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Objekty živočišné výroby, především 
stáje pro chov skotu, jsou z hlediska osvět-
lování velmi citlivé na zvolené technické 
řešení. Jde o mnohonásobné opaková-
ní obdobné realizace, neboť tyto stavby 
jsou typizované svými rozměry i techno-
logickým vybavením. Kvalitní osvětlova-
cí soustavy zde zajišťují jednak vhodné 
pracovní prostředí a jednak potřebné fy-
ziologické osvětlení pro chovaná zvířata. 
Vedle dosažení příznivého welfare zvířat 
má osvětlení i výrazný vliv na užitkovost.

Výstavba moderních stájí pro vysoce 
užitkové dojnice započala v ČR krátce 
po roce 2000. Tyto stáje jsou řešeny jako 
modulové stavby, jejichž podélný mo-
dul umožňuje umístit stání šířky nejméně 
1 200 mm. Výhradně jde o volné ustájení, 
nejčastěji byly stavěny šestiřadé volné bo-
xové stáje. Tyto stavby jsou řešeny jako 
bezpodporové ocelové konstrukce nebo 
jako systémy se dvěma řadami podpěrných 
sloupů. Vedle toho se používají i konstruk-
ce dřevěné nebo kombinace obou systémů. 
Box pro jednu dojnici má nejčastěji šířku 
1 200 mm a délku 2 400 až 2 500 mm. Roz-
pětí celé stavby bývá typicky 32 m a dovo-
luje vedle řady stání umístit hnojné chod-
by, krmiště, přeháněcí uličky a průjezdnou 
krmnou chodbu. Pohled do prostoru takto 
popsané stáje je na obr. 1. Střecha stavby 
vedle ochranné funkce zajišťuje i vhodné 
odvětrávání prostoru, a bývá proto opat-
řena hřebenovou větrací štěrbinou. Denní 
osvětlení je zajištěno prosvětlovacími pásy 
ve střešní krytině.

Požadavky na osvětlovací soustavy 
vycházejí především z normy ČSN EN 
12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení 
pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní 
pracovní prostory. Ve stájích pro hos-
podářská zvířata je požadována udržo-
vací osvětlenost Ēm = 50 lx, rovnoměr-
nost osvětlení Uo = 0,4, index oslnění 
UGRL není předepsán a index Ra > 40. 
Podrobnější požadavky jsou uvedeny 
např. ve [4]. Ve stájích pro dojnice je po-
žadováno odstupňované osvětlení, kde 
v prostoru pohybu zvířat je osvětlenost 
Ēm = 50 lx a v místě krmení Ēm = 100 lx. 
Dostatečné osvětlení v místě krmení 
u dojnic vychází z požadavku maxi-
málního spotřebování krmiva zvířetem, 
od čehož se přímo odvíjí jeho mléčná 

užitkovost. Dostatek světla na krmném 
stole zvyšuje frekvenci přístupu zvířat 
ke žlabu, a tím i žravost. 

Světelné zdroje a svítidla

Správná volba světelného zdroje je zá-
kladním předpokladem pro úspěšný ná-
vrh každé osvětlovací soustavy. Je třeba 
jej správně zvolit, a to s uvážením těch-
to vlastností:
– měrný výkon zdroje, 
– užitečný život, 
– cena, 
– vhodnost s ohledem na princip osvět-

lovací soustavy.
K osvětlení stájí pro dojnice je nej-

vhodnější použít zářivky. Dřívější názo-
ry na nevhodnost zářivkového osvětlení 

v objektech živočišné výroby byly pře-
konány, neboť moderní zářivková svíti-
dla jsou vysoce odolná proti vlivu stájo-
vého prostředí a při použití elektronic-
kých předřadníků je eliminován i velký 
počet dříve nutných kontaktů, které byly 
tradičně příčinou provozních poruch. 
Pro použití v zemědělských provozech 
v praxi přicházejí v úvahu lineární zářiv-
ky T5 s průměrem 16 mm. Konstrukčně 
jsou provedeny v délkách 1 149 mm nebo 
1 449 mm. Vhodná barva světla je neutrál-
ně bílá, s náhradní teplotou chromatič-
nosti 3 500 až 5 300 K. Index podání barev 
Ra je běžně v rozmezí 80 až 89. Svítidla, 
která jsou vhodná pro použití ve stájích, 
jsou neustále technicky zdokonalována 
a jejich provozní spolehlivost roste. Dří-
vější názory na použití zářivek v objek-
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Obr. 1. Interiér šestiřadé moderní stáje pro dojnice s centrální krmnou chodbou

Obr. 2. Zářivkové svítidlo Prima 245 ABS AC VU PG ET5 ES, výrobce Trevos, a. s.
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tech živočišné výroby se značně změnily 
především zvýšením jejich spolehlivosti. 
Téměř výhradně se pro zářivková svítidla 
používají elektronické předřadníky, tak-
že se zmenšilo množství kontaktů, které 
byly zdrojem poruch. Současně je běžné 
krytí svítidel IP65 až IP66, která s dalšími 
technickými opatřeními zajišťují vysokou 
ochranu vnitřních částí svítidla. Výhrad-
ní použití zářivkových svítidel ve stájích 
vyplývá především z možností závěsných 
výšek, které jsou v nejnižších částech stav-
by přibližně 3 m. Z důvodů rovnoměrnos-
ti osvětlení je proto nutné použít zdroje 
s nižšími příkony.

Svítidla je nutné volit tak, aby měla do-
statečné krytí, nejlépe IP66, a byla vyrobe-

na z materiálů, které odolávají mírně agre-
sivnímu prostředí, obsahujícímu amoniak, 
popř. další nepříznivé složky. Příkladem 
vhodného svítidla je typ Prima 245 ABS 
AC VU PG ET5 ES od společnosti Trevos 
a. s. (obr. 2). Svítidlo je osazeno zářivka-
mi T5, těleso svítidla je vyrobeno z ABS 
plastu (Forsan) a světelný kryt z akrylu 
(AC). Svítidla jsou vybavena elektronic-
kým předřadníkem. Jeho výhodou oproti 
elektronickému předřadníku T8 je spotře-
ba elektrické energie nižší až o 10 %, opro-
ti konvečnímu předřadníku T8 až o 40 %.

Možnou variantou je provedení s elek-
tronickým stmívatelným předřadníkem 
T5, a to:
– s rozhraním 1 až 10 V – řízeným ana-

logovým signálem,
– s rozhraním DALI – ovládaným digi-

tálně protokolem DALI nebo s funkcí 
Touch DIM.
Tento způsob umožňuje stmívání 

osvětlovací soustavy v závislosti na den-
ním osvětlení a časově lineárně nabíha-
jící a zhasínající osvětlení. Při požadav-
ku minimálního osvětlení v noci je mož-
né předřadník provozovat pro dosažení 
bezpečnostního osvětlení s osvětleností 
několika luxů. Pro umožnění stmívané-
ho režimu osvětlovací soustavy je nutné 
použít adaptér, který buď může být pří-
mo připojen ke svítidlu, nebo může být 
připojen samostatným kabelem. Použít 

Obr. 3. Rozložení svítivosti svítidla Prima 245 
ET5, výrobce Trevos, a. s.

Obr. 4. Rozmístění svítidel ve stáji pro 252 dojnic, svítidla nad krmnou chodbou – řez

Obr. 5. Rozmístění svítidel ve stáji pro 252 dojnic, svítidla nad krmnou chodbou – půdorys (osvět
lení krmné chodby 100 lx)

Obr. 6. Rozmístění svítidel ve stáji pro 252 dojnic, svítidla nad krmnou chodbou – půdorys (osvět
lení celé stáje 50 lx)

Tab. 1. Světelnětechnické parametry soustavy – osvětlení nad krmným stolem

Ukazatel při krmení mimo krmení (Ēm = 50 lx v celé ploše)

krmná 
chodba

ostatní 
plocha

krmná 
chodba

ostatní 
plocha

celková 
plocha

Udržovací činitel 0,60 0,59 0,59 0,57 0,59

Minimální osvětlenost (lx) 66 31 56 28 28 

Střední osvětlenost (lx) 107 78 64 60 61 

Maximální osvětlenost (lx) 117 105 71 88 88 

Rovnoměrnost 0,61 0,40 0,87 0,47 0,46
Pozn.: Předpokládaný interval čištění svítidel je dvanáct měsíců.
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adaptér je vhodné i pro automatické spí-
nání, kdy je osvětlení spínáno v závislos-
ti na dosažení požadované osvětlenosti 
denním světlem.

Při instalaci svítidel v mírně agresiv-
ním prostředí objektů živočišné výroby 
je z hlediska provozní spolehlivost ne-
smírně důležité, aby při dostatečném krytí 
bylo zabráněno vnikání vzduchu do sví-
tidla. Toho je dosaženo ventilační ucpáv-
kou, např. typu BVPB – 01. Ucpávka ve-
likosti M12 × 1,5 je vyrobena z polyami-
du a eliminuje přítomnost kondenzačních 
par ve svítidle. Svítidla je navíc třeba pro 

bezpečné zajištění těsnění a vyloučení 
pnutí osadit šroubovacími vývodkami, 
např. PG 13,5. 

Osvětlení stáje pro dojnice (252) šířky 
32 m – osvětlení nad krmným stolem

Jde o typizovanou stáj s rozponem 
32 m a délkou 72 m. Stáj má šest řad boxů 
a symetricky umístěnou krmnou chodbu. 
Výška u podélných stěn je 3,5 m, střecha 
má sklon 22°, největší výška je 9,95 m. 
Předpokládá se činitel odrazu stropu 0,4, 
stěn 0,5 a podlahy 0,3. Je zde použito  
39 svítidel Prima 245 ABS AC VU PG 
ET5 ES od společnosti TREVOS, a. s., 
která jsou osazena zářivkami OSRAM 
FQ 45W/840 ES G5, Lumilux T5 HO 
Cool White. Křivky svítivosti uvedeného 
svítidla jsou uvedeny na obr. 3. Zářivky 
mají světelný tok 4 900 lm, život 24 000 h,  
Ra 80. Celkový světelný tok svítidla je 
9 800 lm.

Rozmístění svítidel je uvedeno na obr. 4 
až obr. 6. Jsou umístěna ve třech řadách, 
vzdálených 10 m. Závěsná výška svítidel 
střední řady je 8,5 m, krajních řad 5,5 m. 
Rozteč svítidel v krajních řadách je 9 m, 
ve střední řadě 3,18 m. Světelnětechnické 
parametry soustavy jsou uvedeny v tab. 1.

Osvětlení stáje pro dojnice (252) šířky 
32 m – osvětlení nad krmišti

Rozdíl je v tomto případě ve způsobu 
osvětlení krmné chodby. Počet svítidel je 
zde 36. Rozmístění svítidel je uvedeno 
na obr. 7 až obr. 9. Jsou umístěna ve čty-
řech řadách, symetricky k podélnému řezu 
stavbou. Dvě řady svítidel nad krmišti jsou 
od sebe vzdáleny 4 m, vzdálenost od nich 
ke krajním řadám je 8,825 m. Rozteč sví-
tidel v řadách nad krmišti je 7,2 m, v kraj-
ních řadách 9,257 m. Závěsná výška svíti-
del je 5,5 m. Světelnětechnické parametry 
soustavy jsou uvedeny v tab. 2.

Závěr

Oba způsoby osvětlení stáje, které se 
navzájem liší umístěním svítidel ve střed-
ní části prostoru, jsou pro daný prostor 
vhodné. Jejich použití do značné míry 
závisí na subjektivní volbě uživatele. Při 
instalaci dvou řad svítidel v nižší závěsné 
výšce klesá celkový příkon osvětlovací sou-
stavy o 7 %. Při zavedení jedné řady svíti-
del v hřebeni střechy není narušen prostor 
stáje, a tento způsob bude tudíž výhodněj-
ší pro bezpodpěrové konstrukce staveb.

Obr. 7. Rozmístění svítidel ve stáji pro 252 dojnic, svítidla nad krmišti – řez

Obr. 8. Rozmístění svítidel ve stáji pro 252 dojnic, svítidla nad krmišti – půdorys (osvětlení krmné 
chodby 100 lx)

Obr. 9. Rozmístění svítidel ve stáji pro 252 dojnic, svítidla nad krmišti – půdorys (osvětlení celé 
stáje 50 lx) 

Tab. 2. Světelnětechnické parametry soustavy – osvětlení nad krmišti

Ukazatel při krmení mimo krmení (Ēm = 50 lx v celé ploše)
krmná 
chodba

ostatní 
plocha

krmná 
chodba

ostatní 
plocha

celková 
plocha

Udržovací činitel 0,61 0,59 0,60 0,59 0,59
Minimální osvětlenost (lx) 65 33 33 25 25 
Střední osvětlenost (lx) 116 72 65 54 56 
Maximální osvětlenost (lx) 136 116 88 84 88 
Rovnoměrnost 0,56 0,46 0,51 0,47 0,45

Pozn.: Předpokládaný interval čištění svítidel je dvanáct měsíců.
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Tato práce je výsledkem řešení výzkum-
ného záměru č. MZE 0002703102 Výzkum 
efektivního využití technologických systémů 
pro setrvalé hospodaření a využívání přírod-
ních zdrojů ve specifických podmínkách české-
ho zemědělství, který je financován MZe ČR.

Recenze: Ing. Stanislav Haš, CSc., speci-
alista na osvětlení a klimatizaci zeměděl-
ských objektů

Foto: Farmtec, a. s. (1, 10), 
Trevos, a. s. (2)
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Obr. 10. Příklad osvětlení stáje s bezpodporovou konstrukcí

Výhody zářivkových svítidel PRIMA s PRIMA ADAPTEREM
- regulace osvětlení v závislosti na denním světle
- řízení osvětlení podle přítomnosti osob

- manuální stmívání a nastavení požadované hodnoty
- volba 14 různých provozních režimů pomocí DIP spínače

Vestavěný senzor pro 6 svítidel a řídící jednotku. Možnost 
připojení 2 senzorů – provedení svítidla PRIMA s elektronickým 
předřadníkem DIM, úspora elektrické energie je více než 70% 
oproti klasickému provedení.
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