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STANOVISKO ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT
K PLÁNOVANÉMU VYSTOUPENÍ DELFÍNŮ V PRAZE
Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle § 21 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odborným poradním
orgánem ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat zřízeným k plnění úkolů uvedených v
§ 20 odst. 1 zákona.
V poslední době zaznamenala Ústřední komise pro ochranu zvířat snahu provést
veřejná vystoupení delfínů, lachtanů či mrože. Veřejná vystoupení by měla být prováděna v
komplexu bazénů s mořskou vodou, nazývaném „delfinárium“, které by mělo být údajně
umístěno v jednom z nejprostornějších stanů v Evropě s průhlednou odklápěcí střechou
zajišťující přívod denního světla a vzduchu, s kaskádovitým hledištěm, sociálním zázemím
atd. Ústřední komise pro ochranu zvířat je velmi znepokojena touto aktivitou, a proto
projednala a přijala na svém 26. zasedání dne 29. ledna 2013 následující Stanovisko Ústřední
komise pro ochranu zvířat k plánovanému vystoupení delfínů v Praze.
Přestože může jít z pohledu veřejnosti o atraktivní podívanou, je nutné si uvědomit, že
myšlenka kočovného delfinária je v podstatě zneužitím volně žijících zvířat k výdělečným
účelům, což je v příkrém rozporu s etickými a zákonnými normami pro chov volně žijících
zvířat v lidské péči v České republice, potažmo v Evropské unii.
Chov delfínů a jejich možné využití ke komerčním účelům v České republice je
upraveno zákonem. Ustanovení § 14a odst. 1 zákona stanoví, že:
(1) Je zakázáno
a) provozovat mobilní zařízení typů pojízdných zvěřinců, exotarií, terárií a akvárií, v
nichž jsou jedinci volně žijících druhů umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku, s
výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v cirkusové manéži,
b) u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfínovitých, nosorožců,
hrochů nebo žiraf provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu a provedení triků nebo
výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo
podobném veřejném představení, s výjimkou cílených pohybových aktivit zvířat, v
zoologických zahradách (dále jen "drezúra") a k těmto účelům s nimi vstupovat na území
státu.
Další úprava vyplývá z vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek
chovu a drezúry zvířat, která v příloze č. 7 stanoví zvláštní podmínky chovu delfínovitých:

1. Delfínovití nesmí být chováni a využíváni k drezúře v mobilních zařízeních pro
drezúru zvířat.
2. Chov delfínovitých musí být prováděn v dvoubazénovém systému, musí být k
dispozici další bazény k ošetřování a oddělení zvířat, a to podle počtu zvířat.
3. Pro skupinu do 5 dospělých delfínů skákavých musí být splněny tyto minimální
rozměry:
a) nejmenší vodní plocha celého komplexu bazénů musí mít minimálně 400 m 2, pro
každé další zvíře je nutných dalších 75 m 2,
b) celkový objem vody musí být minimálně 1500 m3, pro každé další zvíře 250 m 3,
c) skupina musí mít kdykoli přístup do celého bazénového komplexu o minimální ploše
400 m 2, pokud tomu nebrání zoologické nebo veterinární důvody,
d) pro bazény, které slouží výhradně k chovu a nejsou v nich pořádána žádná veřejná
vystoupení, musí být vodní plocha nejméně 75 m 2 pro dospělé zvíře. Mláďata jsou
považována za nedospělá do doby samostatnosti a schopnosti se sociálně zařadit. Celkový
objem vody musí být minimálně 250 m3 pro dospělé zvíře,
e) horizontální rozměry obou jednotek dvoubazénového systému (definováno jako
průměr největšího obvodu) musí mít nejméně 7 m. Nejmenší hloubka dvoubazénového systému
je 3,5 m, u bazénu na představení (na 20 % jeho plochy) minimálně 4 m. Oddělovací bazény
nebo bazény, které slouží k oddělování zvířat nebo k veterinárnímu ošetření, mohou mít
hloubku menší než 3,5 m. K dispozici musí být oblasti mělké vody s hloubkami mezi 1,5 m a 2
m,
f) volný prostor nad zařízením pro představení musí mít výšku nejméně 7 m, prostor
nad dalšími nádržemi chovného systému nejméně 2,5 m.
4. Podmínky uvedené v bodu 3 se vztahují na držení delfína skákavého s průměrnou
délkou těla 250 až 270 cm a váhou 150 až 280 kg. Pro jiné druhy musí být velikostní poměry
přiměřeně upraveny podle velikosti a hmotnosti dospělců příslušných druhů.
5. Voda musí splňovat tyto požadavky na kvalitu a fyzikální a chemické parametry:
a) musí být čistá, jasná a hygienicky nezávadná. Rozsah tolerance teploty je 10 až 28
st. C, optimum je mezi 18 a 21 st. C. Hodnota pH musí být mezi 7,5 a 8,5, optimum je 7,8.
Obsah soli musí kolísat mezi 2,0 až 3,5 %, to znamená 20 až 35 g NaCl na litr vody. Obsah
manganistanu draselného musí být pod 50 mg na litr vody, koncentrace dusičnanů pod 100
mg na litr vody a celkový obsah chlóru pod 2 mg na litr vody, bazénové systémy musí být
dobře průtočné,
b) voda celého chovného systému musí být filtrována, musí se pravidelně provádět
čištění, kontrola funkčnosti a výměna filtrů a podle potřeby výměna vody,
c) přídavek chlóru může být realizován ve formě plynu (plynný chlór) nebo ve formě
roztoku (chloristan draselný). Chlórový roztok může být přímo přidán jen tehdy, když v nádrži
nejsou žádná zvířata,
d) teplota, hodnota pH, obsah chlóru a soli se musí denně kontrolovat. Obsah
manganistanu draselného a koncentrace dusičnanů se musí kontrolovat čtyřikrát ročně.
Nádrže musí být možné úplně vyprázdnit.
6. Další podmínky chovu jsou tyto:
a) vzduch nad vodní hladinou nesmí obsahovat prach a jeho relativní vlhkost musí být
minimálně 60 % a teplota od 10 do 24 st. C,
b) musí být zajištěno přírodní světlo, přídavné umělé osvětlení musí odpovídat spektru
přirozeného světla,

c) zvířata musí být chráněna před nadměrným hlukem, hlučnost okolí nesmí překročit
hladinu hluku 40 dB nad prahem slyšitelnosti,
d) držení venku je přípustné jen tehdy, pokud výkyvy teploty vzduchu a vody nenarušují
pohodu zvířat, kvalita vzduchu je nezávadná a vodní nádrže mohou být udrženy bez zamrzání.
7. Chov delfínovitých musí být prováděn v sociálně snášenlivých skupinách o nejméně
2 zvířatech. V chovné skupině má žít jen 1 chovný samec. Samostatné držení zvířat 1 druhu
musí být výjimečné, vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete, nákazové opatření, nebo jedná-li se
o březí samici nebo agresivního jedince.
Z těchto uvedených skutečností je dle našeho názoru zřejmé, že na území České
republiky je zakázáno provozovat mobilní zařízení typů pojízdných zvěřinců, exotárií, terárií
a akvárií, v nichž jsou jedinci volně žijících druhů umístěni převážně v prostoru dopravního
prostředku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v manéži.
Toto stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat není právně závazné a Ústřední
komise je přijala s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn
provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ústřední komise pro ochranu zvířat na
tuto problematiku, a to podle právního stavu ke dni jeho zpracování.
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