
VIII. 
 

Návrh  
 

VYHLÁŠKA 

ze dne ……. 2020, 
 

o ochraně vybraných druhů šelem při chovu 
 

 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona 
č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č…….. (dále jen „zákon“), k provedení § 14c odst. 4 
zákona: 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
Tato vyhláška stanoví podmínky pro chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4 zákona (dále jen 

„vybrané druhy šelem“), vybavení a minimální velikost prostor pro vybrané druhy šelem.  
 
 

§ 2 
Základní podmínky pro chov vybraných druhů šelem 

 
(1) Musí být provedena všechna opatření k zabránění úniku vybraných druhů šelem ohraničením 

prostoru zařízení určeného k chovu vybraných druhů šelem, zejména vybudováním pro zvíře 
nepřekonatelných překážek. Vybrané druhy šelem mohou být umístěny pouze v takovém zařízení, které 
zcela znemožňuje ohrožení života nebo zdraví lidí a zvířat kousnutím nebo jiným projevem přirozené 
činnosti těchto zvířat. Vybrané druhy šelem lze chovat pouze ve stavbách, na které bylo vydáno stavební 
povolení nebo kolaudační souhlas příslušným stavebním úřadem.  
 

(2) V zařízení určeném k jeho chovu musí mít každé zvíře  
a) k dispozici plnohodnotnou výživu přiměřenou jeho druhu a věku, v dostatečném množství k udržení 
jeho dobrého zdravotního stavu a k uspokojení jeho nutričních potřeb, 
b) umožněn přístup k vhodnému vodnímu zdroji podle jeho fyziologických potřeb, 
c) zabezpečenou denní kontrolu, především výživného stavu, tělesné kondice, projevů změn 
zdravotního stavu, pohybu, chování, celkového stavu povrchu těla, vzhledu srsti, kůže, očí, uší, okolí 
análního otvoru a končetin včetně drápů, a přítomnosti ektoparazitů, vzhledu výkalů a zbytků krmiva 
a tekutin, 
d) zajištěnu volnost pohybu se zřetelem na jeho druh a v souladu s uznávanými zkušenostmi 
a současným vědeckým poznáním,  
e) vytvořené druhově specifické chovné podmínky s druhově specifickým obohacením prostoru podle 
přílohy k této vyhlášce.  
 

(3) V zařízení se musí nacházet prostory a vybavení na fixaci vybraných druhů šelem k účelům 
provádění odborných veterinárních činností. Pokud je v zařízení chováno více zvířat, musí být k dispozici 
prostory pro izolaci nemocných a poraněných zvířat.  
 

§ 3 
Základní podmínky pro zařízení pro chov vybraných druhů šelem 

 
(1) Materiály používané na výstavbu zařízení pro chov vybraných druhů šelem, především 

materiály na stavbu ohrazení a příslušenství, se kterými mohou přijít vybrané druhy šelem do styku, 
musí být konstruovány a udržovány tak, aby na nich nebyly ostré hrany nebo výčnělky, které by mohly 
zvířata poranit, a nesmí být pro zvířata škodlivé; dveře a průchody musí být tak široké a vysoké, aby 
zvířatům při procházení nezpůsobovaly poranění. 
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(2) Všechno vybavení a materiály, se kterými přicházejí vybrané druhy šelem do styku, musí být 
možno čistit a dezinfikovat a musí být udržováno v čistém stavu. 
 

(3) Izolace, topení a větrání v chovném zařízení musí zaručovat, aby se cirkulace vzduchu, 
prašnost, teplota, relativní vlhkost vzduchu a koncentrace plynů udržovaly na úrovni, která není pro 
vybrané druhy šelem škodlivá. 
 

(4) Vybrané druhy šelem chované v uzavřených prostorách nesmějí být umístěny v nepřetržité 
tmě nebo bez přiměřené doby odpočinku od umělého osvětlení; pokud je dostupné přirozené světlo 
nedostatečné pro vyhovění fyziologickým nebo etologickým potřebám vybraných druhů šelem, chovatel 
jim zabezpečí přiměřené umělé osvětlení. V zařízení musí být k dispozici stálé a přiměřené osvětlení 
nebo přenosné osvětlení umožňující vybrané druhy šelem kdykoli důkladně zkontrolovat. 
 

(5) Vybraným druhům šelem chovaným mimo uzavřené prostory je třeba poskytnout ochranu 
proti nepřízni počasí, predátorům a zdravotním rizikům. 
 

(6) Zvláštní požadavky na chov vybraných druhů šelem jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.  
 
 

Přechodná a závěrečná ustanovení  
 

§ 4 
 
 Zařízení pro chov vybraných druhů šelem provozované ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky musí 
splňovat podmínky stanovené vyhláškou nejpozději do tří let od nabytí účinnosti této vyhlášky.  
  
 

§ 5 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  
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Příloha k vyhlášce č. …../2020 Sb. 
 

Zvláštní požadavky na chov vybraných druhů šelem 
 
 
1. Kočkovité šelmy (Felidae) 
 
Požadavky na prostor 

Druh Minimální velikost venkovního 
výběhu 

Minimální velikost vnitřního 
prostoru 

lev (Panthera leo) 
tygr (Panthera tigris) 
(vždy pár a mláďata) 

300 m2 

20 m2 pro každé další zvíře 
30 m2 

10 m2 pro každé další zvíře 

levhart (Panthera pardus)  
jaguár (Panthera onca)  
puma (Puma concolor)  
irbis (Panthera uncia) 
(vždy pár a mláďata) 

100 m2 

10 m2 pro každé další zvíře 
20 m2 

4 m2 pro každé další zvíře 

gepard (Acinonyx jubatus) 
(vždy dva samci a dvě samice, 
pro samici s mláďaty je potřeba 
vlastní výběh) 

400 m2 

50 m2 pro každé další zvíře 
20 m2 

4 m2 pro každé další zvíře, 
pro každé zvíře prostorově 

oddělený box 5 m2 

 
Klimatické podmínky 
Několik druhů a poddruhů, například irbis, levhart, tygr ussurijský, puma, je odolných proti chladu 
a potřebuje jen suché spací boxy chráněné před průvanem. Pro druhy a poddruhy z teplých klimatických 
pásem jsou nutné vytápěné vnitřní prostory s teplotou vyšší než 15°C. 
 
Zařízení výběhu 
Vnější výběh musí být s částečně porostlou půdou nebo pískem, nutné jsou větve na škrábání a na 
šplhání. Je třeba zabezpečit vyvýšená místa vhodná na ležení, chráněná před nepříznivým počasím. Pro 
tygry a jaguáry je nutný bazén k plavání s hloubkou vody nejméně 1,2 m. 
 
Ohraničení výběhu 
Výběh musí být ohraničen hladkými stěnami nebo mřížemi, pro lvy a tygry musí být stěny nebo mříže 
minimálně 4 m vysoké s převisem, pro gepardy musí být stěny nebo mříže minimálně 2 m vysoké 
s převisem. U všech ostatních druhů zvířat musí být výběhy nahoře uzavřené. Pro lvy, tygry a gepardy je 
vhodným ohraničením i vodní příkop s bariérou dostatečně vysoko nad vodní hladinou, poskytující 
dostatečnou bezpečnost. 
 
Sociální struktura 
Lvy je třeba držet v páru nebo ve skupině; nutné je zabezpečit strukturovanost výběhu. U gepardů se 
musí chovat víc samců a samic spolu, s možností oddělení. 
Ostatní druhy musí být chovány většinou v párech. Samice musí mít v období porodu a odchovu mláďat 
možnost být oddělené. 
 
Výživa 
Výživu musí tvořit svalovina i s kostmi a s vitamínovo-minerálními doplňky, příležitostně vnitřnosti a celá 
krmná zvířata, která je nutno předkládat v pohybu, formou lovu. V průběhu týdne je možný jeden den 
hladovky (možné až dva dny hladovky v týdnu, přerušené nejméně jedním dnem krmení). Krmení 
simulací lovu je třeba provádět nejméně dvakrát týdně. 
 
Odchyt a přeprava 
Odchyt musí být prováděn nalákáním na krmivo, případně po medikamentózním zklidnění. Přepravní 
kontejnery musí být obloženy plechem s výjimkou kontejnerů pro gepardy, na přední straně musí být 
mřížový zajistitelný šubr s předšubrem, vzadu uzavřený šubr. 
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2. Psovité šelmy (Canidae) 
 
Požadavky na prostor 

Druh Minimální velikost venkovního 
výběhu 

vlk (Canis lupus)  
pes hyenový (Lycaon pictus) 

800 m2 / 3 ks 
10 m2 pro každé další zvíře 

 
Klimatické podmínky 
Druhy odolné proti chladu mohou být celoročně drženy venku. Ve vnějším výběhu se poskytuje zvířatům 
ochrana proti nepříznivému počasí. Psi tropického původu mohou být po aklimatizaci celoročně chováni 
ve vnějších výbězích, pokud mají volný přístup do vytápěných vnitřních prostor s teplotou vyšší než 
18°C. 
 
Zařízení výběhu 
Výběh musí být s porostlou půdou, musí být k dispozici pískoviště pro komfortní chování. Nutné je 
rozdělení výběhu do zákoutí prostřednictvím vizuálních zábran, které poskytují možnosti úkrytu. Musí být 
zajištěno víc boxů na spaní a porody. Pro všechny druhy jsou nutné zajistit spací boxy odpovídající 
velikosti zvířat. Všechny druhy hrabou, proto je nutné zabezpečit dostatečně hluboké základy oplocení, 
a to minimálně 1,5 m pod úrovní terénu, nebo až na pevné podloží. 
 
Sociální struktura 
Vlk a pes hyenový žijí ve skupinách s přísnou hierarchií. 
 
Výživa 
Výživu musí tvořit maso s kostmi nebo celá krmná zvířata. Vhodný je nepravidelně se střídající jeden 
den hladovky týdně. Krmení musí být občas prováděno simulací lovu. 
 
Odchyt a přeprava 
Odchyt je možný po medikamentózním zklidnění. Přeprava zvířat musí být prováděna jednotlivě, zvíře 
musí mít možnost se v kontejneru postavit. Kontejnery jsou uvnitř obložené plechem. 
 
 
3. Hyenovité šelmy (Hyaenidae) 
 
Hyeny mají velmi silný chrup. Vyhrabávají nory v zemi. Je třeba brát ohled na jejich sílu. Hyeny potřebují 
mít k dispozici množství skrýší a zařízení s možností stáhnout se do ústraní. 
 
Požadavky na prostor 

Druh Minimální velikost venkovního 
výběhu 

Minimální velikost vnitřního 
prostoru 

Hyeny rodů Crocuta a Hyaena 150 m2 / zvíře 
20 m2 pro každé další zvíře 

4 m2 / zvíře (možnost úkrytu) 

Hyenky rodu Proteles 50 m2 / zvíře 
10 m2 pro každé další zvíře 

4 m2 / zvíře (možnost úkrytu) 

 
Klimatické podmínky 
Teplota vnitřního prostoru musí být vyšší než 15°C. Při delší aklimatizaci potřebují hyeny jen chráněnou 
temperovanou boudu, ve které je zajištěna teplota nad 10°C. 
 
Zařízení výběhu 
Výběh musí být s přírodní půdou nebo zpevněnou zeminou, zčásti s přírodním substrátem. Bazén musí 
být zajištěn pro hyenu skvrnitou. V boxu je nutná podestýlka. 
 
Ohraničení výběhu 
Oplocení výběhu musí být zajištěné proti podhrabání. Možný je i vodní nebo suchý příkop. 
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Sociální struktura 
Chov v párech nebo skupinách je obtížný. Časté roztržky vedou ke zraněním, je nutná možnost oddělení 
zvířat, hlavně na noc. Mezidruhový chov není možný. 
 
Výživa 
Hyeny rodů Crocuta a Hyaena se krmí masem s kostmi. Hyenka hřivnatá (Proteles cristatus) jako 
potravinový specialista požírající termity, případně jiný hmyz, musí mít náhradní potravu. 
 
Odchyt a přeprava 
Odchyt je možný po medikamentózním zklidnění. Přepravní kontejner musí být zevnitř obložený 
plechem. 
 
 
4. Medvědovité šelmy (Ursidae) 
 
Medvědovité šelmy jsou zvířata s převážně denní aktivitou. Při výstavbě výběhů a bezpečnostních 
zařízení (šubry, dveře, přeháněcí zařízení) musí být zohledněna jejich velká tělesná síla a nadměrná 
vytrvalost. 
 
Požadavky na prostor 

Druh Minimální velikost venkovního 
výběhu 

Minimální velikost vnitřního 
prostoru 

medvěd lední (Ursus maritimus) 400 m2 / pár 
50 m2 pro každé další zvíře 

10 m2 / zvíře 

medvěd hnědý (Ursus arctos)  
medvěd ušatý (Ursus thibetanus) 

200 m2 / pár 
20 m2 pro každé další zvíře 

6 m2 / zvíře 

medvěd malajský (Helarctos malayanus) 
panda velká (Ailuropoda melanoleuca) 

150 m2 / pár 
10 m2 pro každé další zvíře 

10 m2 / zvíře 

 
Klimatické podmínky 
Vytápění je nutné pouze pro medvědy malajské, pyskaté a brýlaté, teplota vnitřního prostoru musí být 
vyšší než 12°C. 
 
Zařízení výběhu 
Ve vnitřním prostoru musí být zajištěna podestýlka kromě prostorů s podlahovým vytápěním. Vnější 
výběh musí být s přírodním substrátem a dostatkem možností ke šplhání, zaměstnání zvířat a koupání. 
Medvěd lední potřebuje bazén s hloubkou vody nejméně 1,5 m a s plochou nejméně 80 m2. Musí být 
možnost samostatného ustájení jednotlivých zvířat a porodní boxy pro odchovy. 
 
Ohraničení výběhu 
Nezastřešené výběhy medvědů ledních a kodiaků musí mít ohraničení vysoké minimálně 3 m 
s převisem, u ostatních medvědů musí být ohraničení vysoké minimálně 2,5 m s převisem. 
 
Sociální struktura 
Medvědi a panda velká jsou solitérně žijící zvířata, chov v párech je možný v období rozmnožování. 
 
Výživa 
Pro medvědovité šelmy musí být k dispozici maso, ryby, ovoce, zelenina. Postní dny jsou možné. 
U medvědů pyskatých, jejichž přirozenou potravou je hmyz, se musí dbát na speciální složení krmné 
dávky. 
 
Odchyt a přeprava 
Odchyt se provádí medikamentózní imobilizací nebo pomocí potravy do přepravního kontejneru. 
Přepravní kontejner musí být zevnitř oplechovaný, k mřížovému šubru je nutný i plný oplechovaný šubr. 
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