hodnotou THI a intenzitou slunečního záření 0,85 (viz
graf na obr. 4).

Obdobná závislost však byla zjištěna i během dne se
střídavou oblačností (koef. korelace 0,81), kdy vnitřní tep-
lota, resp. THI kopíruje průběh intenzity slunečního záření,
jak je vidět na grafu na obr. 5. Z tohoto grafu je možné také
pozorovat určitou setrvačnost tohoto systému, kdy změna
THI sleduje změnu teploty s určitým zpožděním.

Jak již bylo uvedeno, pro hodnocení tepelné pohody a
tepelného stresu je důležitá hodnota THI. Hodnota THI je
významná nejen z hlediska absolutní hodnoty, ale také
z doby jejího trvání během dne.

THI byl vypočten pro všechny sledované VIB a přiřazen
naměřeným a archivovaným hodnotám (96 hodnot THI pro
každý VIB denně).

V grafu na obr.6 je uveden průběh THI během dne
s extrémně vysokými venkovními teplotami ( nejteplejší den
v období měření
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Obr. 4 - Průběh THI a intenzity slunečního záření
   během bezmračného letního dne, koef.
   korelace 0,85
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Obr. 6 - Průběh hodnoty THI uvnitř VIB během nejteplejšího dne měření, 23.7.2009.
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Obr. 5 -  Průběh THI a intenzity slunečního záření
  během střídavě oblačného letního dne,
  koef.korelace 0,81

V těchto extrémních podmínkách např. u VIB 3 okolo 14.
hodiny hodnota THI uvnitř VIB převyšovala hodnotu 93
při teplotě 45°C a relativní vlhkosti 23 %. To je již hodnota
těžkého tepelného stresu, kdy již musí být bezodkladně při-
jata opatření k ochraně zdraví ustájených telat. Rovněž
hodnota teploty prostředí a relativní vlhkosti dosahuje vel-
mi nepříznivých hodnot.

Pro vyhodnocení vlivu jednotlivých VIB na tepelnou po-

hodu chovaných telat byla provedena analýza průběhu
hodnot THI v jednotlivých VIB za celou dobu měření.

V grafu na obrázku 7 je vyhodnocen počet dní, kdy byla
uvnitř VIB překročena hranice THI 75 (počínající středně
veliký tepelný stres) u jednotlivých VIB za celou dobu mě-
ření. Zjištěné výsledky ukazují významné rozdíly mezi jed-
notlivými VIB.

Nejpříznivější podmínky poskytuje VIB 1, u kterého do-



6

AGRITECH SCIENCE, 09´ 

Literatura:

šlo k překročení hranice teplotní pohody (THI 75) během 61
dní z celkem sledovaných 282 dní. Naopak nejméně přízni-
vé podmínky jsou ve VIB 3, kde došlo překročení THI 75 ve
104 dnech měření.

Obdobně použijeme-li pro srovnání, během kolika dní
během celé doby sledování byla překročena hodnota THI
85 (počínající těžký tepelný stres), můžeme konstatovat, jak
je vidět z grafu na obrázku 8, že došlo k určitému posunu
výsledků. Nejlepšího výsledku dosáhl VIB 4, kde byla hod-
nota THI 85 překonána ve 4 dnech z celkové doby sledová-
ní 282 dnů.

Z těchto výsledků je zjevné, že v období extrémních tep-
lot VIB neposkytují dostatečnou ochranu před slunečním
zářením a rovněž dochází k nadměrnému vysoušení vzdu-
chu, které má nepříznivý vliv na stav sliznic horních cest
dýchacích a prašnost. Kritické jsou především letní měsíce,
kdy jsou zvířata vystavena významnému tepelnému stre-
su.

Tyto výsledky prokazují, že je nutné hledat možnosti, jak
tuto málo příznivou situaci ve VIB z hlediska tepelné poho-
dy zlepšit a eliminovat vznik tepelného stresu.

V současné době jsou za tímto účelem zakládány další
experimenty a v roce 2010 bude sledována účinnost růz-
ných technických a konstrukčních opatření a úprav prove-
dených na VIB na zlepšení především tepelné pohody cho-
vaných zvířat. Součástí výzkumných prací bude také po-
rovnání systému odchovu telat ve VIB s dalšími technický-
mi systémy, zejména s přístřeškovými systémy ustájení.
Tyto práce již započaly v roce 2009.
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Obr. 8 - Počet dní, z celkové doby sledování
(14.1.2009 - 21.10.2009, 282 dní),  kdy maximum
teplotně-vlhkostním indexu v průběhu dne překro-
čilo zónu středně těžkého stresu a hodnota THI
byly větší než 85 (THI > 85) u různých typů VIB

Závěr
Z doposud provedených sledování je zřejmé, že parame-

try vnitřního prostředí ve VIB jsou významně závislé na
intenzitě slunečního záření, použitém materiálu VIB a také
na jejich konstrukčním řešení.

V období vysokých letních teplot může teplota vnitřního
prostředí dosáhnout hodnot 40-45°C, která může mít již vel-
mi nepříznivý vliv na zdravotní stav chovaných telat.

Pro hodnocení parametru tepelné pohody byl použit pa-
rametr THI, který byl u všech sledovaných VIB průběžně
vyhodnocován. V období trvání experimentu byla u jed-
notlivých VIB často překračována hodnota THI 75 a
v něketrých dnech i THI 85. Např. u VIB 2 byla hodnota
THI 75 z celkové doby sledování 282 dní v období leden -
říjen překročena ve 93 dnech a hodnota THI 85 v 11 dnech.
Je tedy zřejmé, že je potřebné mikroklimatickým parametrům
vnitřního prostředí telat ustájených ve VIB věnovat zvýše-
nou pozornost a hledat cesty, jak tyto parametry významně
zlepšit. K tomuto cíli bude směrováno další řešitelské úsilí
řešitelů projektu NAZV  QH92251.
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U 5-ti různých VIB byly sledovány parametry mikroklima ovlivňující tepelně-vlhkostní welfare telat v závislosti na kon-
strukčním provedení, barvě a použitém materiálu VIB. Během letního období hodnoty teplotně-vlhkostního indexu výrazně
překračovaly hranici teplotního stresu u všech typů VIB. Teploty v místě ležení telete mnohdy dosahovaly přes 40°C.
V průběhu nejteplejšího dne sledování dosahovala venkovní teplota až 37,8°C a radiace 831 W/m2. V těchto extrémních
podmínkách byla naměřena uvnitř jednoho z VIB kolem 14. hodiny teplota 45°C při relativní vlhkosti 23 %, což odpovídá THI
93 – tele je vystaveno velmi vysokému teplotnímu stresu.  Během 282 dnů měření byla hodnota THI 75 (která je již pro tele
stresující) překročena ve VIB v rozmezí 61–104 dnů a hodnota THI 85 v rozmezí 4-11 dnů.
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