
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY 
Praha Uhříněves 

MMeettooddiicckkéé  lliissttyy      0022//0044  

NNAAPPÁÁJJEENNÍÍ  ––  nnaappaajjeeddllaa,,  ssppoottřřeebbaa  aa  kkvvaalliittaa  vvooddyy  

 

Na čem závisí spotřeba vody? 

Literární údaje o spotřebě vody jsou značně rozdílné. 

Většina údajů uvádí spotřebu ve stáji okolo 100 l na 

dojnici a den, resp. na pastvě 120 l na dojnici a den. 

Existují údaje podstatně vyšší, a to až 174 l na krávu a 

den při užitkovosti 45 kg, teplotě prostředí 28 
o
C, avšak 

hmotnost zvířete není uvedena. Z měření vyplývá, že 

v otevřených, resp. nezateplených stájích je spotřeba 

vody značně kolísavá, přičemž v letním období je vyšší, 

oproti tepelně izolovaným stájím.Ve stádu s vysokou 

užitkovostí, s krmením TMR (siláž + jádro), je jen 

nepatrné kolísání sušiny krmiva (45 až 55 % sušiny).  

Při užitkovosti 9-10 tis. kg potom dojnice dostane 

v  krmivu cca 15-20  kg vody (30-40  kg čerstvého 

krmiva).  

 

 
  Příjem a výdej vody (užitkovost 9 tis. I, teplota 10 °C) 

Empirické vzorce pro orientační výpočet 

potřeby napájecí vody 

I. SPOTŘEBA = 3x denní dojivost 

II. SPOTŘEBA = 2,5x denní dojivost + 25 l  

III. 
SPOTŘEBA = 5-6 l vody napájecí vč. vegetační 
                         x  spotřeba sušiny v kg 

Příjem vody Výdej vody 

80 l napájecí voda 30 kg mléko 

18 l voda v krmivu 
16 kg evaporace 

52 kg výkaly 

98 kg celkem 98 kg celkem 

TTEECCHHNNIIKKAA  AA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  CCHHOOVVUU  SSKKOOTTUU  

Informace pro chovatele, poradce a projektanty                          DOJNICE, ODCHOV 

Kvalita a množství napájecí vody patří k  obrovské rezervě při zvyšování úrovně našich stád. Jen zanedbatelná 
část chovatelů má napájení zvířat v pořádku. Na většině farem se lze setkat s problémy od drobných chyb 
spočívajících v menších závadách ventilů, až po užití zcela nevyhovující vody, či dokonce s případy, kdy 

napajedla či napáječky jsou zcela suché, bez vody. 
Tématem tohoto listu je seznámení se současným stavem poznatků v oblasti napájení skotu. I když voda 
patří mezi nejlevnější „krmivo“, je třeba jí věnovat výjimečnou pozornost. Je médiem, které nejen rozvádí 

živiny k jednotlivým tkáním, ale také je důležitým faktorem tělesné termoregulace. Z dnešního pohledu 
není již rozhodující jen množství a kvalita napájecí vody. K zajištění maximální produkce je zapotřebí 

i vodu kondiciovat, např. temperováním, event. i jinými způsoby fyzikálně upravovat. 

 

Spotřeba vody je závislá na: 

 užitkovosti 

 sušině krmiva 

 živé hmotnosti zvířete 

 teplotě prostředí, event. vlhkosti  
 a proudění vzduchu  

 ostatních faktorech (kvalita, teplota vody ap.) 

 

  ČÍM VYŠŠÍ  UŽITKOVOST,  

TÍM VYŠŠÍ SPOTŘEBA  NAPÁJECÍ  VODY ! 
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Na “výrobu“ 1 litru  mléka  

dojnice potřebuje  

4-5 litrů vody 

Spotřeba vody a užitkovost 

Užitkovost je závislá i na období laktace. To 

přímo  ovlivňuje  spotřebu vody. Krávy pijí 

v I. třetině laktace téměř 3x více než krávy 

NS, což je hodné zamyšlení. 

Z experimentů vyplývá, že průměrná spotřeba  vody 

v I. a II. třetině laktace u vysokoužitkových krav může 

být při vhodné péči chovatele neprůkazně rozdílná. Je 

to v důsledku toho, že perzistence laktační křivky u 

vysokoužitkových stád je vysoká. Teprve v poslední 

třetině laktace klesá spotřeba vody o 12 až 16 l na krávu 

a den.  

II. třetina laktace si proto zaslouží plnou pozornost 

chovatele. Jeho snaha o maximální spotřebu vody resp. 

vynikající zásobování této skupiny kvalitní vodou 

ovlivňuje setrvalost užitkovosti, získané v  I.  třetině 

laktace. U krav NS (stojících na sucho) se vesměs 

potvrdila předchozí měření i literární údaje. Celková 

spotřeba 30 litrů vody je relativně malé množství a je 

potvrzena v četných velkoprovozech. V období vlast-

ního telení (v  porodních individuálních kotcích) je 

spotřeba vody zanedbatelná. 

 
 

Spotřeba vody a teplota prostředí

Ztráty vody evaporací a dýcháním   

 

Vedle období laktace má na spotřebu vody 

podstatný vliv teplota prostředí. Krávy 

předávají své nadbytečné teplo (zvláště při 

vysokých teplotách prostředí) ve formě vodní páry přes 

kůži (evaporací) a dýcháním (respirací). To může činit 

u dojnice s 10tisícovou užitkovostí v I. třetině laktace 

i 2,1 až 2,3 litry za hodinu.  

V horkých letních dnech s průměrnou teplotou ve stáji 

vyšší než 25 
o
C můžou krávy přes evaporaci a respiraci 

ztratit i více než 25 l vody, které musí přijmout napájecí 

vodou. Pokud tomu tak není, je nasnadě tepelný stres 

spojený se ztrátou užitkovosti. Průměrná spotřeba 

napájecí vody činila v ověřovaných provozech v letním 

období 120 až 130 litrů na krávu (ze všech období 

mezidobí), zatímco v zimním období to bylo o 15 až 

20 litrů méně. 

 

Existují rozdíly ve spotřebě vody u krav ustájených : 

 v otevřených, tepelně neizolovaných stájích  v uzavřených, tepelně izolovaných stájích

Výsledky hovoří o vyšší spotřebě vody v otevřených stájích v letním období a naopak v zimním období v tepelně 
izolovaných stájích. V jarních a podzimních měsících je příjem vody v obou variantách ustájení v podstatě stejný. 

Právě zde se ukazuje kompenzační efekt, který v tepelně izolovaných stájích snižuje rozsah teplot na +5 až +30
o
C, 

zatímco u otevřených stájí se rozšiřuje na -15 až +35 
o
C s podstatně větším a rychlejším kolísáním. 

 
 
 

Kolik vody kráva v závislosti na teplotě prostředí potřebuje? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOJNICE 10 tis. kg mléka za rok 

Ztráty vody evaporací a dýcháním   

Teplota Voda [g.h
-1

]
 

5 °C 590-610  

10 °C 600-630 

20 °C 880-920 

25 °C 1200-1250 

30 °C 1650-1740 

35 °C 2090-2300 

DOJNICE o hmotnosti 720 kg (42–45 l mléka) 

Spotřeba vody 

Teplota Voda [l.den
-1

]
 

10 °C 118-125  

20 °C 132-148 

30 °C 155-188 
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Orientační tabulka spotřeby vody v závislosti na užitkovosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voda patří mezi základní „živiny“ 
 
 
 
 

 
 

Napájení v zimních měsících – temperování vody 

Současné trendy k přechodu ustájení skotu 

v přístřeškových a vzdušných stájích vedou 

k tomu, že interiérové teploty vzduchu jsou 

v podstatě totožné s exteriérovými teplotami. 

Preferenčními pokusy se v zimním období zjistilo, že 

dojnice dávají přednost vodě 18 až 22 °C teplé před 

vodou s teplotou blízkou 0 °C.  

Experimentálně se ověřila hypotéza, že temperovaná 

voda je zvířaty přijímána ve větším množství, což může 

pozitivně ovlivnit jejich užitkovost. Bylo potvrzeno, že 

ohřev napájecí vody na 18 až 22 °C v době arktických 

dnů (nejvyšší denní teploty jsou nižší než minus 10 °C) 

působí pozitivně na: 

 větší příjem vody (o 18,9 %) 

 vyšší mléčnou užitkovost ve velmi 
chladných dnech (o 18,7 %) 

 větší spotřebu vody na 1 napití  

(o 39 %) 

 vyšší spotřebu sušiny krmiva 

v kg na kus a den (o 8,4 %) 

 delší dobu příjmu krmiva 
v minutách (o 14,3 %) 

 

 

Z ekonomických aspektů je ohřev 

napájecí vody v arktických dnech i při 

současných cenách energie vysoce 

rentabilní. 

 
 

 
      Graf:  Rozdíl v množství  příjmu temperované a netemperované vody 

 

Ohřev napájecí vody v podmínkách nízkých (mrazových) teplot podmiňuje celkový vyšší příjem vody  

 ODCHOV MD, KRÁVY stojící na sucho 
 Doporučeno temperování:  
 od + 5 °C 

 VYSOKOUŽITKOVÉ DOJNICE                 
Doporučen ohřev na:  
+ 18 °C až + 22 °C

 

Kategorie 
Voda (l / den vč. vody v krmivu) 

min. (zima) max. (léto) 

KRÁVY 

stojící na sucho 30 60 

10 kg mléka 40 75 

20 kg mléka 70 100 

30 kg mléka 90 140 

40 kg mléka 110 170 

MLADÝ SKOT 

0-1 rok 5 30 

1-2 roky 30 55 

V  období tropických dnů se zvyšuje max. hodnota o 15-20 %. 

Hodnoty spotřeby vody v otevřené, tepelně neizolované stáji 
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Napájení v letních měsících – chlazení vody 

V letním období se vyskytují každoročně 

časové úseky tzv. tropických dnů (nejvyšší 

denní teplota dosahuje 30 °C a více). Ustájené 

dojnice mají minimální možnost se před vysokými 

teplotami chránit, pokud se nepoužije evaporačního 

ochlazování a zvýšené rychlosti proudění vzduchu. 

Experimentálně se ověřila hypotéza, že voda o nízké 

teplotě bude v podmínkách tropických dnů přijímána ve 

větším množství, což příznivě ovlivňuje užitkovost. 

Potvrdilo se, že napájení vysokoprodukčních dojnic 

chladnou vodou (< 10 °C) v období tropických dnů má 

v porovnání s napájením vodou o teplotě nad 25 °C 

pozitivní vliv na: 

 větší příjem vody  

 vyšší mléčnou užitkovost  

 větší spotřebu vody na 1 napití  

 vyšší spotřebu sušiny krmiva 

v kg na kus a den  

 delší dobu příjmu krmiva v min. 

 větší ochlazovací efekt 

 jev absorpce tepelné energie 

 zvýšení koncentrace progesteronu  

      v mléce 

 zvýšení koncentrace tyroxinu T4 

      a triiodtyroninu T3 

 dočasné snížení rektální teploty  

      a frekvence dýchání 

 

CHLADNÁ VODA PO CELÝ DEN ! 
 

 
 
 

                      Graf: Spotřeba vody při projevech tepelného stresu 

 

 

VODA 
vynikající  médium  pro  odvod  přebytečného  tepla  z těla  formou  evaporace 

 Při ZVÝŠENÉ EVAPORACI jsou také 
zvýšené požadavky na vodu. Zvýšená 
intenzita metabolismu vody je zřejmá. 

 Při TEPELNÉM STRESU se denně obmění  
25 až 35 % z celkového množství vody v těle  
(dle úrovně  produkce). 

 
 
 

Jak zajistit chlazenou vodu ? 

Z ekonomických aspektů je chlazení  napájecí vody rentabilní 

v závislosti na počtu tropických dnů v roce (asi 15 dnů) a 

účinnosti technického zařízení. I když v současné době je tento 

požadavek v chovatelské praxi jen obtížně splnitelný, je nutné 

na něj upozornit jako na významnou rezervu. Výrobci zatím 

nereagují, ale to neznamená, že chovatelé jsou bezbranní. 

Tepelná izolace a stínění napajedel, vodovodního potrubí, 

využívání studniční vody, občasné využití ledu z odparníků 

apod. může alespoň zčásti napomoci tomuto „letnímu“ 

problému. 

 
Příklad nevhodně situovaného napajedla, kdy voda 

je vyhřívána přímým osvitem slunce 
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Kondiciování vody dalšími fyzikálními úpravami 

Magnetizace vody   

Objasnění vlivu magneticky upravené vody 

v metabolizmu zvířat nebylo zatím spolehlivě 

uskutečněno. Převládá názor, že v magne-

tickém poli se mění struktura krystalů obsažených solí, 

především uhličitanů. Krystalická mřížka podléhá 

destrukci magnetického pole, eliminují se shluky 

krystalů, které se převádí na mikrokrystaly a amorfní 

kal. Tímto způsobem fyzikálně transformované soli ve 

vazbě na stejným směrem orientovanými dipóly 

molekul vody mohou prostupovat pak ve zvýšeném 

objemu stěnou živočišných buněk. Navenek se tento jev 

projevuje fyziologicky zvýšením produkce zvířat 

(přírůstek živé hmotnosti, zvýšení nádoje mléka), event. 

může mít i pozitivní vliv na kvalitu živočišného 

produktu. Pozitivně působí na omezení ztrát při 

odchovu.  

Magnetizace vody  zvyšuje příjem i užitkovost 

 

Disociace vody   

Princip výroby elektricky disociované vody 

vychází ze separace iontů vody při průchodu 

stejnosměrného elektrického proudu vodou. 

Polarizované ionty vody se hromadí zvlášť na anodě a 

zvlášť na katodě. Prostor mezi nimi  je oddělen 

polopropustnou membránou. Podobně jako u magne-

ticky upravené vody, je cílem elektricky disociované 

vody zvýšení prostupnosti živin membránou 

živočišných buněk.  

Průkazných výsledků po podávání disociované vody 

bylo dosaženo u telat v období mléčné výživy. 

Zaznamenal se přírůstek živé hmotnosti o 3,6 % a 

snížila se spotřeba živin o 5,2 %. Mimo tento efekt se 

zjistilo i zlepšení zdravotního stavu zvířat eliminací 

průjmových onemocnění. 

Disociace vody  zvyšuje příjem i užitkovost, 

zlepšuje zdravotní stav zvířat 

 

 

Kvalita napájecí vody 

Kvalita vody pro napájení zvířat bude v budoucnu velmi důležitá nejen pro udržení 
produkčních schopností zvířat, ale i jejich zdravotního stavu. Nejsme již daleko od doby, 

kdy bude nutné vodu určenou pro hospodářská zvířata náročně ošetřovat. 
 
 

 Příliš mnoho železa (Fe) >3 mg.l
-1

  ) způsobuje sedimentaci ve vodovodním potrubí, čímž se mění 

nepříznivě chuť vody. To může způsobovat snížený příjem vody a zhoršovat působnost některých 
léčiv.  

 Příliš mnoho nitrátů (NO3
-
)  od 100 až 150 mg.l

-1
  může způsobovat poruchy plodnosti, nadýmání 

a křeče. 

 Příliš mnoho nitritů (NO2
-
)   od 0,5 do 1 mg.l

-1
  znemožňuje transport kyslíku krví. To může vést 

k potratům, neplodnosti a nízkým přírůstkům hmotnosti, až ke smrti zvířete v důsledku intoxikace. 

 Příliš mnoho amonných solí (NH4
+
)  od 1 do 3 mg.l

-1  
je příznakem bakteriálního znečištění vody. 

 Sulfáty (SO4
+
) můžou při větších koncentracích  >250 mg.l

-1
  působit silně projímavě. To samé platí 

pro hořčík   >125 mg.l
-1

 . Mimo to v důsledku zvýšené koncentrace těchto látek může docházet ke 

zvýšené potřebě selenu a vitamínu E. 

 Velmi tvrdá voda  stupeň tvrdosti 25  může m.j. způsobovat snížení účinnosti léčiv. 

 Kyselá voda  pH<5,5  může být příčinou nízkých přírůstků a dispozice k poruchám výměny látkové, 

včetně snížení odolnosti k infekčním chorobám. 

 Příliš vysoká hodnota pH   >8,5  může vést k deficitu potřebných aminokyselin a vitaminu B. 

 Vyšší množství E.coli   >100. ml
-1

  vody  může vést k onemocnění tenkého a tlustého střeva, 

k průjmům a dehydratacím zvířat. Zvláště nebezpečné je i nepatrné množství E.coli u telat. 
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K napajedlu max. 20 m   

Dojnice I. – II. období laktace 10 cm 

Dojnice III.  období laktace 6 cm 

Krávy stojící na sucho 4 cm 

 

Napájení v dojírně – při nebo po dojení

Na základě experimentů se potvrdilo, že 

především vysokoužitkové dojnice mají zájem 

o příjem vody v průběhu dojení nebo 

bezprostředně po něm. Napájením během procesu 

dojení se zajistí fyziologické potřeby zvířat v průběhu 

celého dne, a tím se zvýší klid ve stáji především 

v časovém úseku po příchodu z dojírny. Instalace 

napájecích žlabů je ideální v dojírnách 

autotandemových, klasických rybinových a zvláště 

v karuselových. Nevhodné pro situování napajedla jsou 

rybinové, popř. side by side dojírny s tzv. rychlým 

výstupem. Problematické je rovněž umístění napájecího 

žlabu do odchodné uličky z dojírny, kdy dochází ke 

zpomalení přesunu zvířat zpět do stáje. Zcela nevhodné 

je situovat žlab s vodou do příchozí naháněcí chodby.  

 

Napájení při nebo po dojení je významné ! 
 

 

 

 

              Bezprostředně po dojení je kráva schopna 
  přijmout  až 1/3 celodenní potřeby vody!                                                     Instalace napájecího žlabu 

                       v kruhové rybinové dojírně 
 

Situování napájecího žlabu v průchodu do krmiště
         

Doporučená délka napájecí hrany: 
 

 

 

 

 

   

    

                                 

 

 

 

 

Příznaky  nedostatečného příjmu vody  jsou: 

 redukce příjmu krmiva 

 snížení objemu a zahuštění moči 

 zvýšení absorpce vody v konečném  
 úseku střeva – tuhý výkal 

 redukce objemu plazmy 

 hemokoncentrace 

 ztráta hmotnosti (za 3 dny až 50 kg) 

 snížení možnosti evaporace 

 nenormální pití (lízání, srkání) 

 pití moči (soli, Ca, bílkoviny)    Tlačenice u napajedla není dobrou vizitkou chovatele   

Teplota prostředí 20 °C Spotřeba 8-12 l vody 

Teplota prostředí 32 °C Spotřeba 15-22 l vody 

min. 270 cm   
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  CHYBNĚ                                                    SPRÁVNĚ  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nízká hladina napájecí vody 

se sedimentem 
 

Umístění napajedla napříč průchodem 
umožňuje oboustranný přístup 

 

 

 

Míčová napáječka je  nezámrzná, ale  
prakticky nekontrolovatelná 

 
Umístění napájecího žlabu v ose průchodu 

(rovněž umožňuje oboustranný přístup) 

 

 

 

Nedostatek napájecích žlabů a vody ve stáji 
vzbuzuje až agresivitu zvířat 

 Napájecí žlab v brance – výborný nápad! 

 

 

 

Nevhodně situovaný napájecí žlab  Vyklápěcí žlaby se dobře čistí 
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Jak si otestujeme kvalitu napájení ve stáji? 

? Odpovídá počet, resp. délka napajedel počtu ustájených zvířat?  
Vždyť optimum má činit asi  6 až 10 cm délky na krávu. 

? Mohou krávy bezproblémově přistupovat ke žlabu z každého místa a v jakémkoliv čase, kromě 
fixace při dojení? 

? Krávy víceméně nerady chodí. Je vzdálenost k nejbližšímu napajedlu z nejvzdálenějšího místa 
ve skupině maximálně 20 m? 

? Když se kráva dostane nad vodní hladinu, může svým mulcem lehce a ihned začít pít? 

? Pijí krávy dlouhými doušky bez zvuků (srkání)? 

? Jsou napajedla neznečištěna a bez povlaku řas? 

? Je hladina vody dostatečně vysoká, resp. je přítok vody dostatečně rychlý  
(12 až 18 l.min

-1
)? 

? Jsou všechna napajedla a vodovodní potrubí dokonale uzemněna? 

? Je zajištěna možnost napití všech krav  do 30minut po příchodu z dojírny? 

 
Pokud jste museli jen jednou odpovědět – nikoliv, potom váš systém napájení 

není optimální a je vaší povinností toto urychleně napravit 
 

PRAKTICKÉ RADY CHOVATELŮM 
 Rychlý přítok vody do napájecího žlabu 

(min. 12 l/min., optimálně 18 l/min.) 

 Velký objem napájecího žlabu (min. 150 l, 
optimálně 200 l a více) 

 Vysoká hladina vody (3 až 5 cm pod hranou 
napájecího žlabu) 

 Šířka napájecího místa :  
  10 cm I.-II. laktační období    

6 cm III. laktační období 
  4 cm krávy stojící na sucho 

 Maximální vzdálenost k napájecímu žlabu 
20 m 

 Čistá, bakteriálně i chemicky nezávadná 
napájecí voda 

 V zimním období temperování vody na min. 
5 °C pro odchov a krávy NS 

 V zimním  období  ohřev  vody na 18 °C 
až 20 °C pro produkční dojnice 

 Dostatek prostoru okolo napájecích žlabů 
(dostatečná šířka průchodů) 

 Instalace zábran proti zakálení 

 Vhodné situování napájecích žlabů, 
bezproblémový přístup zvířat 

 Maximálně 20 krav na 1 napájecí žlab 

 Minimálně 2 napájecí žlaby v jedné skupině 

 Poskytnutí napájecí vody při nebo po dojení - 
možnost napití  max. 30 min. po dojení        

 Ochrana rozvodů vody proti zamrznutí 

 Ochrana napajedel proti zakálení 

 Uzemnění napájecích žlabů a rozvodů 
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