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Úvod

VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY V RŮZNÝCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ
TELAT V PŘÍSTŘEŠKOVÝCH INDIVIDUÁLNÍ BOXECH (PIB)

SELECTED MICROCLIMATIC PARAMETERS IN ALTERNATIVE HOUSING SYSTEMS OF INDIVIDUAL BOXES
UNDER SHED FOR CALVES

The microclimatic parameters of the environment significantly affect the housing systems. This paper presents the main
results of research work focusing on alternative housing systems of individual boxes under roof (PIB) for calves. Microc-
limatic parameters affecting the heat-humidity welfare of calves were monitored in these systems depending on their
construction design and outdoor climate conditions. In total, 4 different systems PIB for calves in aged up to 56 days were
monitored and evaluated during the summer in the months of July-August, when the external temperature was at maximum.
The significant correlation between the temperature inside PIB and external temperature was found for all PIB (correlation
coefficient 0.95 – 0.98). The average outdoor temperature over duration of the monitoring was 19.8 °C and the average
temperature of the internal environment of PIB was in range from 19.4 °C to 20.4 °C. Equally important dependency was
detected between the maximum temperature inside PIB and maximum external temperature (correlation coefficient 0.96 –
0.98). Compared to the VIB, there was correlation between maximum internal and external temperature only 0.80. In contrast
to the VIB, where is a significant dependence between the internal temperature and intensity of solar radiation (Vegricht,
2009), the temperature inside PIB is significantly affected by external temperature. Critical values of the THI = 75 (starting
mild stress) have been exceeded during the monitoring 6 – 24 days (depending on PIB) and the value of starting severe
stress (THI = 85) was never exceeded inside PIB. Critical values of THI inside PIB were reached especially in periods of high
outdoor temperatures. For example, during the hottest day of monitoring the external temperature reached to 36.2 °C and
solar radiation to 830 W/m2. In this period, the temperature inside PIB reached from 31.4 to 35.2 °C and relative humidity from
27.9 to 40.4 %. This corresponding to the value of THI = 79.3 to 83.8.

Systém ustájení musí telata 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 (vyhl. č. 208/2004 Sb.).

Narozené tele nemá plně rozvinuté všechny životní funk-
ce. V prvních týdnech života se rozvíjí jeho imunitní sys-
tém, odolnost vůči infekcím, se kterými přichází do styku.
Proto je důležité mladším telatům zajistit zdravotně nezá-
vadné prostředí (Čítek, Šoch; 2002).

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 (1983) 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 je kladen největší
důraz na zajištění teplotně-vlhkostního welfare, čímž rozu-
míme 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 (THI – Temperature-Humidity Index) upraveného pro
skot.

Ustájení telat v klasicky řešených teletnících je rizikověj-
ší zvláště z hlediska přenosu respiratorních onemocnění,
protože výměna vzduchu je horší než ve venkovních bou-
dách. Kvalita vzduchu v teletníku může být navíc značně
rozdílná od kvality vzduchu v jednotlivých kotcích. (Daví-
dek, 2010).

Z těchto důvodů se rozšířilo ustájení telat ve VIB a nově-
ji i v přístřeškových individuálních boxech.

Přístřeškové individuální boxy (PIB) je systém ustájení,
který se vyznačuje tím, že řada individuálních boxů vzájem-
ně od sebe oddělených dřevěnými nebo plastovými deska-
mi bez výběhu je umístěna pod společnou střechou. Sys-
tém PIB musí zajistit takové mikroklima, které by nebylo
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významně odlišné od venkovního prostředí (Doležal, 2008).
V porovnání s ustájením ve VIB (venkovní individuální

box) je zřejmé, že systémy PIB vytvářejí lepší pracovní pro-
středí pro ošetřovatele, především během horších klimatic-
kých podmínek. Jejich výhodou je také nižší pracovní ná-
ročnost při krmení, nastýlání nebo odklizu podestýlky ve
srovnání s VIB.

Základní parametry ustájení v PIB jsou stanoveny ve
vyhlášce č.208/2004 Sb.:
- Šířka individuálního kotce pro telata musí odpovídat

minimálně kohoutkové výšce telete, měřeno ve stoje a
délka kotce musí být minimálně rovna délce těla, měře-
né od špičky nosu (tj. mulce) po kaudální okraj hrbolu
kyčelního, vynásobené koeficientem 1,1.  Individuální
kotce pro telata nesmí mít celistvé stěny, ale stěny, které
telatům umožňují vizuální kontakt s ostatními telaty a
neznemožňují péči o jejich srst.

- Ve stájích s telaty musí být zajištěno přirozené nebo
umělé osvětlení; při použití umělého osvětlení nejméně
po dobru od 9 do 17 hodin v intenzitě odpovídající při-
rozenému světlu.

- Pro telata ustájená ve stájích nebo boxech je zajištěno
podestýlání vhodnou podestýlkou; to se vztahuje ze-
jména na telata mladší než dva týdny a telata v izolaci.

- U  telat chovaných v budovách  musí být  chovatelem
zabezpečena jejich prohlídka nejméně dvakrát denně a
u telat, která nejsou chována v budovách nejméně je-
denkrát denně.

- Tele starší osmi týdnů nesmí být drženo v individuálním
kotci, pokud podle veterinárního lékaře jeho zdravotní
stav a jeho chování nevyžaduje izolaci a  individuální
péči.

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. Dále jsou
uvedeny hlavní výsledky zaměřené na PIB z hlediska jejich
vlivu na mikroklima chovného prostředí telat.

Experimenty byly založeny na čtyřech vybraných farmách
specializovaných na produkci mléka. Sledování bylo zamě-
řeno na míru vlivu venkovního prostředí na vnitřní mikro-
klima sledovaných variantně řešených PIB. Do všech typů
ustájení byla telata naskladňována hned po narození a zů-
stávala v nich až do jejich vyskladnění ve věku max. 56 dní.
Všechny typy PIB jsou bez výběhu, s betonovou podla-
hou a slaměnou podestýlkou. Všechny boxy byly před na-
skladněním důsledně vyčištěny, vydesinfikovány a vystlá-
ny 3kg čisté suché slámy.  Technologie krmení a napájení je
u všech systémů v podstatě stejná. Ke krmení se používá
láhev nebo vědro s cucákem a je prováděno u všech PIB 2x
denně. K napájení se používá vědro.

Celkem byly sledovány a hodnoceny 4 různé systémy
PIB (PIB 1 – PIB 4). A výsledky byly porovnány s výsledky
nejlépe hodnoceného VIB.

PIB 1
Boxy jsou umístěny v kolně pod přístřeškem, který je ze

tří stran zděný a jedna strana (vstupní) orientovaná na JZ je
úplně otevřená. Boční zdi nemají žádné otvory pro přiroze-
né větrání a tak je proudění vzduchu uvnitř závislé na ven-
kovních  klimatických podmínkách. Nosná konstrukce stá-
je je ocelová a materiál střešního pláště je vláknocement.
Jednotlivé boxy jsou odděleny plastovými deskami modré
barvy.

Obr. 1 – PIB 1 (ze tří stran zděný přístřešek)

Obr. 2 – PIB 1 (pohled dovnitř boxu)

PIB 2
Boxy jsou umístěny v zatepleném rekonstruovaném te-

letníku s rovným podhledem. V očních stěnách jsou pod
stropem průběžné otvory. Ve stropní konstrukci jsou pů-
vodní větrací otvory s ventilátory pro nucené větrání, které
se v průběhu sledování nepoužívaly. Konstrukce boxů je
kovová s dřevěnou výplní.
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Obr.  3 – PIB 2 (zrekonstruovaný zateplený
   teletník

Obr. 4 – PIB 2 (pohled dovnitř boxu)

PIB 3
Boxy jsou umístěny v nezatepleném vzdušném teletníku

s větrací střešní štěrbinou a bočními větracími otvory se
sítěmi. Nosná konstrukce teletníku je ocelová a materiál
střešního pláště je vláknocement. Konstrukce boxů je ko-
vová s dřevěnou výplní. Teletník je podélně rozdělen na
dvě poloviny. V jedné jsou umístěny individuální boxy pro
odchov telat do 56 dnů stáří a v druhé jsou kotce pro sku-
pinový odchov telata v období rostlinné výživy

Obr. 5 – PIB 3 (vzdušný teletník)

Obr. 6 – PIB 3 (pohled dovnitř boxu)

PIB 4
Boxy jsou umístěny v rekonstruované zateplené stáji K-

174, ve které jsou ustájený i krávy stojící na sucho a záro-
veň slouží i jako porodna. Stavebně je stáj řešená jako zdě-
ná s obvodovým zdivem z cihel a je zastřešená střešním
pláštěm z betonových prefabrikátů a krytinou z vlnitého
eternitu. Střešní konstrukce je podporována průvlaky z
betonu a podélnými řadami nosných sloupů z betonu. Vě-
trání je přirozené přes štěrbiny ve stropní konstrukci a na
bočních zdech. Konstrukce boxů je kovová s dřevěnou
výplní.
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Obr. 7 – PIB 4 (rekonstrukce stáje K-174)

Obr. 8 – PIB 4 (pohled dovnitř boxu)

 

PIB 
č. 

Rozměry PIB, mm 
 (š x d x v) Plocha PIB, m2 Nadmořská 

výška, m 
Orientace střechy 

(azimut)* 
1 1200 x 2650 x 1210 3,18 500 JZ 
2 1200 x 2250 x 1360  2,70 450 V 
3 1250 x 2500 x 1260 3,13 457 S 
4 1100 x 2150 x 1280 2,37 600 V 

* orientace největší plochy střešního pláště vystavěné přímému slunečnímu záření (strana sedlové střechy, pod
   kterou je umístěn záznamník v zóně ležení telete)

Tab. 1 – Parametry sledovaných systémů ustájení v PIB

Pro určení mikroklimatických parametrů uvnitř sledova-
ných systémů byla měřena teplota, relativní vlhkost a ros-
ný bod datovými záznamníky s čidly. Tato čidla byla umís-
těna v zóně ležení telete. Stejná čidla (venkovní teplota,
relativní vlhkost vzduchu a rosný bod) byla instalována ve
venkovním prostředí přilehlém PIB. Všechna mikroklimatic-
ká data byla měřena kontinuálně a v 15 min. intervalech
ukládána do paměti počítače pro účely dalšího zpracování

a vyhodnocení. 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 PIB ve for-
mě tabulek a grafů. Hodnoty intenzity sluneční záření byly
získány z archivu ČHMÚ a pro dané lokality byly určeny
z nejbližších měřících stanic. Pro vyhodnocení a porovnání
jednotlivých systémů pak byla použita průměrná hodnota
sluneční radiace ze všech lokalit.

Obr. 9 – Paralelně sledovaný VIB s dvojitou
  střechou hodnocený společně s PIB

Pro možnost srovnání systémů ustájení v PIB a VIB byly
vyhodnoceny shodné mikroklimatické parametry paralelně
sledovaného VIB, který vykazoval v průběhu sledování
nejlepší výsledky (obr. 9). Období sledování bylo v tomto
případě kratší (1. 7. – 6. 8.) z důvodu vyskladnění telat
z tohoto VIB
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Obr. 10 – Grafické znázornění zón teplotního stresu dojnic na základě hodnoty THI podle Wiersama

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

THI = ts + 0,36.tr + 41,5 (1)

kde:
THI – teplotně vlhkostní index,
ts  – teplota suchého teploměru, [°C],
tr  – teplota rosného bodu, [°C].

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 znázorněny v grafu na
obr. 1.

S ohledem na předpokládané mírné odlišnosti vnímání
teploty a vlhkosti jsme pro účely této práce zvolili jako hod-
notu počínajícího středně těžkého tepelného stresu THI =
75. Jako hranici těžkému tepelnému stresu, jsme zvolili hod-
notu THI = 85.

Výsledky a diskuse
Mikroklimatické parametry životního prostředí význam-

ným způsobem ovlivňují způsob ustájení a stavebně tech-
nické a dispoziční řešení ustájovacího prostoru. V této prá-
ci jsou uvedeny hlavní výsledky výzkumných prací zamě-
řených na variantně řešené systémy ustájení telat v přístře-
škových individuálních boxech (PIB), ve kterých byly sle-
dovány mikroklimatické parametry ovlivňující tepelně-vlh-
kostní welfare telat v závislosti na jejich konstrukčním pro-
vedení a venkovních klimatických podmínkách. Celkem byly
sledovány a hodnoceny 4 různé systémy pro ustájení telat
ve věku do 56 dní v PIB v letním období v měsících červe-
nec-srpen, kdy jsou teploty nejvyšší. Nejdůležitější výsledky
jsou uvedeny v tab. 2.

U všech PIB byla zjištěna významná korelační závislost
mezi průměrnou teplotou uvnitř PIB a teplotou venkovního
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prostředí (korelační koef. 0,95 – 0,98). Průměrná venkovní
teplota za celou dobu sledování byla 19,8 °C a průměrná
teplota vnitřního prostředí PIB se pohybovala mezi 19,4 –
20,4 °C. Stejně významná závislost byla u PIB zjištěna mezi
maximální vnitřní teplotou a maximální venkovní teplotou
(koef. korelace 0,96 – 0,98). Naproti tomu u paralelně sledo-
vaného VIB byla korelace mezi max. teplotami vnitřního a
vnějšího prostředí jen 0,80.  Je tedy zřejmé, že na rozdíl od
VIB, kde je významná závislost mezi vnitřní teplotou a in-
tenzitou slunečního záření (Vegricht, 2009), teplotu vnitřní-
ho prostředí PIB rozhodujícím způsobem ovlivňuje ven-
kovní teplota.

Kritické hodnoty THI byly v PIB za celé období sledová-
ní překročeny pro oblast středně těžkého teplotního stresu
(THI = 75) v průběhu 6 – 24 dnů (podle typu PIB) a hodnota
těžkého tepelného stresu (THI = 85) nebyla v PIB nikdy
překročena.  S ohledem na skutečnost, že sledování zahr-
nulo období nejvyšších letních teplot lze reálně předpoklá-
dat, že stejný výskyt kritických hodnot THI bude i za celé
roční období. Dalším výzkumem bude tato hypotéza dolo-
žena výsledky měření.

V období 1. 7. – 6. 8. byly stejné parametry sledovány a
hodnoceny ve vybraném VIB, který během našeho dosa-
vadního sledování vykazoval ze všech VIB nejlepší vý-
sledky (Vegricht, 2009). Průběh maximálních naměřených
teplot vnitřního prostředí je znázorněn v grafu na obr. 11.

Mikroklimatické parametry ve VIB jsou ve všech sledo-
vaných parametrech horší než v PIB (tab. 2, obr. 11). Jedná
se především o hodnoty max. teplot, které jsou u vybrané-
ho VIB v průměru o 4,9 °C vyšší než teplota venkovního
prostředí. Také kolísání průměrných teplot vnitřního pro-
středí je u VIB významně vyšší než u systémů PIB. Vý-
znamně vyšších hodnot než v PIB dosahoval THI ve VIB
(obr. 12).

Z provedených sledování je zřejmé, že kritických hodnot
dosahuje mikroklima chovného prostředí telat v období
vysokých letních teplot.

Proto byly vyhodnoceny mikroklimatické parametry sle-
dovaných systémů ustájení v průběhu nejteplejšího dne
sledování, kdy dosahovala venkovní teplota 36,2 °C a slu-
neční radiace 830 W/m2. Jak je zřejmé z grafů na obr. 15 a 16,
vnitřní teplota v PIB dosáhla v tomto období 31,4 – 35,2 °C,
a současně byla naměřena těmto teplotám odpovídající re-
lativní vlhkost 27,9 – 40,4 %, což odpovídá THI = 79,3 –
83,8. Tyto hodnoty přibližně odpovídají hodnotám vnější-
ho prostředí nebo jsou nižší.

Stejný den ve VIB dosáhla nejvyšší teplota hodnoty 40 °C,
což je o 3,8 °C více než byla max. teplota vnějšího prostředí.
Také hodnota THI byla ve VIB významně vyšší. Již kolem
10.00 h THI přesáhl hodnotu těžkého teplotního stresu a
teprve po 17.00 h klesl pod hodnotu 85.

Hodnocené 
parametry 
systému 
ustájení 

Průměr 

Koeficient korelace 
ve vztahu k 
hodnotám 

venkovního 
prostředí 

PIB 1 
Tmin, °C 14,7 0,921 
Tavg, °C 19,8 0,970 
Tmax, °C 26,0 0,975 
Rozpětí, °C 11,3   

PIB2 
Tmin, °C 16,0 0,926 
Tavg, °C 20,3 0,955 
Tmax, °C 24,3 0,969 
Rozpětí, °C 8,4   

PIB3 
Tmin, °C 15,5 0,961 
Tavg, °C 20,4 0,983 
Tmax, °C 26,2 0,984 
Rozpětí, °C 10,7   

PIB4 
Tmin, °C 15,8 0,931 
Tavg, °C 19,4 0,973 
Tmax, °C 23,0 0,959 
Rozpětí, °C 7,2   

VIB 
Tmin, °C 14,4 0,916 
Tavg, °C 21,8 0,970 
Tmax, °C 31,7 0,804 
Rozpětí, °C 17,2   

Venkovní prostředí 
Tmin, °C 14,2   
Tavg, °C 19,8   
Tmax, °C 26,8   
Rozpětí, °C 12,6   
 

Tab. 2 - Vybrané parametry hodnocených systémů
 ustájení telat
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Obr. 11 – Průběh maximálních naměřených teplot vnitřního prostředí v různých systémech
    individuálního ustájení telat za období 1. 7. až 31. 8.

Obr. 12 – Průběh maximálních naměřených hodnot THI vnitřního prostředí v různých systémech
    individuálního ustájení telat za období 1. 7. až 31. 8.
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Obr. 13 – Průměrné hodnoty THI v hodnocených systémech ustájení telat ve věku do 56 dnů
    v individuálních boxech za období 1. 7. až 6. 8.

Obr. 14 – Výskyt kritických hodnot THI v hodnocených systémech ustájení telat ve věku do 56 dnů
    v individuálních boxech za období 1. 7. až 6. 8.
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Obr. 15 – Průběh teploty vnitřního prostředí PIB a VIB během nejteplejšího dne

Obr. 16 – Průběh relativní vlhkosti vnitřního prostředí PIB a VIB během nejteplejšího dne.
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Obr. 17 – Průběh THI u různých systémů individuálního ustájení telat během nejteplejšího dne

Provedená sledování naznačují přednosti ustájení telat v
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s venkovními individuálními boxy (VIB) zejména v období
vysokých letních teplot. Vyznačují se menšími výkyvy tep-
lot v průběhu dne a nižším výskytem tepelného stresu. Na
rozdíl od VIB se těžký tepelný stres vyjádřený hodnotou
THI větší než 85 během celého roku u žádného ze 4 sledo-
vaných PIB nevyskytl.
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Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat.

Mikroklimatické parametry životního prostředí významným způsobem ovlivňují způsob ustájení a stavebně technické a
dispoziční řešení ustájovacího prostoru. V této práci jsou uvedeny hlavní výsledky výzkumných prací zaměřených na
variantně řešené systémy ustájení telat v přístřeškových individuálních boxech (PIB), ve kterých byly sledovány mikrokli-
matické parametry ovlivňující tepelně-vlhkostní welfare telat v závislosti na jejich konstrukčním provedení a venkovních
klimatických podmínkách. Celkem byly sledovány a hodnoceny 4 různé systémy pro ustájení telat ve věku do 56 dní v PIB
v letním období v měsících červenec-srpen, kdy jsou teploty nejvyšší. U všech PIB byla zjištěna významná korelační
závislost mezi teplotou uvnitř PIB a teplotou venkovního prostředí (korelační koef. 0,95 – 0,98). Průměrná venkovní teplota
za celou dobu sledování byla 19,8 °C a průměrná teplota vnitřního prostředí PIB se pohybovala mezi 19,4 – 20,4 °C. Stejně
významná závislost byla u PIB zjištěna mezi maximální vnitřní teplotou a maximální venkovní teplotou (koef. korelace 0,96 –
0,98). Naproti tomu u paralelně sledovaného VIB byla korelace mezi max. teplotami vnitřního a vnějšího prostředí jen 0,80. Je
tedy zřejmé, že na rozdíl od VIB, kde je významná závislost mezi vnitřní teplotou a intenzitou slunečního záření (Vegricht,
2009), teplotu vnitřního prostředí PIB rozhodujícím způsobem ovlivňuje venkovní teplota. Kritické hodnoty THI byly v PIB
za celé období sledování překročeny pro oblast středně těžkého teplotního stresu (THI = 75) v průběhu 6 – 24 dnů (podle
typu PIB) a hodnota těžkého tepelného stresu (THI = 85) nebyla v PIB překročena nikdy. Kritických hodnot dosahovala
hodnota THI v PIB především v období vysokých venkovních teplot. Např. v průběhu nejteplejšího dne sledování dosaho-
vala venkovní teplota 36,2 °C a sluneční radiace 830 W/m2. Vnitřní teplota v PIB dosáhla v tomto období 31,4 – 35,2 °C a
relativní vlhkost 27,9 – 40,4 %, což odpovídá THI = 79,3 – 83,8.




