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Vliv technických parametrů stájí 
 
Pro chov dojnic (a obecně i chov skotu) je k dispozici celá řada variant možných řešení technologických a 
technických systémů, které se liší svými technickými parametry, vhodností pro dojnice s různými 
vlastnostmi z hlediska užitkovosti, tělesného rámce a projevů chování. Důležité jsou také konkrétní 
místní podmínky, v nichž se stáj nebo farma nachází a je provozována.  

 
Lože a pohybové chodby 
 Moderní stáje musí nabídnout dojnicím 
dostatečně velké, měkké, suché a teplé lože. 
Pohybové prostory musí být řešeny a 
dimenzovány tak, aby zajistily bezpečný 
pohyb zvířat a bezproblémové kontakty 
mezi zvířaty.  
 Z hlediska rozměrů boxového lože jsou 
všeobecně přijímány: šířka min. 1200 mm a 
délka 2400 – 2500 mm u boxů přilehlých ke 
stěně a 2300 mm u boxů protilehlých. V současné době se však můžeme setkat s požadavky na větší šířku 
boxového lože (až 1300 mm) a délku boxového lože 2700 – 2900 mm.  Takové dimenzování boxového lože 
je samozřejmě možné, ovšem za určitých podmínek, protože stále platí, že větší nemusí  znamenat lepší.  
 Na obr. 1 jsou schematicky znázorněny rozměrové poměry při zaléhávání a ležení krávy na pastvě, kdy 
není její pohyb ničím omezován. Přitom je potřebné vědět, že je bezpodmínečně nutné vytvořit prostor zejména 
pro pohyb ramenního kloubu, který při zaléhávání vykonává horizontální pohyb až 450 mm. Hlava krávy také 
vykonává dopředný pohyb, ale zde existuje omezená možnost odklonu hlavy. Nekritické hodnocení pohybu těla 
krávy při zaléhávání vede ke snahám některých projektantů prodloužit délku boxového lože až na 2900 mm. To 

je samozřejmě možné, ale otázkou zůstává, zda je to 
nezbytné a zda to přinese nějaký užitek (např. delší 
dobu ležení, větší počet ležících krav apod. Nesporné 
je, že prodloužení délky lože přinese zvětšení šířky 
stáje a zvýšení investičních nákladů. Např. při 6řadém 
uspořádání boxů a délce stáje 90 m znamená 
prodloužení boxového lože o 100 mm zvýšení 
investičních nákladů na objekt stáje nejméně o 250 tis. 
Kč.  
 Vedle toho je potřebné rozlišovat délku lože 
podle provedení boxového lože. Ve hlubokých 
podestýlaných boxových ložích zaléhávají dojnice 
dále od hrany lože, zatímco ve vyvýšených ložích 
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mohou mít část zádě i mírně za hranou boxu. Z toho důvodu se např. v Německu doporučuje, aby hluboká 
podestýlaná boxová lože byla, za jinak stejných podmínek, přibližně o 100 mm delší než lože u vyvýšených 

xů

o boxu mají také některé dojnice snahu zaléhávat šikmo, což následně vede mj. ke 

šlapáváním výkalů do podroštového prostoru. Tento problém může být aktuální 

e které je vysoký podíl amoniakálního dusíku a 
m přispívá ke snížení emisí amoniaku do stájového prostředí. 

a okolnostech a faktorech. Zejména je závislé na: 

isní plochy (tj.  plochy znečistěné výkaly a celkového povrchu výkalů) a intenzitě 

 žádoucí snížit podíl plochy 
eč

 velikosti emisní plochy a 
is

bo . 
 Je tedy potřebné pečlivě zvážit, zda je prodloužení boxového lože opodstatněné zejména s ohledem na 
tělesný rámec chovaných dojnic a řešení lože. Na druhou stranu je potřebné mít na zřeteli, že zatímco šířku 
boxového lože je u stájí stavěných v současné době možné měnit (posunem bočních zábran), prodloužení lože 
je v již existující stáji skoro nemožné. V případě pochybností je zřejmě lepší délku lože trochu předimenzovat, 
ovšem při respektování zásad o správné poloze šíjové zábrany, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
lože. To je zřejmě také důvod, proč někteří specialisté doporučují prodloužení boxového lože orientovaného ke 
stěně na 2600 – 2800 mm.  Obdobná situace je u volby správné šířky boxového lože. Příliš široký box může 
zapříčinit nepravidelné zaléhávání a v extrémních případech např. i zaklínění dojnice pod boční zábranu. 
V důsledku příliš širokéh
kálení do prostoru lože.  
 Dalším extrémem, který se někdy vyskytuje u nově stavěných stájí, jsou příliš široké chodby. Nadměrná 
šířka chodeb vede ke zvýšení investičních nákladů, zvýšení emisí škodlivých plynů a při použití zaroštovaných 
podlah k problémům s pro
zejména v zimním období. 

Dojnice se na pohybových chodbách přemisťují 
nejčastěji jejich středem. To má za následek, že 
výkaly nejsou na povrchu zaroštovaných chodeb 
rozloženy rovnoměrně. V grafu na obr. 2 je 
znázorněno typické rozložení výkalů na zaroštované 
chodbě široké 2500 mm. Z tohoto grafu je vidět, že 
nejlépe jsou prošlapávány výkaly v podélné ose 
chodby a na jejích koncích, kde je největší frek-
vence pohybu krav. Naproti to-mu u okrajů chodby 
(měřeno v příčném směru) a v jejím podélném 
středu se výkaly hromadí. S rostoucí šířkou chodby 
tedy poroste množství výkalů, které zůstanou 
neprošlapané na chodbě. Tato situace je kritická 
zejména v zimním období. V některých případech 
potom pomůže jen instalace shrnovací lopaty, která 
pravidelně čistí povrch roštů po celé jejich ploše. 
Použití shrnovací lopaty, nebo jiného zařízení s 
obdobnou funkcí, je výhodné i z hlediska zdra-
votního stavu pohybového aparátu dojnic, protože 
chodba rychle osychá, je bezpečnější pro pohyb 
dojnic a paznehty nejsou tolik zvlhčovány. 

Shrnovací lopata také urychluje odtok výkalů zředěných močí, v
tí
 
Emise amoniaku 
 Množství uvolněného amoniaku je závislé na mnoh

 koncentraci amoniaku ve výkalech a jejich pH, 
 velikosti em

znečistění, 
 vlhkosti a teplotě, 
 proudění vzduchu nad emisními plochami (rychlost, teplota vzduchu, turbulence atd.). 

 Je tedy zřejmé, že intenzita emisí amoniaku v průběhu dne i v průběhu roku silně kolísá. Emise amoniaku 
jsou mj. přímo závislé na velikosti plochy znečistěné výkaly (emisní plochy). Např. při zvýšení emisní plochy o 
20 % stoupnou emise amoniaku za jinak stejných podmínek o 15 %. Je tedy
zn istěné výkaly, která je různá u různě řešených stájí, jak dokumentuje tab. 1.  
 V této tabulce je pro srovnání zahrnuto i vazné ustájení, i když je zřejmé, že v podmínkách ČR není 
perspektivní a nové stáje se s vazným systémem ustájení, již nebudují. Z hlediska
em í amoniaku je však tento systém ustájení nejlepší.  



 Z hlediska emisní plochy není příliš veliký rozdíl mezi různě řešenými stájemi s volným boxovým 
ustájením. Snížení emisí amoniaku je však možné dosáhnout některými technickými řešeními a opatřeními na 
úrovni managementu stáje a farmy. Mezi ně patří např. co nejrychlejší odvod moče, která má vysoký obsah 
amoniakálního dusíku, snížení rychlosti proudění vzduchu nad emisní plochou, snížení teploty prostředí, 
nížení emisní plochy (celkového povrchu znečištěného výkaly), pravidelné čistění chodeb, snížení hodnoty pH 

ových rozměrů.  
 
T ých systémů ustájení z hlediska zastavěné plochy a emisní plochy  

s
hnoje a kejdy a další. Z hlediska emisí amoniaku se nepříznivě projeví předimenzování stáj

ab. 1:  Porovnání různ

Typ stáje a systém ustájení  
Měrná zastavěná Plocha znečistě y – emisní ná výkal
ploch )  a (m2/UM ploch )  a (m2/UM

Vazná stáj s průjezdnou krmnou chodbou (K 174)  6,9  1,0  
Volná stáj s hlubokou podestýlkou, středová krmná chodba  10,0  7,4  
Volná stáj s hlubokou podestýlkou, jednostranná krmná chodba  12,5  8,0  
Volná stáj se spádovým ložem, středová krmná chodba  9,1  7,1  
Volná stáj se spádovým ložem, jednostranná krmná chodba  12,8  8,0  
Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4řadá, rozpon 25,4 m, 142 UM  11,3  5,7  
Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4řadá, rozpon 22,2 m, 162 UM  8,6  4,0  
Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4řadá, rozpon 25,4 m, 182 UM  8,8  4,2  
Volná boxová stáj, modernizace K 96, 4řadá, rozpon 27,6 m, 196 UM  10,1  5,4  

trakt. shrnovač 
nebo rošty  10,0  4,6  Volná boxová stáj, 3řadá, rozpon 17,5 m, 99 UM, 

jednostranná krmná chodba  
shrnovací lopata  10,6  4,9  

trakt. shrnovač 
nebo rošty  9,4  5,0  Volná boxová stáj, 6řadá, rozpon 32 m, 246 UM, 

produkční skupiny, stání na sucho, porodna  
shrnovací lopata  9,8  5,2  

trakt. shrnovač 
nebo rošty  8,6  4,6  Volná boxová stáj, 6řadá, rozpon 32 m, 268 UM, jen 

produkční skupiny  
shrnovací lopata  9,0  4,8  

trakt. shrnovač 
nebo rošty  9,0  4,8  Volná boxová stáj, 6řadá, rozpon 32 m, 332 UM, 

produkční skupiny, stání na sucho, porodna  
shrnovací lopata  9,4  4,9  

trakt. shrnovač 8,7  4,7  nebo rošty  Volná boxová stáj, 6řadá, rozpon 32 m, 344 UM, trakt. 
shrnovač nebo rošty  shrnovací lopata  9,0  4,8  

 
 Například pokud pro ustájení 
dojnic zvolíme 6řadou volnou 
boxovou stáj s kapacitou 324 UM a 
s konstrukční šířkou stáje 36 m, 
stoupne celková emisní plocha, ve 
srovnání s obdobnými stájemi 
uvedenými v tab. 1 (šířka 32 m), 
celkem o 24 % a celkové emise 
amoniaku vzrostou o 18 %. V této 
souvislosti je potřebné také 
připomenout, že vzrostou nejen 
emise, ale téměř o 2 mil. Kč 
vzrostou i stavební náklady. Ke 
snížení emisí amoniaku přispívá i 
rychlý odvod moči z povrchu 
chodby. V Nizozemsku bylo 
provedeno v tomto směru mnoho 
experimentů, které přinesly 
překvapivé výsledky.  
 V grafu na obr. 3 je uveden vliv četnosti shrnování 
výkalů na emise amoniaku u různě řešených chodeb. Z 
těchto výsledků je zřejmé, že jevelmi důležité zajistit co 
nejrychlejšíodvod moče z povrchu chodby, nejlépe do 
stružky umístěné ve středu chodby. Dobrým řešením je 
chodba se shrnovací lopatou řešená podle schéma na 
obr.4, kde se moč shromažďuje ve středové stružce 
pravidelně čištěné štítkem, který je součástí lopaty. 
 

OObbrr..  44  ––  SSttaavveebbnněě--tteecchhnniicckkéé  řřeeššeenníí  hhnnoojjnnýýcchh  cchhooddeebb  mmjj..  
vvýýzznnaammnněě  oovvlliivvňňuujjee  cceellkkoovvéé  eemmiissee  vvee  ssttáájjii..  SSvveeddeenníí  mmooččii  zz  
ppoovvrrcchhuu  cchhooddbbyy  ddoo  ssttřřeeddoovvéé  ssttrruužžkkyy  mmůůžžee  ssnníížžiitt  eemmiissee  
aammoonniiaakkuu aažž oo 5500 %%  



 
Osvětlení 
 Umělému osvětlení stáje nebyla 
často ze strany projektantů, dodavatelů i 
provozovatelů stájí věnovaná dostatečná 
pozornost. Často se používala jen 
zářivková osvětlovací tělesa zavěšená 
vysoko nad podlahou stáje, která 
poskytovala v podstatě jen orientační 
bezpečnostní osvětlení nevyhovující 
fyziologickým požadavkům zvířat. Přitom 
existuje celá řada vědeckých prací, ve 
terých je dokazována důležitost 
ostatečné intenzity a doby osvětlení 

rostředí dojnic na zdravotní 

ospěli Toufar a kol.(2007), 
teř

ynulo, že prodloužená délka světelného dne 

ma) nadojily v prvních 120 dnech následující laktace v průměru o 3,2 l 
lék

k
d
životního p
stav, příjem krmiva a užitkovost. 
 V grafu na obr. 5 jsou uvedeny 
výsledky různých autorů z hlediska vlivu 

délky světelného dne na užitkovost.  
První takové výsledky byly získány již před více než 20 
lety při sledování na 13 mléčných farmách v Michiganu 
(USA). Zde bylo zjištěno, že prodloužení dne na 16 – 18 
hodin během podzimních a zimních měsíců u krav v 
laktaci přineslo zvýšení užitkovosti o 10 až 12 % a 
příjem krmiva vzrostl v průměru o 6 % (Kalayci, 2002). 
K podobným výsledkům d
k í sledovali vliv délky světelného dne na užitkovost v 
experimentální stáji VÚŽV Uhříněves, v. v. i. Z jejich 
pokusů vypl
na 16 hodin zvýšila užitkovost až o 12,7 %.  
Současně však bylo zjištěno, že prodloužení světelného 
dne u krav stojících nasucho má opačný účinek, tj. 

snižuje užitkovost v následující laktaci. 
 Pro dosažení požadované intenzity osvětlení je nutné používat moderní osvětlovací zdroje, nejlépe vhodně 
umístěné vysokotlaké sodíkové výbojky, které mají nejvyšší světelnou účinnost a nejnižší náklady při rovnatelé 
intenzitě osvětlení, jak je dokumentováno v grafu na obr. 6 a tab. 2. 
 Výzkumy provedené v USA a Izraeli ukázaly, že krávy stojící nasucho chované ve stáji s režimem 
krátkého dne (8 hodin světlo, 16 hodin t
m a více než krávy chované ve stáji s prodlouženým dnem (16 hodin světlo, 8 hodin tma). Tuto okolnost je 
potřebné respektovat při návrhu i provozu osvětlovací soustavy (možnost regulace intenzity a doby osvětlení u 
krav v produkci a stojících na sucho). 
 
Tab. 2 – Provozní náklady různých systémů osvětlení stáje * (Heidenreich, 2008) 

Ukazatel Zářivka Halogenidová výbojka Vysokotlaká sodíková výbojka 

Intenzita osvětlení (lux)  50  80  80  150 – 200  80  150 – 200  

Životnost svítidla (h)  7 500  7 500  16 000  16 000  16 000  16 000 

  eur/UM  eur/UM  eur/UM  

Investiční náklady  17,80  29,60  33,25  59,40  26,10  42,75  

Náklady na o 0,8 1,07dpisy  9  1,48  1,66  2,97    2,14  

Náklady na údržbu – materiál  0,11  0,18  0,13  0,38  0,03  0,28  

Náklady na údržbu – práce**  0,53  0,89  0,11  0,20  0,09  0,14  

Náklady na el. energie  3,33  5,58  1,69  9,00  1,52  6,75  

Náklady celkem  4,86  8,13  3,59  12,55  2,71  9,31  

* Stáj pro 320 krav, cena el. energie 0,15 eura/kWh; ** 5 mi
 
 

n/(svítidlo/rok); 15 eur/h  



 
V e stáje a střešn áš tepl  stáji 
 Teplotu třního prostředí  vý ně o uje i konstrukční řeš táje a materiá šního pláště. 
Z í, kdy zita ečního záření dosahuje hodnot blízkých 1000 W je potřebné, 
a ť stáje omezil prostup tepla do stájového prostředí. Nosná konstrukce a střešní plášť 
s taveb stájí  d e v zí ze mů široko-rozponových hal, zpravidla 
bezpodporových. Pokud jsou ze statických dův vnitřní sloupy nutné, je vhodné je situovat uprostřed 

tuje celá řada v podstatě 
vnocenných možností. V současné době je na trhu široká nabídka konstrukcí stájí: 

 ze dřeva, 
 z oceli, 

ocelové profily, 
né trapézové plechy, 

 pláště z trapézového plechu 
 a 8. 

krytina měla teplotu na 
vá střecha byla o 13 

nou část tepelného 
zatímco 

rytina toto teplo akumuluje a 

é konstrukce 
řeš

tiny propou-
ějí

liv konstrukc ího pl tě na otu ve
vni  stáje znam vlivň ení s l stře

ejména v letním obdob inten  slun /m2, 
by obvodový i střešní pláš
oučasných novos  pro ojnic ychá systé

odů 
protilehlých řad boxových loží. Z hlediska materiálového řešení konstrukce stáje exis
ro

 v železobetonu, 
 v kombinaci dříve uvedených materiálů. 

 Tyto konstrukce splňují současné požadavky a jsou dostatečně variabilní tak, aby mohly vyhovět 
požadavkům investora z hlediska velikosti stáje i zvolené technologie chovu. Střešní krytina musí chránit 
vnitřní prostor před atmosférickými vlivy, ale zároveň nesmí umožňovat extrémní pronikání tepla do stájového 
prostoru. V našich podmínkách jsou používány především: 

 vláknocementové vlnovky, 
 sklolaminátové desky, 
 tvarované 
 samonos
 izolační sendvičové panely, 
 samonosné sklolaminátové oblouky, 
 střešní fólie. 

 Vlivem provedení stájového objektu a materiálu 
střešního pláště na teplotní poměry ve stáji se zabýval 
Pache (2008), který mj. monitoroval teplotu vnitřní 
strany střešního pláště pomocí termokamery. Záznam 
teploty střešního pláště tvořeného cementovláknitými 
vlnovkami a střešního
pořízený termokamerou je na obr. 7
 Zatímco cementovláknitá 
vnitřní straně i přes 50 OC, plecho
OC chladnější. To vyplývá ze skutečnosti že plechová 
střecha se stříbřitým povrchem znač
záření odráží zpět do prostoru, 
vláknocementová k
následně vyzařuje do stájového prostoru. 
 Ve VÚZT, v. v. i., probíhají v současné době 
výzkumné práce zaměřené na měření prostupu tepla 
do stájového prostředí s různě řešenou konstrukcí 
střešního pláště. Z doposud získaných výsledků 
vyplývá, že z hlediska prostupu tepla do stájového 
prostoru jsou nejméně vhodné průsvitn
st ního pláště.  Tyto konstrukce v letním období 
propouštějí 70 – 90 % tepla pocházejícího ze slu-
nečního záření. Nejlepších výsledků dosahují 
konstrukce využívající izolované sendvičové panely, 
které propouštějí jen asi 5 % tepla ze slunečního 
záření. Konstrukce z hliníkového plechu propouštějí 
10 – 12 % a vláknocementové střešní kry
št  kolem 20 % tepla (údaje pro letní období s 
vysokou intenzitou slunečního záření v době 10 – 14 
hod). V podstatě stejné množství tepla (20 %) 
propouštějí do stájového prostoru fóliové střešní 
pláště. Množství tepla, které prostoupí do stájového 



prostředí, je závislé, vedle intenzity slunečního záření, také na roční a denní době, orientaci stáje vůči světovým 
stranám, sklonu střechy a dalších faktorech.  
 Experimenty zaměřené na zjištění těchto parametrů ve VÚZT, v. v. i., pokračují a po dokončení 
experimentů budou získané výsledky publikovány.  
 Z fyzikálního hlediska je však velmi potřebné si uvědomit, že průsvitné střešní konstrukce propouštějí 
teplo do stáje především ve formě tepelného záření, které přímo ohřívá vnitřní povrch stáje (zvířata, podlaha, 
hrazení atd.). Proto ovlivňují vnitřní teplotu stáje daleko více než neprůsvitné konstrukce střešního pláště.  
 Neprůsvitné konstrukce střechy ohřívají prostor stáje vedením a sáláním tepla. Toto teplo se akumuluje 

 Je proto důležité věnovat odvětrání pod-střešního prostoru 

stra-

án
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především do vzduchu v blízkosti střešního pláště a může být dobře odvětráváno, aniž by výrazně ovlivnilo 
mikroklima, ve kterém se nacházejí chovaná zvířata.
stáje potřebnou pozornost ze strany projektantů a dodavatelů.  
 Z hlediska prostupu tepla ze slunečního záření do prostředí stáje je důležité především omezit na 
minimální míru prosvětlení střešního pláště a prosvětlovací prvky orientovat ve větší míře na neosluněnou 
nu stáje. Z tohoto důvodu je potřebné věnovat významnou pozornost otázkám světelné pohody zvířat ve stáji a 
nalézt fyziologicky optimální hranici intenzity osvětlení stájového prostoru přirozeným světlem během dne a 
tuto hodnotu zbytečně nepřekračovat.  
 
Čl ek byl zpracován v souvislosti s řešením výzkumného záměru VÚZT, v. v. i., MZe 0002703102 „Výzkum 
efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve 
specifických podmínkách českého zemědělství.  
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