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1. Popis



V kotcích dochází k ustájení:
 březích prasnic
 selat
 prasat pro výkrm
 prasniček a kanečků
 kanců
Rozměry kotců jednak stanovuje projektant (dodavatel), ale především odběratel,
přičemž může vycházet z dříve platné vyhlášky č.191/2002 Sb., která byla zrušena
vyhláškou č.268/2009 Sb.
Doporučené plochy podlah kotců:
Stáje
(oddělení)

Technologický systém ustájení

Plocha lože
m2/ks

pro prasnice - s odděleným kalištěm
zapuštěné
- s roštovým kalištěm
pro selata
v dochovu

pro výkrm
prasat

odchov
prasniček a
kanečků

kanci

1,2
-

s bezstelivovým provozem:
hmotnost selat: - do 10 kg
- 10 až 20 kg
- 20 až 35 kg
s hlubokou podestýlkou pro selata s
hmotností do 35 kg
s bezstelivovým ustájení:
hmotnost prasat: - 30 až 50 kg
- 50 až 85 kg
- 85 až 110 kg
- nad 110 kg
s hlubokou podestýlkou při hmotnosti
prasat do 110 kg
s bezstelivovým ustáním podle věku:
- kanečci do 5 měsíců
- kanečci od 5 do 10 měsíců
- prasničky do 6 měsíců
s hlubokou podestýlkou podle věku:
- kanečci do 5 měsíců
- kanečci od 5 do 10 měsíců
- prasničky do 6 měsíců

1,8

0,15
0,20
0,32
0,58

+ krmiště

0,4
0,55
0,7
1,0
1,1

+ krmiště

0,8
1,5
0,75
0,9
1,7
0,9


v individuálním kotci

Plocha kotce
m2/ks

+ krmiště
+ krmiště
+ krmiště
 

Poznámka k tabulce:
- uvedené plochy se rozumějí bez koryt, ale včetně sesypných krmítek,
- u kotců dělených na plná lože a kaliště jsou plochy kaliště navíc k plochám loží ( u selat
min. 0,1 m2 na kus, u výkrmu min. 0,2 m2 na kus),
- pokud se individuální kotec pro kance používá rovněž ke krytí prasnice, musí být jeho
plocha větší a plocha pro připouštění musí
mít plnou podlahu.





Minimální výšky hrazení:
Výška hrazení v (mm)

Kategorie prasat
zapuštěných a březích prasnic

950

vysokobřezí, rodící a kojící prasnice

pro prasnici
pro sele

950
500
800

prasničky a
kanečci
kanec

950

selata v chovu do živé hmotnosti 35 kg
chovný a plemenný materiál

1 300

prasata pro výkrm

950

Maximální mezery hrazení kotců:
Kategorie prasat
sající selata

Hrazení ve výšce
nad podlahou (mm)
do 500

vysokobřezí, rodící
a kojící prasnice

240 1)
nad 700

zapuštěné a březí
prasnice, kanci a
prubíři 3)

500
500
nad 800

dochov selat
výkrm prasat,
odchov plemenných
zvířat

Vodorovné prvky
hrazení (mm)
plné

2)

500

500
500 - 750
nad 750

Svislé prvky
hrazení (mm)
nepřipouštějí se

150
200

90

100
150
200

90

65
500 90

55

80
100
150

70

Poznámky k tabulce:
1) Výška mezery spodní trubky fixační zábrany 220 – 250 mm od podlahy
2) U boxů mezera u podlahy 160 mm
3) Boční stěny se doporučují plné



Sloupky:
 ocelové žárově zinkované
 nerezové



Jednotlivé typy a velikosti jsou uvedeny na následujících stranách tohoto materiálu, přičemž
jejich použití je odvislé od příslušného typu kotce a požadavku odběratele.
Hrazení:
Jednotlivé typy kotců jsou sestaveny individuálně při splnění příslušné vyhlášky
s přihlednutím ke snížení nebezpeční poranění zvířat a to jednak z:


z ocelových trubek o průměru 33,7 mm žárově zinkovaných
strany
 plastových prken o rozměrech:
výška (mm)
200
200
250
500
 plastový profil lomený o rozměrech profilu 75 mm x 40 mm

to z vnější i vnitřní
šířka (mm)
30
40
30
35

Jednotlivé prvky a to sloupky a hrazení jsou spojeny ocelovými šrouby a třemeny, které
jsou galvanicky zinkované či nerezovými šrouby. Sloupky jsou buď ukotveny k podlaze či
k roštům příslušným spojovacím materiálem. Jednotlivá zakončení trubek, plastových prken a
plastových profilů lomových zakončeno záslepy.
Plecní zábrany:
Slouží k rozhrazení korytové hrany tak, aby nedocházelo k vyhánění dominantním zvířetem
ve skupině dalších březích prasnic od koryta. Počet krmných míst musí odpovídat počtu
ustájených kusů zvířat v kotci. Šířka plecní zábrany činí 500 mm a je v souladu s vyhláškou č.
191/2002 Sb.
Bezpečnost:
Z důvodu bezpečnosti obsluhy mají jednotlivé části kotců ochranné propojení kabelem
zelenožluté barvy z důvodu uvedení na stejný potenciál.
Z důvodu hygieny a zdraví zvířat je nutná pravidelné čištění kotce a desinfekce.
Pro úspěšný chov zvířat je nezbytné provádět čištění a desinfekci veškerých povrchů
vyžadujících bezpečnou a účinnou eradikaci všech virů, grampozitivních, gramnegativních
bakterií a plísní. Jedná se o přípravky, které jsou účinné a současně šetrné k lidem, zvířatům a
prostředí
.
Součástí tohoto návodu je příloha “Všeobecné bezpečnostní pokyny výrobce“, která je
jeho nedílnou částí.



2. Sloupky pro hrazení výška 500 mm







3. Sloupky pro hrazení výška 800 mm





4. Sloupky pro hrazení výška 1000 mm







5. Hrazení
Plastové prkno

Plastový profil lomený





6. Plecní zábrany













