
Stanovisko AVL k zájmovému chovu velkých kočkovitých šelem 

Jsme si vědomi, že některé druhy exotických zvířat jako např. velké kočkovité šelmy nejsou z důvodu 

jejich nebezpečnosti pro okolí i možnosti jejich strádání při nevhodných podmínkách chovu vhodné pro 

zájmový chov. Naší prioritou je aby tato zvířata byla držena pouze v zařízeních typu zoologických 

zahrad a zoo parků, které mají s jejich chovem zkušenosti. Bohužel současná právní úprava při splnění 

minimálních požadavků neumožňuje orgánům státní veterinární správy zájmovému chovu velkých 

kočkovitých šelem zabránit ani ho nějak výrazně omezit.  

Na evropské úrovni se stále ještě jedná o neharmonizovanou oblast a situace ohledně možnosti držet 

velké kočky v zájmovém chovu je v různých státech různá. Některé země jako např. Kypr nebo 

Rumunsko problematiku jejich registrace stále ještě nemají vůbec upravenou. V Nizozemsku a Belgii 

mají seznam druhů, které je povoleno držet v zájmovém chovu (positivní list), a velké kočky na něm 

nejsou. V jiných zemích jako např. v pobaltských státech jsou velké kočky na seznamu druhů, které 

držet nelze (negativní list). V České republice (ČR) podobně jako např. v Rakousku lze v zájmovém 

chovu zatím držet všechny druhy exotických zvířat, ale za státem stanovených podmínek. V ČR je § 13 

odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOZT“) umožněno, aby právnické i fyzické osoby chovaly zájmovým způsobem i velké kočkovité 

šelmy např. lva, tygra nebo pumu. Chov těchto šelem je možný za splnění podmínek vyhlášky 

č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (dále jen vyhláška).  

Velké kočkovité šelmy si lze poměrně snadno pořídit (např. přebytky ze zoologických zahrad, rušení 

cirkusů nebo černý trh) a chovatelů, kteří si je skutečně pořizují, postupně přibývá. Tomuto 

nežádoucímu stavu napomáhá i současná právní úprava, která umožňuje vlastnit tato zvířata i osobám 

bez odborné způsobilosti a zkušeností s jejich chovem. Chov je povolen v podstatě každému, jedná-li 

se o osobu starší 18 let, trestně bezúhonnou, která si podá žádost a uhradí správní poplatek. AVL je 

názoru, že tyto podmínky nedávají dostatečnou záruku bezpečného odchovu a je jen otázkou času, 

kdy dojde k vážnému poranění nebo usmrcení člověka ať už z důvodu nevhodné manipulace s těmito 

zvířaty při ošetřování, zajištění prevence a léčby nebo po jejich úniku z chovu.  

Ke zlepšení stávající situace AVL navrhuje provedení novelizace vyhlášky a je připravena se na 

přípravě novely aktivně podílet. Doporučujeme, aby byly požadavky na chov ve vyhlášce minimálně 

rozšířeny o odbornou způsobilost osob a podmínky chovu velkých kočkovitých šelem, které dosud mají 

pouze formu nezávazného doporučení, které zpracovala Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ, 

poslední novelizace 2006). V dlouhodobějším výhledu AVL doporučuje, aby po dohodě s odborníky na 

chov exotických druhů zvířat, zainteresovanými státními orgány a s využitím zkušeností z ostatních 

evropských zemí byla zpracována kategorizace všech nebezpečných druhů exotických zvířat (kromě 

velkých šelem i např. velkých kopytníků, jedovatých plazů, krokodýlů) s ohledem na možnosti jejich 

zájmového chovu. Výsledkem by měl být seznam druhů, které v zájmovém chovu z důvodu jejich 

prokazatelné nebezpečnosti chovat nelze a druhů, které chovat lze, ale za přesně stanovených 

a kontrolovatelných zákonných podmínek. 

 


