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Úvod 

 V roce 2002 došlo k rozsáhlým povodním, které napáchaly mnoho škod 

nejen na majetku, ale i na životech, a to nejen těch lidských. Ve dnech 13. a 14. 

srpna 2002 zaplavila část areálu Zoo Praha povodňová vlna, největší v dějinách 

této instituce. Na takovouto situaci však management nebyl připraven, a to díky 

nepřesným informacím – veřejnost očekávala díky médiím dvacetiletou vodu a 

stejnou informací se řídila i tato instituce. Takováto povodeň by zahradu nijak 

neohrozila, nicméně předpovědi se nenaplnily - několik desítek zvířat uhynulo, 

dolní areál zoo byl zcela zničen.  Právě způsob, kterým byla krizová 

komunikace Zoo Praha vedena, mne zaujal natolik, že jsem se mu rozhodla 

věnovat v této práci. Jako asi většinu lidí v té době, i mne zasáhly osudy zvířat, 

která se stala oběťmi přírodní katastrofy. Ovšem pro tak charakteristickou 

instituci, jakou je Zoo Praha, bylo důležité i přes toto neštěstí udržovat si 

náklonnost veřejnosti, sponzorů a médií. V tomto bodě přichází ke slovu krizová 

komunikace, která dle mého názoru proběhla velice úspěšně, a to zejména díky 

duchapřítomnosti a pohotovosti managementu. I původně negativní ohlasy se 

podařilo zvrátit a získat tolik potřebnou finanční podporu na obnovu areálu, a co 

víc, i masovou podporu veřejnosti. Celkové zvládnutí krizové situace, ve které 

se Zoo Praha ocitla, v kombinaci s mým vztahem ke zvěři všeho druhu, na mne 

hluboce zapůsobilo do té míry, že jsem se rozhodla na téma komunikace Zoo 

Praha napsat svou bakalářskou práci. Abych získala potřebné informace, ke 

kterým nemá širší veřejnost zcela snadný přístup, nechala jsem se zaměstnat v 

marketingovém oddělení Zoo Praha, a získala tak zajímavé interní materiály, 

které budou v práci rovněž použity.  

 Bodem či hypotézou, ze které vycházím, je mé přesvědčení, že mediální 

a jiné aktivity proběhnuvší během kampaně na záchranu pražské zoologické 

zahrady ze strany jejího managementu byly jednoznačně unikátní svým 

pojetím, vytrvalostí, zaměřením i celkovou profesionalitou, která se následně 

projevila i na výsledcích celého snažení. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

z velké části o komunikaci krizovou a bylo tedy nutné zasáhnout okamžitě a 

účinně, domnívám se, že její výsledky byly a dodnes jsou více než dobré. 

Pokusím se celou „akci“ zachytit a zmapovat krok za krokem z marketingového 

hlediska a doufám, že při jejím zhodnocení se má domněnka potvrdí. 
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 Práci koncipuji do samostatných celků, které se budou zabývat 

jednotlivými jevy, jimiž musela zoo projít. Po uvedení do problému, kterým se 

staly ničivé povodně, se zaměřím na následky, které vyvolal, a to nejen 

primárně škody na majetku a životech zvířat, ale z marketingového a 

komunikačního hlediska zejména na zájem médií, který tato událost 

automaticky vyvolala a problémy, které v této souvislosti musela zoo řešit. 

V návaznosti na mediální zájem bylo potřeba vypracovat určitou strategii, 

v rámci které bude management postupovat, aby jednak zažehnal krizi 

způsobenou útoky médií a dále pak započal mediální kampaň na obnovu 

areálu, což obnášelo zahájení veřejných sbírek, prodej vlastních produktů, 

možnost sponzorovat vybrané zvíře, reklamní spoty, eventy apod.  

  Nutné je zmínit i práci výtvarníka Michala Cihláře, jehož 

participace na vytvoření jednotného loga a celého výtvarného rázu komunikace 

Zoo Praha, je zcela neopomenutelná.  

  V práci se též zaměřím na teoretická východiska jednotlivých 

konceptů, která budou vkládána do práce tak, aby bylo možné pozorovat jejich 

souvislost s podniknutými kroky Zoo Praha. 

 Cílem této práce je popsat a analyzovat průběh komunikační strategie, 

kterou podnikla Zoo Praha po povodních v roce 2002, a v závěru zhodnotit její 

efektivitu, vybrané prostředky a současný stav této instituce. 

 V úvodu bych ještě ráda zdůvodnila některé body, ve kterých se 

rozcházím s původními tezemi práce. Rozhodla jsem se, že se v práci nebudu 

věnovat historickému vývoji public relations, protože s tématem práce úžeji 

nesouvisí a zbytečně by odvracel pozornost k disciplíně PR jako takové. Stejně 

tak se v práci nevěnuji aktivitám Zoo Praha před a po roce 1997 (nástup 

ředitele  Petra Fejka), neboť přelomovou událostí v její komunikaci se staly 

spíše povodně v roce 2002.  
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1. Analýza situace v Zoo Praha b ěhem povodn ě 

 Ve dnech 13. - 14. srpna 2002 zaplavila část areálu povodňová vlna, 

největší v dějinách této instituce. Ve středu 14. srpna dosahovala voda v 

některých částech spodní části areálu výše deseti metrů. Důležitým faktorem 

pro vznik krizového stavu byla blízkost Vltavy, jejíž hladina stoupala v rychlém 

časovém sledu dramatickým způsobem. Zaplavená část pozemků zaujímala 

téměř polovinu celého areálu. V situaci, kdy meteorologické předpovědi byly 

velmi nepříznivé, se jako nejakutnější úkol jevila evakuace zvířat z jejich 

stanovišť na bezpečná místa. Rozsahem se jednalo o největší akci tohoto druhu 

na světě, která navíc probíhala pod výrazným časovým tlakem. Na záchraně 

zvířat (v mnoha případech unikátních nebo obtížně manipulovatelných) se 

podílely i ostatní české zoologické zahrady. Evakuovat bylo třeba více než tisíc 

zvířat, k nimž patřili i nosorožci, hroši, sloni, šelmy, opice, ptáci a další. 1029 

zvířat bylo evakuací zachráněno, 149 povodeň nepřežilo (z toho čtyři zvířata 

musela být utracena a čtyřicet ptáků uhynulo až později v důsledku prožitého 

stresu). Zničeno bylo dvacet objektů a třináct bylo zásadně poškozeno. Celkové 

škody byly odhadnuty na 232 milionů Kč (Výroční zpráva 2001 a 2002). Totální 

uzávěra trvala do 7. září. Poté byla zahrada otevřena, avšak poškozená část 

zůstala nepřístupná až do konce roku. 

 Výše uvedené skutečnosti velice výstižně charakterizují situaci zvanou 

krizovou. Krizová situace či krize je popsatelná termíny prudkého zhoršení 

stavu, tísně, zmatku, nekoordinovanosti navazujících či funkčně propojených 

činností, rozhodného obratu k  pesimismu nebo vážného porušení 

rozhodujících funkcí. Krize je událost, časově omezený děj, jehož průběh a 

důsledky bezprostředně ohrožují existenci subjektu nebo dosažení vytyčeného 

cíle. Tak jako pro komunikaci, platí i pro krizovou situaci, že může být 

definována z různých úhlů pohledu. Z hlediska podniku či organizace je krize 

„mimořádná událost, která může ohrozit existenci organizace“ (Veber, J. a kol. 

2003: 366).  Po obsahové stránce se krize dělí do dvou velkých skupin:  

A) „Krize, jejichž důvodem jsou závažné havárie – jde o krize, jež mohou být 

způsobeny přírodními pohromami (např. povodně, zemětřesení, větrné smrště, 
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krupobití atd.) nebo nehodami (např. výbuch, požár, únik toxických látek, 

ekologická havárie, distribuovaný vadný nebo nebezpečný produkt), popř. 

agresivním jednáním (např. sabotáže, teroristické útoky, válečné konflikty).“ 

(Veber, J. a kol. 2003: 366). Do této skupiny lze jako typický případ zařadit i 

katastrofální povodeň v srpnu roku 2002, která v plném rozsahu a s vážnými 

důsledky postihla Zoo Praha a kterou musel management této organizace řešit 

ad hoc při vědomí všech rizik, která vyplývala z rychle se měnící situace.  

B) „Krize, které mají původ v netušené ekonomické (finanční) situaci 

organizace, kdy organizace není schopna dostát příslušným finančním 

závazkům a hrozí legislativní likvidace firmy.“ (Veber, J. a kol. 2003: 366) 

 Akutní fáze krizové situace se z pochopitelných důvodů stala velmi rychle 

terčem zájmu médií i veřejnosti. Tomuto tématu bude pro jeho závažnost 

věnována samostatná kapitola. 
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2.„Komunikace“ a „krizová komunikace“ 

 Hlavním strategickým nástrojem použitým Zoo Praha byla krizová 

komunikace, jejíž podstata logicky vychází z krizové situace, ve které se tato 

instituce ocitla. Než se však zaměřím přímo na ni, objasním podstatu některých 

konceptů, ze kterých vychází.  

2.1. Komunikace  

 Komunikace je jednou z nejdůležitějších podmínek lidské existence. 

Představuje nejzákladnější způsob (modus) interakce na úrovni jedince, 

skupiny i společnosti a je prvotní, biologicky i sociálně podmíněnou výměnou 

informací, nezbytných pro fungování určitého systému. Všechny definice 

komunikace vycházejí ze zamlčeného předpokladu, že nelze nekomunikovat, 

poněvadž komunikace je prostředkem nejzákladnější orientace a koordinace 

obecně chápané činnosti. Jako taková představuje spontánní proces výměny 

nebo sdílení, tj. přenosu určitých dat (signálů, informací) či podílení se s někým 

na obsahu jisté důležitosti. 

Slovo komunikace pochází z latinského communicatio (sdělení, sdílení), 

což je odvozeno od latinského communicare (sdílet, svěřovat, stýkat se, 

spojovat) a v kontextu novodobého významu znamená „produkce a výměna 

sdělení a zejména významů sdělení prostřednictvím znakových systémů.“ 

(Reifová I. a kol. 2004: 98) 

2.2. Komunika ční model 

Komunikace je proces, který má několik základních prvků. Jejich počet 

se liší v závislosti na tom, s jakým komunikačním modelem budeme pracovat. 

Historicky první komunikační model, který „schematicky zachycuje komunikační 

tok jako přenos sdělení od odesílatele k příjemci prostřednictvím 

komunikačního kanálu a s důsledkem v podobě účinků na příjemce“ (Reifová,I. 

2004: 149), se nazývá lineární model komunikace1, což vychází z jeho 

                                                 

1
 Či přenosový model komunikace, který společně s kulturálním modelem komunikace tvoří základní 

modely, s nimiž pracují mediální studia. Kulturální model komunikace je ovšem v protikladu k lineárnímu 
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grafického znázornění ve tvaru přímky. Tento základní model byl v průběhu let 

různými autory revidován (z přímky na kruh či spirálu) a rozšiřován (například o 

důležitý prvek zpětné vazby, který byl do modelu dodán Norbertem Wienerem), 

ovšem jeho podstata založena na procesu přenosu informace od komunikátora 

k recipientovi zůstává. 

2.3. Akté ři komunika čního procesu: 

 Ve zmíněném přenosovém modelu je obsaženo pět základních prvků - 

komunikátor (osoba, od níž určité sdělení vychází), recipient (příjemce, 

publikum, ten, který sdělení přijímá a dešifruje), komunikační kanál (médium, 

nosič sdělení), komuniké (obsah sdělení) a účinek vyvolaný komunikací (efekt, 

odpověď). (Jirák, J., Köpplová, B. 2007). Tento model lze snadno vztáhnout i na 

krizovou situaci, v níž Zoo Praha musela užít komunikačních prostředků vůči 

veřejnosti a médiím, aby zamezila negativním reakcím plynoucím z povodní. 

Komunikátorem je v tomto případě samotná zoologická zahrada, respektive její 

vedení, které produkovalo sdělení putující skrze komunikační kanály (tiskové a 

výroční zprávy, rozhovory, prohlášení, eventy, články, brožury, reklamní sdělení 

atd.) k veřejnosti a médiím, která v této situaci zaujala pozici recipienta, jelikož 

sdělení přijímala. Účinky vyvolané komunikací již v tomto případě nelze zcela 

konkrétně vyjádřit, protože se v různých fázích krizové komunikace zoo lišily (a 

to jak reakce médií, tak veřejnosti).  

2.4. Typy komunikace  

 Je zřejmé, že komunikační modely se uplatňují nejen v interpersonální 

komunikaci (tedy komunikaci mezi dvěma až třemi lidmi), ale také v komunikaci 

skupinové, meziskupinové, institucionální a celospolečenské (Jirák, Köpplová: 

2007). Každý z těchto typů komunikace má rovněž své charakteristické rysy, 

například co se týče podoby komunikace (dialogická vs. monologická), 

výrazových prostředků, chápání účastníků jako individualit vs. jejich anonymní 

typizace do různých kategorií.  

                                                                                                                                               

modelu, k jeho jednosměrnosti a mechaničnosti, zdůrazňuje i jiné prvky než jen přenosové a informační. 

Komunikace je z pohledu kulturálního modelu rituálem, sdílením či seskupováním, tedy 

reprezentováním sdílených přesvědčení. ( Reifová,I. 2004) 
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 Komunikaci Zoo Praha tedy dle Jiráka a Köpplové můžeme zařadit do 

komunikace institucionální (která zahrnuje komunikační procesy v rámci 

politického systému, uvnitř podnikatelského subjektu, mezi těmito subjekty 

apod.) a celospolečenské (komunikační procesy, jež jsou potenciálně dostupné 

všem příslušníkům určité společnosti). 

 Povaha komunikace je podmíněna mnoha heterogenními faktory, které 

značně ztěžují a problematizují vymezení komunikace jako jednoznačného 

procesu. Většina komunikačních teorií zastává názor, že přijetí jediné a 

vyčerpávající definice komunikace je zcela nemožné. „Komunikace je proces, 

jenž činí známým a společným vlastnictvím poselství, informace či sdělení, jež 

byla vlastnictvím jednotlivce. Jde o proces, který propojuje odlišné části reality.“ 

(Antušák, E., Kopecký, Z. 2007: 14). 

 Tato skutečnost spolu s dalšími faktory tedy předurčuje vyabstrahovaný 

proces komunikace ke včlenění do účelově zaměřené dynamické struktury, 

v jejímž rámci plní úlohu informativní, korektivní, regulační a rozhodovací složky 

systému. Cílenou strukturou je ve většině případů míněno takové uspořádání 

subsystémových funkčních elementů, které směřuje k efektivnímu cíli právě 

prostřednictvím konkrétní, k danému cíli orientované komunikace. Takováto 

komunikace není ani spontánním procesem výměny, ani nezbytnou formou 

sdílení, ale účelovým nástrojem dosažení předem stanovených parametrů, 

respektive naplnění určitého očekávání. Jestliže komunikace vyrůstá mimo jiné 

z potřeby redukovat nejistotu, chovat se efektivně a bránit vzniku paniky či 

posilovat víru v budoucnost, stává se ve své cílené podobě základem 

komunikace krizové. 

2.5. Krizová komunikace 

 Pokud jsme komunikaci definovali jako proces produkce, výměny a 

sdílení významů, můžeme snadno vydedukovat i podstatu komunikace krizové. 

Z teoretického hlediska jde o „specifickou formu sociální komunikace a 

současně je nástrojem krizového řízení. Může mít formu verbální i neverbální. 

Svým charakterem jde především o interpersonální, jedno i dvousměrnou, 

veřejnou, interpersonální, skupinovou a masovou komunikaci.“ (Antušák, E., 

Kopecký, Z. 2007: 25). 
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 Krizová komunikace je tedy souhrnem vnitřních a vnějších 

komunikačních aktivit sledujících minimalizaci nebo eliminaci škodlivých 

následků krizové situace.  
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3. Krizová komunikace ve struktu ře PR 

  Krizová komunikace je svébytným nástrojem, ovšem musí vystupovat 

v souladu s ostatními komunikačními aktivitami instituce, aby byl celkový dojem 

z instituce jednotný. K nutnosti tohoto postupu se vyjadřuje i P. Němec: 

  „K nejčastějším omylům týkajícím se komunikace v konfliktních, resp. 

krizových momentech korporace patří úvahy o tom, že „krizová komunikace“ 

může existovat odděleně od komunikace ‚normální‘ “ (Němec,P.: 1999: 20). 

   Vyčlenění krizové komunikace z kontextu celkového komunikačního 

schématu podniku či instituce je zásadně chybné, neboť je ekonomicky 

nevýhodné (komunikace nastartovaná až v době krize si vyžádá více 

prostředků a je nákladnější), psychologicky problematické (navození atmosféry 

ostražité nedůvěry a psychologického odstupu od sdělovaných informací) a 

společensky škodlivé (vznik image nekomunikující organizace, která se na 

poslední chvíli snaží napravit to, co sama zavinila). 

  Nutnost organického propojení některých sekvencí krizové komunikace 

s pravidelnou, kontinuální komunikací, je tedy zárukou pozitivního vkladu do 

systematické práce managementu dané korporace. 

  Krizová komunikace je součástí celého souboru komunikačních praktik, 

kterým jsou public relations. Ovšem vzhledem k tomu, že práce se primárně 

nezaměřuje přímo na PR, ale pouze na jejich část, bude jim zde věnována 

spíše teoretická zmínka, a to spíše z orientačních důvodů. 

3.1. Public relations 

  Public relations se běžně překládají jako vztahy s veřejností, ovšem jejich 

cíle, formy, techniky a aktivity jsou velice široké, tudíž by shrnutí do jedné 

definice vedlo k přílišnému zjednodušení a nepřesnosti. 

  Přesto zmíním jednu, která je patrně nejrozšířenější a současně relativně 

dobře vystihuje obecnou podstatu PR. Byla přijata v roce 1978 Institutem Public 

relations (IPR) a zní takto:  „PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé 
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úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a 

jejich veřejností.“ 2 

  Jde tedy o souhrn všech možných aktivit a činností, jejichž 

prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho subjekty. „Okolí 

a jeho subjekty (stakeholders) jsou všichni ti, s nimiž chce mít firma dobré 

vztahy. Publicitu podporují tiskové konference, diskuse v médiích. Tyto aktivity 

nejsou placeny firmou a jejich obsah je zpravidla připraven novináři (což může 

skýtat i určité riziko, neboť dopad na veřejnost nemusí být vždy pozitivní)“ (De 

Pelsmacker, P., Geuens, M., Van der Bergh, J. 2003: 26). 

3.2. Dělení public relations – interní a externí PR 

  PR můžeme dle Svobody (2006) obecně rozdělit na interní a externí, 

tedy podle toho, kde působí. 

  Do interních PR, nazývaných též Human Relations, Labour Internal 

Relations, Employee Relations nebo jen prostě „Internals“, se řadí vnitřní, 

v podnikohospodářské struktuře probíhající komunikační a interakční aktivity 

cílené na zajištění intrakorporativní funkčnosti a stability. Patří sem podnikové 

(firemní) komunikace, vztahy k zaměstnancům, manažerské či motivační audity 

a další činnosti, jejichž cílem je informovat, školit, motivovat a budovat firemní 

identitu. Cílovou skupinou jsou participanti na prosperitě podniku (především 

managementy, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, odbory, akcionáři a 

další), k nejběžnějším nástrojům komunikace se řadí interní prezentace, školicí 

programy, konzultace, dny otevřených dveří, týmové porady, direct mail, firemní 

zpravodajství (bulletiny, video, TV, noviny), výroční zprávy, přehledy a další 

vnitropodnikové materiály. 

  Obecně se dá říci, že pro úspěšné PR je naprostou nutností zásadní 

pozitivní soulad v organizaci a k takto fungujícímu souladu lze dojít jen tehdy, 

když funguje vnitropodniková komunikace. 

  Do externích PR, označovaných slovem „Externals“, spadají všechny 

navenek adresované komunikace, jejichž hlavním cílem je zajištění 

                                                 
2  Definice pochází ze serveru asociace PR agentur (APRA), k nalezení na 
www.apra.cz/index.php?show_page=text&section=7.1.1. 
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interkorporativní funkčnosti a stability ve vztahu k vnějšímu prostředí. Patří sem 

komunikace s okolím (dodavatelsko-odběratelské a partnerské vztahy, finanční 

a investorské vztahy, ekologicko-společenské komunikace), s médii (media 

relations), s místními orgány a komunitami a v neposlední řadě komunikace 

specifického určení (mezinárodní kontakty, lobbying, krizové komunikace).  

Cílem „Externals“ je získat dobré jméno, důvěryhodnost, zviditelnit se na 

veřejnosti, reagovat na ekonomicko-obchodní a společenské trendy, poznat 

názory a postoje veřejnosti apod. Cílové skupiny „Externals“ jsou velmi 

různorodé, od zákazníků přes investory, bankéře, novináře, politiky, média až 

po konzumenty bulvárního tisku. K nejběžnějším nástrojům externích PR patří 

osobní kontakty, mediální politika a běžné, avšak účinné komunikační kanály 

(telefony, elektronické koridory). K běžným prostředkům komunikace na této 

úrovni patří pracovní skupiny a výměny, ko-transfery, odborné akce informační 

báze (včetně přednášek), reklamní činnost, pravidelné tiskové konference, 

informační tiskoviny a mnoho dalších. Zvláště schopnost internetu aktuálně 

zpracovat nejrůznější „formy písemných informací s možností jejich variabilního 

rozesílání a základní podnikové nebo i produktové informace na webových 

stránkách vytváří v „Externals“ nebývalé možnosti vnější komunikace 

organizace.“ Souhrnně se nástroje PR sdružují do souboru PENCILS, který své 

jméno získal podle začátečních písmen základních složek: P – publications, E – 

events (veřejné akce), N – news (zpravodajství, novinky o podniku), C – 

community involvement activities (angažovanost pro komunitu), I – identity 

media (nosiče a projevy vlastní identity jako jsou hlavičkové papíry, vizitky, 

firemní oblékání apod.), L – lobbying activities (lobbystické aktivity) a S - social 

responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti). 

 Z porovnání interních či vnitřních („Internals“) a externích či vnějších 

(„Externals“)  public relations vyplývá, že „externí PR převažují v public relations 

téměř vždy nad interními, neboť v praxi jsou vztahy s vnější veřejností daleko 

četnější a většinou složitější, než bývají vztahy s vlastní veřejností uvnitř 

organizace. Zatímco na straně vnitřních PR stojí mocně působící nástroje 

podnikové identity (zejména její vnitřní komunikace, kultura a produkt 

k veřejnosti), je vnější veřejnost organizace většinou daleko více heterogenní. 
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Externals jsou také realizovány v komunikačně mnohem složitějším prostředí 

než interní public relations.“ ( Svoboda. 2006: 88) 

  Tímto se opět dostáváme ke krizové komunikaci, protože právě ona 

sehrává v pestrém spektru vnějších komunikací nezastupitelnou roli. 

  Pokud public relations reprezentují v nejširším slova smyslu jeden 

z modelů subjekt-objektových vztahů, je krizová komunikace jedním z hybných 

momentů změn, které mohou nastat v důsledku uvědomění si jistých možností 

a mezí v dosahování cíle, který je daný a z hlediska korporace prioritní. 

„Krizovost“ je prvoplánově v každém případě blokátorem vnitřních 

konstruktivních funkcí, druhoplánově aktivátorem vnějších destruktivních funkcí. 

Výsledkem je krizová erupce, nástrojem obrany krizová komunikace.  

  Teoretickým a praktickým rámcem, vymezujícím formu, rozsah a cíl 

krizové komunikace, jsou tedy public relations. 

3.3. Řešení krizové situace 

  Již samotné slovo „krizová“ naznačuje obsah a směřování typu 

komunikace, která často rozhoduje o skutečném osudu korporace (podniku, 

firmy, společnosti, instituce apod.). 

  Všeobecně známá krizová zranitelnost podniků je léčitelná snad jen 

jedinou medikací: takovou vstřícností a objektivitou k okolí, která je a priori 

zárukou veřejné důvěry jako nejvyšší investice do podpory dalších záměrů 

korporace. Krizová situace (již výše zmíněná) je zcela přirozeným důsledkem 

okolností, které byly vyvolány nesouladem, disharmonií v řetězci procesů, jež 

měly v původním plánu vytvářet řád. Krizová komunikace je reparativním 

prostředkem, který má daný řád jednak obnovit, jednak nastínit nové, 

kvalitativně vyšší možnosti vývoje v rámci korporace. 

     Obecným cílem urovnávání krizí je „mírové soužití“, které ve vztahu 

k veřejnosti představuje dosažení sympatií a takového stupně důvěry, který 

korporaci umožní nejen běžné fungování, ale také rozvoj. K procesu 

postkrizového „zajizvování“ je možné přistupovat dvojím způsobem (Němec: 
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1999).  Aktivní způsob3 vychází z předpokladu, že každá krize musí být 

důkladně (nikoli jen příznakově) vyřešena. Veřejnost od korporace vždy 

očekává, že bude včas vyrozuměna (a především přesvědčena) komunikačními 

prostředky o tom, že krize přinesla pozitivní změny – management se krizí 

skutečně zabýval, volil adekvátní postupy k likvidaci následků a poučil se z nich 

do té míry, že upevnil celkovou důvěru ve své počínání. Tuto strategii, tedy 

aktivní jednání vůči veřejnosti, naplnila se svou krizovou komunikací právě Zoo 

Praha. 

                                                 
3 Opačný přístup prezentuje princip „mrtvého brouka“. Tato strategie není zdaleka ojedinělým způsobem 

postkrizové reakce, neboť nevyvolávání dodatečné pozornosti, tj. „nepřilévání oleje do ohně“, je strategií nenáročnou a 

prostou. Očekávání managementu, že „na vše bude zapomenuto“, však může mít paradoxní účinek v úplném zhroucení 

pozitivního image korporace. 
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4. Osobnostní faktory v krizové komunikaci 

 

 Dynamický průběh krizové komunikace Zoo Praha byl výrazně ovlivněn 

celkovou obětavostí všech zúčastněných osob záchranných týmů, v oblasti 

mediálních kontaktů pak zejména vystupováním osob pověřených komunikací s 

médii a veřejností. Na příkladu ředitele Zoo Praha a jejího tiskového mluvčího je 

možno demonstrovat význam osobnostních vlastností pro ovlivnění a výsledek 

celého komunikačního procesu v rámci dané informační kampaně. (Již 

v předchozí kapitole jsem zmiňovala jednu ze zásad úspěšné krizové 

komunikace, kterou zde můžeme uplatnit, a to schopnost kompetentní osoby o 

své kompetentnosti přesvědčit i média a veřejnost). Kromě rychlosti krizové 

komunikace je důležitým faktorem jasnost, pravdivost a věcnost poskytovaných 

informací, které společně s faktory dostatečného množství informací a 

optimalizace informačního šumu omezují mediální zkreslení krizové 

komunikace na minimum. Celkový obraz této komunikace je třeba pozitivně 

posílit prostředky etické persvaze, k nimž patří na prvním místě přijetí a 

proklamace odpovědnosti, dále pak přímý kontakt s postiženými subjekty, 

koordinace morální pomoci a veřejná omluva. Nezanedbatelné je rovněž 

vyslání kompetentní osoby do místa krize, a to zcela v duchu často užívané 

fráze „šéf patří na bojiště“.  

 Představitelé managementu museli od samého počátku povodňové 

katastrofy čelit útokům rozhořčených médií i dezorientovaných občanů. Jako 

důležité se projevilo kontinuální komunikování za všech podmínek a okolností 

bez ohledu na rizika, která mohla komunikační proces negativně ovlivnit. 

Značně vyčerpávající odpovídání na neustálé dotazy i útoky bylo součástí práce 

ředitele, tiskového mluvčího i dalších členů krizového týmu. Jako pozitivní lze 

hodnotit skutečnost, že na zásadní problémy, otázky i útoky reagoval 

prostřednictvím médií osobně ředitel pražské zoologické zahrady, který tak 

víceméně deklaroval a potvrdil zodpovědnost, ale i kompetentnost pracovníků 

zoo. Z psychologického hlediska faktor osobní účasti na závažných mediálních 

vystoupeních byl navíc pozitivně ovlivněn i charismatickým založením a 
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způsobem vystupování ředitele Petra Fejka před médii a veřejností.  

      Osoby, které vystupovaly jako mluvčí, musely velmi pečlivě zvažovat svá 

slova i své vystupování, neboť každá zdánlivá maličkost nesouvisející přímo s 

problémem povodňové nouze mohla vyvolat nežádoucí afekty ve veřejnosti. 

Problematická byla i proměnlivost nálad, kterými veřejnost vyjadřovala své 

postoje vůči činnostem zoo a tím pádem i vůči managementu v čele s ředitelem 

Zoo Praha Petrem Fejkem. Strategie komunikací byla volena tak, aby při 

značných časových deficitech bylo možné věnovat nejdůležitější část 

rozhodovacích aktivit vnitřnímu dění. Přesto média ani veřejnost nemohla být 

"odbývána" poukazy na nedostatek času, časovou tíseň, složitost situace apod. 

Za této situace se výrazně uplatnila autoritativnost ředitele Petra Fejka a 

obětavá spontaneita tiskového mluvčího Víta Kahla. Stejně tak přístup všech 

zaměstnanců k prováděným pracím byl faktorem, který postupně přikláněl 

veřejnost k sympatiím se zoo a prohloubil vstřícnost médií vůči managementu 

zoologické zahrady. Tím došlo k pozitivnímu posunu či lépe řečeno obratu v 

komunikačních postojích všech zúčastněných stran i členů komunikace 
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5. Povodn ě v Zoo Praha a média 

  Krizová komunikace není pouze komunikací během krize, ale 

komunikační procesem rozloženým do předkrizové, krizové a postkrizové fáze, 

přičemž v každé z těchto fází hraje jednu z nejdůležitějších rolí komunikace 

s médii. Korektní vztahy se sdělovacími prostředky jsou základem přípravy na 

eventuální krizovou událost i na její případné řešení. 

5.1. Funkce médií v krizových situacích 

  Média jsou ve všech krizových situacích hlavním informačním zdrojem, 

jehož prostřednictvím se veřejnost dožaduje údajů „z první ruky“. Ve vztahu 

korporace postižené krizí a médii platí princip „oboustranné zvídavosti“ : média 

se dožadují prvních informací o stavu krizového vývoje, korporace se snaží 

odhalit rozsah a hloubku informovanosti médií (Němec: 1999). 

  Jevem, který dle Němce nelze v procesu mediálních přenosů informací 

opomenout, je priorita negativity, uplatňována médii z pozice monopolního 

prodejce informací: média se z hlediska prodejnosti svých produktů zcela 

logicky nemohou zaobírat pouze „normálními případy“ nebo šířit jen „dobré 

zprávy“. Pokud by se média držela zásady stoprocentního optimizmu 

sdělovaných zpráv, prudce by poklesl zájem veřejnosti o přinášená 

zpravodajství a média by se tak vůči sobě samým chovala neekonomicky. 

Zájem o krizové události není pro média špatnou vizitkou morálnosti, ale 

projevem ekonomického chování, na jehož formách a prezentaci závisí etika 

mediální komunikace. 

 Negativita  zprávy je zároveň jednou z obecných zpravodajských  

hodnot - tedy jedním ze „znaků, které rozhodují o zařazení zprávy do 

zpravodajství“, jde tedy o vlastnost události, která může zvýšit či snížit 

„pravděpodobnost toho, že daná zpráva projde branou médií, bude převedena 

na zprávu a dále jako taková mediována“ (Reifová, I. a kol. 2004: 76). 

  Další zpravodajské hodnoty zahrnují výskyt (frekvence ), tedy „časový 

interval, který událost potřebuje k tomu, aby se patřičně rozvinula“ (Reifová, I.a 

kol. 2004: 77). Je zřejmé, že i tuto hodnotu povodně v Zoo Praha naplnily – 
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časový interval, který „potřebovaly“, byl velmi krátký, tudíž se staly velmi 

pravděpodobným kandidátem na zprávu do médií.  

  Blízkost  události je rovněž důležitým faktorem pro její vstup do 

zpravodajství. Tyto události „se odehrály v prostředí kulturně a sociálně blízkém 

médiu a jeho adresátům nebo které s tímto prostředím nějak souvisejí.“ 

(tamtéž). Tématika povodní byla rovněž velmi blízkým tématem příjemců 

mediálních sdělení, splňovala i tedy třetí zpravodajskou hodnotu. 

 Jasnost (jednozna čnost)  události je v určitém smyslu komplikovanou 

hodnotou, protože zpravodajství „inklinuje k vyhledávání událostí, které jsou 

samy o sobě jasné a jednoznačné“ (tamtéž) , což implikuje možnost 

přizpůsobování události potřebám média a jasnost události se tedy promítá i do 

jejího zpracování ve zprávu. Domnívám se, že v případě povodní nemuselo být 

zcela jasné, jak událost uchopit, jakým způsobem o situaci v zoo by média měla 

referovat a v určitém období byla nucena „vybrat si“ mezi pozitivním a 

negativním hodnocením situace (což souvisí i s prvotními negativními odezvami 

ze strany médií vůči odpovědnosti managementu Zoo Praha uvedenými dále 

v práci). 

  Jednoduchost  události svým způsobem odkazuje k výše uvedené 

jasnosti, opět zde platí, že média věnují větší pozornost událostem, které jsou 

jednoduché a lze je snadno vysvětlit. 

  Smysluplnost  je důležité kritérium pro pochopení události publikem. 

Pokud se tato událost „vymyká kulturní zkušenosti daného publika,“ má „jen 

velmi malou naději na to, že se prosadí ve zpravodajství.“ (tamtéž) 

  Novost  je další ceněnou vlastností a současně hodnotou, která 

usnadňuje přerod události ve zprávu. Vzhledem k tomu, že povodně byly po 

celou dobu mediálního pokrytí aktuálním tématem, nebyl ani pro Zoo Praha 

problém se mediálně zviditelnit. 

  Průběžnost (kontinuita)  souvisí s opakovaným zájmem zpravodajství o 

událost, tedy o tu, která již překročila práh pozornosti. Povodně splnily i toto 

kritérium, během nich se totiž objevovaly nové a nové podněty, které na ně 

znovu a znovu odkazovaly a rozvíjely událost do nových rovin. 
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  Možnost dalšího vývoje  rovněž souvisí s výše uvedenou průběžností. 

Povodně měly velkou naději na nějaký další vývoj, tudíž byly bez problému 

zpracovány médii. Vztah  k elitním národ ům či stát ům a vztah k elitním 

osobám či k celebritám  odkazuje k možnosti účasti mocných či důležitých 

národů nebo osob v událostech. I tato zpravodajská hodnota byla naplněna 

vzhledem k početnému zastoupení známých osobností, a to například 

v souvislosti kritiky fungování zoo, ale i její podpory či účasti na charitativních 

akcích apod. 

  Personalizace se uplatňuje tehdy, pokud lze události podat jako „projevy 

jednání (či důsledky jednání) konkrétních osob“ (Reifová, I. a kol, 2004: 77). Na 

této zpravodajské hodnotě můžeme uvést příklad prezentace událostí v pražské 

zoo jako důsledků jednání jejího managementu (zejména ředitele Petra Fejka), 

a to jak v negativním (například utracení několika zvířat), tak pozitivním 

(celkové zvládnutí situace, úspěšná obnova areálu) smyslu. 

  Souznění spočívá ve splnění očekávání publika v souvislosti s událostí. 

Zde bych jen stručně dodala, že v době nejkritičtější fáze povodní publikum 

patrně očekávalo nějakou katastrofu, které se dočkalo, a naopak v době 

stabilizace situace v Zoo Praha mohlo přijímat zprávy o jejím obnovování, 

sbírkách apod., což patrně očekávalo též. 

  Překvapení vyvolá událost neočekávaná, vzácná či exotická, tudíž je 

celkem jasné, že už sama ničivá povodeň toto kritérium splňuje. Pokud přidáme 

utracení slona, uplavání lachtana či zatopení celého dolního areálu,  je 

materiálu do zpravodajství dostatek. 

  Předvídatelnost  „jednak umožňuje médiu samému umístit svého 

zpravodaje (popř. i techniku ve správný okamžik na správné místo“ a „pomáhá 

publiku formovat očekávání“ (Reifová, I. a kol. 2004: 78). Průběh povodní 

naznačoval, že se nebude jednat o záležitost jednoho dne, tudíž bylo pro média 

technicky proveditelné monitorování průběhu událostí pomocí svých 

pracovníků. 

  Variace  souvisí se spojováním nějaké významné domácí události, které 

se média věnují, s obohacováním i zahraničního zpravodajství. 
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  Z výše uvedeného je patrné, že událost typu přírodní katastrofy, která se 

úzce dotýká i společenského života, v sobě skrývá kombinaci faktorů, které ji 

přímo předurčují ke zpracování na zprávu do médií. Povodně v Zoo Praha se 

mediální pozornosti rovněž dočkaly v hojné míře a tato skutečnost měla i 

významný vliv na tvorbu její komunikace. 

5.2. Vliv médií na p řípravu plánování strategie krizové komunikace: 

 Skutečný stav informovanosti médií je důležitý pro úpravu krizové 

strategie ve vztahu k veřejnosti a pro odstranění případného informačního 

šumu. 

Pravidlem pro vytvoření atmosféry vzájemné důvěry je důležité, aby první 

krok v informační kampani učinila korporace a nikoli média. První informace 

vytvářejí obraz o stavu věcí, který má značnou váhu při formování postojů 

veřejnosti k činnosti korporace v krizové situaci, tj. k realizaci mediaplánu 

krizovým managementem (Němec, P. 1999). 

V praxi je tato zásada poněkud komplikovaná, vezmeme-li v úvahu, že 

povodně v roce 2002 se netýkaly pouze zoologické zahrady, nýbrž jimi byly 

postiženy tisíce dalších aktérů. Monitorován byl tedy de facto každý ohrožený 

objekt (v Praze tedy cokoliv v blízkosti obou břehů Vltavy). Dle mého názoru je 

tedy přinejmenším úsměvné ohlašovat médiím povodně (popřípadě postup 

hladiny směrem k zoologické zahradě) v době, kdy už jsou o nich jaksi 

zpravena. Toto pravidlo tedy mohlo začít platit až v době, kdy probíhala 

evakuace zvířat, popřípadě jejich zranění, únik či utracení, tedy události, které 

mohl zveřejnit pouze management Zoo Praha.  

 Dle Petra Němce (1999) by při styku s médii měla platit zásada, že 

zamlčování okolností pro korporaci nepříznivých se z dlouhodobého hlediska 

nevyplácí. Přiznání nepříznivých či nepohodlných skutečností v časovém 

předstihu před médii podle něj poskytuje komunikující organizaci výhodu jisté 

„zálohy sympatií“, popř. „polehčujících okolností“, v ideálním (a vzácném) 

případě podpory a pomoci veřejnosti. Pro samotný komunikační proces dále 

platí, že média vykazují tendenci naslouchat odborníkům, zejména nezávislým 

a na krizi nijak neangažovaným. Strana, na které převažuje hlas těchto expertů, 

získává argumentační převahu nad druhou stranou, která je nucena 
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argumentační deficit nahrazovat množstvím a originalitou generovaných 

informací. Němec se zmiňuje též o tzv. Davidově efektu, podle něhož mají 

média sklon stavět se na stranu „slabších“ a méně privilegovaných. V případě 

Zoo Praha se tedy zpočátku jednalo o jednoznačný příklon na stranu kritiků 

vedení této instituce, která „dopustila“ takovou tragédii a nese odpovědnost za 

úmrtí nevinných zvířat.  

  I tuto skutečnost je třeba zohlednit v plánování strategie krizové 

komunikace, v níž je sociální cítění veřejnosti jedním z faktorů určujících její 

průběh. Opačným trendem je sklon mediálních pracovníků stranit subjektům 

nalézajícím se v privilegovaných pozicích (podnikům, společnostem, bankám 

apod.), což ve spojitosti s předchozími trendy vytváří z krizové komunikace 

kolbiště pro souboj korporace s médii za přihlížení poněkud nejistého publika, 

kterým je veřejnost.  

5.3. Zásady krizové komunikace 

  Aby krizová komunikace nepřerostla v nekontrolovaný proces prestižního 

zápolení, musí krizový management korporace respektovat daná fakta a 

podřizovat svou činnost zásadám, jež umožňují podřídit informační toky 

objektivitě a přiblížit je co nejvíce pravdě skryté v informačním šumu. 

  Tyto zásady či pravidla shrnul Němec ve své publikaci Public relations: 

komunikace v konfliktních a krizových situacích, a to v těchto bodech: 

a) jazyk korporace musí být ve všech fázích krizové situace na všech 

komunikačních úrovních jednotný 

b) mluvčí krizového managementu nejenže musí být kompetentní 

osobou, ale musí o své kompetenci také přesvědčit média a 

veřejnost 

c) krizový management by měl dbát na to, aby se nepříjemných, 

potenciálně škodlivých informací nezmocnily sdělovací prostředky 

z jiných pramenů, než jsou informace krizového týmu. Pokud se 

veřejnost dozví o krizi z jiných než podnikových (firemních) zdrojů, 

bude její pocit oklamání znásoben a bude moci přerůst v postoj 

nepřátelské podezíravosti 
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d) informace užité v krizové komunikaci musí mít své časové určení 

ve všech fázích krizového vývoje. Zdržování, popř. očividná 

cenzura informací vede ke spekulacím, k šíření dohadů a 

k vytváření falešného obrazu o krizovém stavu. 

e) pokud se v průběhu krizové komunikace vyskytne závažný důvod 

pro neuvolnění určitých informací, musí v co nejkratší době 

následovat nedvojsmyslné zdůvodnění, proč tato situace nastala 

f) po celou dobu trvání akutní fáze krize je třeba, aby vedení 

podniku (krizový management) a jeho mluvčí svým vystupováním 

ve sdělovacích prostředcích zabraňovali vzniku paniky mezi 

příjemci zpráv 

g) nezanedbatelným prvkem krizové komunikace je průběžné 

pořizování dokumentace o jejím průběhu 

h) pro vlastní proces krizové komunikace by mělo platit, že příjemce 

zpráv čili veřejnost přijme spíše postup od horšího k lepšímu než 

naopak 

i) zásadní chybou v krizové komunikaci je svalování viny na jiné 

subjekty (ať právní nebo fyzické) bez průkazného zdůvodnění 

tohoto kroku 

  Tato základní pravidla umožňují adekvátní orientaci všech účastníků 

sdělovacích procesů v dané krizové situaci, a co nejefektivnějším způsobem 

zabraňují vzniku konfliktních či kolizních uzlů v komunikačním procesu. 

5.4. Průběh krizí z hlediska zájmu médií: 

 Jako všechny zákonité procesy mají dle Němce (1999) i krize (krizové 

jevy, stavy, situace) svůj průběh rozvržen do několika etap či fází. Z hlediska 

médií a pozornosti veřejnosti každá krize prochází etapou:  

1. ERUPCE, v níž krize propukla a mohutní ve všech svých projevech. 

Zájem médií v této etapě prudce stoupá, všechna média se na krizový 

stav vrhají jako na kořist, vzniká nebezpečí dezorientace a panických 

reakcí. 
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 První fáze spolupráce s médii je tedy charakteristická explozí mediálního 

zájmu o informace, během níž se média snaží získat exkluzivitu a na základě 

informačního monopolu volně nakládat se získanými údaji. Takovéto situaci, 

která může mít negativní dopad na vytváření veřejného mínění4, je možné 

zabránit zapojením více médií do kampaně a využitím všech dostupných 

informačních kanálů pro šíření potřebných informací. Čím více médií je 

zapojeno do krizové komunikace, tím větší je rozptyl (variabilita) informačních 

obsahů a tím menší šance pro monopolisty deformující proces mediální 

spolupráce. 

 V případě Zoo Praha byl mediální zájem živen zejména dramatičností 

zhoršujícího se stavu a instituce se tak stala náplní de facto všech (nejen) 

českých médií. Atraktivita a naléhavost  situace způsobovaly každodenní 

zaostřování pozornosti na stoupající hladinu řeky a následně situaci v této 

instituci.  

2. VYVRCHOLENÍ, v jehož průběhu sdělovací prostředky informují o všech 

podrobnostech a napětí veřejnosti eskaluje. 

 Pracovníci krizového týmu si musí v každém okamžiku uvědomovat 

existenci investigativního zpravodajství, neboť mediální subjekty se pokoušejí 

proniknout k podstatě krizové události, odhalit (často neexistující) souvislosti a 

vytěžit z nich mediální zisk v podobě dobře prodejného mediálního produktu. 

 V této fázi se v médiích objevují články zpochybňující kompetenci 

managementu, zejména v souvislosti s nutným utracením slona Kádiry a 

dalších zvířat, místy dokonce i samotnou existenci zoologické zahrady jako 

takové. Zde bych ráda zmínila i kritické dopisy „celebrit“ adresované 

prostřednictvím tištěných médií právě vedení zahrady (konkrétně řediteli Petru 

Fejkovi), na které bylo nuceno pohotově a účelně reagovat. 

3. STABILIZACE, která může být jak důsledkem dobré práce krizového 

týmu, tak informačního přehlcení. V této fázi se začíná projevovat 

                                                 
4
 Veřejné mínění = a) souhrn názorů a hodnocení, které členové veřejnosti vyjadřují k určitému tématu, 

b) shoda názorů mezi členy veřejnosti dosažená vzájemnou diskuzí, c) ve smyslu zveřejněného mínění, 

které lidé vyjadřují veřejně, vůči cizím osobám a které se může lišit od jejich soukromého osobního 

názoru (Reifová, I. 2004: 144 – 145). (V popisované situaci v textu je míněn případ a.)  
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slábnutí zájmu veřejnosti. Důkladné prozkoumání případu může přinést 

nové poznatky, média mohou svou pozornost přesunout jinam. Postupně 

bude opadat i zájem lokálních médií, která dosud o krizi projevují zájem. 

 Fáze stabilizace, tak, jak je popsána výše, není příliš typická pro příklad 

zoo, protože v době, kdy bylo nejhorší zažehnáno, se zakládají veřejné sbírky 

na obnovu areálu, které měly díky propracované marketingové a mediální 

kampani velký úspěch u veřejnosti, nedá se tedy mluvit o slábnutí jejího zájmu 

(snad jen z hlediska toho, že již neprojevovala touhu po informacích o samotné 

přírodní katastrofě a zaměřila svou pozornost na další, „záchrannou“ etapu). 

4. OPADÁNÍ ZÁJMU, kdy krize již není živena novými podněty a situace se 

postupně vrací k normálu. Média se již věnují novým událostem, ve sféře 

postkrizového klimatu však setrvává opatrnost veřejnosti, nedůvěra nebo 

dokonce dlouhodobé negativní postoje vůči nositeli (subjektu) krize. Aby 

byly negativní pozůstatky krize co možná nejvíce minimalizovány, je 

třeba uplatnit všechny dostupné prostředky směřující k normalizaci 

přechodné krize. 

 V této fázi již média nevěnují pozornost situaci v zoo a jejich role se mění 

na marketingový nástroj, který instituce využívá k propagaci své kampaně, tj, 

reklamní spoty, informace o sbírkách, apod.  (Prostředkům užitým v komunikaci 

Zoo Praha bude věnována následující kapitola). 

 Tyto čtyři etapy jsou sice pojaty z hlediska zájmu médií, ovšem vyplývá 

z nich i neopomenutelná role již zmíněného veřejného mínění, které může být 

mediální pozorností a následnou produkcí velmi výrazně ovlivňováno. Podle 

Kohouta (1999) je možné si enormní růst váhy veřejného mínění vysvětlit 

následovně: díky masmédiím trvale roste informovanost lidí. Masmédia 

dokážou informovat miliony lidí po celém světě téměř okamžitě, což umožňuje 

okamžité reakce obrovských mas. Dalším faktorem je také neustále rostoucí 

vzdělanost lidí. 

 Váha veřejného mínění tedy není to, co by bylo zpochybňováno, 

neuznáváno či nedoceněno – předmětem pozornosti je dnes spíše to, jak 

veřejné mínění objektivně zkoumat a věrohodně zachytit, jak Kohout dodává. 

Důležitost veřejného mínění pak vystihuje slovy: „V moderní ekonomice je pro 
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každou firmu, pro každý podnik a organizaci veřejné mínění asi tím, čím je pro 

sedláka počasí – prostředím, v němž se buď kvete, nebo hyne“ (Kohout, J. 

1999: 42). 

5.5. Problematika negativních reakcí v médiích 

  Materiální i morální aspekty záchranných prací byly popisovány a 

rozebírány ze všech možných úhlů pohledu, většinou v oblasti pouhých dohadů 

či domněnek. Značný informační šum, znásobovaný většinou sekundárními 

událostmi, vytvořil pro média složitý informační terén, z něhož bylo třeba vytěžit 

co nejvíce zajímavých či přitažlivých informací.  

      Pro média se krizová situace Zoo Praha stala zdrojem dobře prodejných 

informací, které v mnoha případech nezohledňovaly podstatu celé události. 

Skutečnost, že pro veřejnost nebylo šokující množství zachráněných zvířat, ale 

počet uhynulých zvířat, byla médii využita k rozpoutání informační kampaně 

namířené de facto proti managementu Zoo Praha. Pro záchranné týmy i 

zaměstnance zahrady se rozpoutal druhý boj, tentokrát nikoli s přírodním, ale 

mediálním živlem. Tento "boj s mediálním živlem" na straně médií využíval 

emocionální atmosféry dané situace a používal ve svých sděleních silně 

emocionálně zabarvené argumenty (týrání zvířat, nezodpovědnost, osobní 

zájmy, finanční machinace, nutnost zrušení zoo atd.). Pracovníci zodpovědní za 

eliminaci krizové situace stáli před složitými úkoly. Po zvládnutí evakuačních 

prací a nejnutnějších očišťovacích a podpůrných akcí bylo třeba zvolit taktiku 

vystupování vůči veřejnosti. Ve vnějších komunikacích bylo nutné sumárně i 

detailně vysvětlovat sled událostí v průběhu záchranných prací, bylo třeba 

okamžitě reagovat na odezvy z veřejnosti (např. vystoupení Marty Kubišové) a 

komunikačně zdůvodňovat etické, ekonomické, právní i personální otázky 

týkající se pozvolné normalizace provozu Zoo Praha. 

5.6.  Gaston a jeho popularita nejen v České republice 

  Charakteristickým příběhem, který byl během povodní intenzivně 

medializován, je putování lachtana Gastona, kterému se ze zoologické zahrady 

„podařilo“ odplout do Vltavy, následně do Labe a skončit svou 

třísetkilometrovou cestu až v Lutterstadtu v Německu. Celkové vyčerpání jeho 

organismu a druhotná infekce společně s prožitým stresem však zapříčinily jeho 
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úhyn cestou zpět do Prahy. Gaston se tak stal mediálním symbolem povodní v 

zoo, jehož smrt byla dle mého názoru několikrát zneužita a obrácena proti 

samotné zahradě a jejím snahám o stabilizaci veřejného mínění. Ve velké 

většině však jeho smrt vzedmula vlnu dojetí a následné pomoci. Dalo by se tedy 

říci, že jeho oběť byla do jisté míry velkou pomocí pro obnovu zahrady. 

      Gaston se v zoo připomíná dodnes. Na počest jeho a všech ostatních 

uhynulých zvířat, ale i pro připomínku tragických událostí, byla postavena 

fontána s jeho bronzovou sochou autorky Veroniky Richterové (znázorňuje jeho 

hlavu vykukující nad hladinou), která se nalézá před restaurací nesoucí jeho 

jméno. 

  I tyto artefakty můžeme pokládat za určitý typ komunikace vůči 

veřejnosti, respektive návštěvníkům zoo. Je tak posilován jejich pozitivní přístup 

k této instituci a v kombinaci s kontinuálně probíhající kampaní5 má kladný efekt 

na její image. Koneckonců i několik let „poté“ můžeme zaregistrovat v médiích 

zprávy, které samy o sobě nesouvisí s kampaní, ovšem díky zmínce či odkazu 

k minulosti tuto asociaci okamžitě nastartuje. Příkladem může být referování o 

novém přírůstku, kterým nebyl nikdo jiný než „pohrobek“ Gastona6, samička 

Abeba. 

  Kromě značného mediálního pokrytí tématu v České republice se 

povodním věnovala i zahraniční média a právě Gaston, který se nakrátko stal 

„světovou superstar“, a další zvířata v nich sehráli klíčovou roli. Svědčí o tom 

mimo jiné i jejich časté využití na titulních fotografiích. Zahraniční články 

(například na serverech CNN a BBC7) se ovšem věnovaly především přesnému 

popisu situace, popřípadě finanční pomoci směřující do Zoo Praha a zdržely se 

subjektivných komentářů, které si česká média neodpustila.  

                                                 
5
 Komunikační kampaň Zoo Praha samozřejmě neskončila s obnovou jejího areálu. Pro instituci jakou zoo 

je, je potřeba neustále udržovat a posilovat zájem veřejnosti a dalších subjektů k získání prostředků na 

zlepšování podmínek zvířat v zajetí, ale i na posilováni image instituce. 

6
 http://www.novinky.cz/clanek/9207-lachtan-gaston-ma-pohrobka.html 

7
 Např. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/2193483.stm 

             http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/animals/newsid_2194000/2194220.stm 

             http://archives.cnn.com/2002/WORLD/europe/08/20/floods.seal/index.html?related 
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  Jednoznačným důkazem zahraniční popularity Gastona může být i fakt, 

že jeho příběh se stal v Sasku předlohou pro divadelní hru8, v roce 2007 byl pak 

natočen film Mír s tuleni9, který ve své části zachycuje právě osud Gastona. 

  Zoo Praha se tedy díky tragickým událostem stala na chvíli možná 

nejznámější zoologickou zahradou na světě a získala tak image „té, která si 

něco prožila, ale dokázala se s tím vypořádat“. 

                                                 
8
 http://www.radio.cz/cz/clanek/72924 

9
 http://www.csfd.cz/film/230491-mir-s-tuleni-valka-s-mloky/?text=89184 
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6. Prost ředky užité v krizové komunikaci Zoo Praha 

Součástí rozsáhlé komunikační sítě, která měla zabezpečit jistou 

efektivitu krizové komunikace, byla i strukturovaná reklamní kampaň, zacílená 

na získání finančních a materiálních zdrojů pro revitalizaci areálu. Způsoby, 

kterými Zoo Praha oslovila veřejnost s žádostí o pomoc, byly často velmi 

originální a ve svých důsledcích úspěšné.  

6.1. Mediální kampa ň 

Kampaň probíhala hlavně prostřednictvím masových médií10 a právě 

mediální kampani se ve své knize Úvod do teorie masové komunikace věnuje 

Denis McQuail.  

Mediální kampaň obvykle obsahuje mnoho sdělení, která jsou 

distribuována prostřednictvím různých médií, přičemž „dosah a účinek těchto 

sdělení se liší podle jejich obsahu a podle povahy daných kanálů“ ( McQuail, D. 

2004: 379). 

Kampaně většinou „souvisejí s velmi pevně institucionalizovaným 

chováním, které bývá ve shodě se zavedenými normami a hodnotami“ 

(McQuail, D. 2004: 379) a často se týkají „usměrňování, posilování a aktivace 

existujících tendencí ke společensky uznávaným cílům – například dávání 

hlasů, kupování zboží, věnování peněz na dobročinné účely nebo upevňování 

zdraví a bezpečnosti“ (McQuail, D. 2004: 379). 

Původce kampaně je dle McQuaila téměř vždy kolektivní – například 

politická strana, církev, vláda, charitativní organizace, nátlaková skupina, 

obchodní společnost apod. 

Dalším významným faktorem je okolnost, že kampaně, přestože jsou 

                                                 
10

 Mediální kampaň je „situace, kdy je určitý počet médií organizovaně použit k dosažení 

přesvědčovacího nebo informačního účinku na vybranou populaci. (…) Kampaně obvykle vykazují 

následující vlastnosti: mívají specifické a zjevné záměry a omezený časový rozsah, lze tudíž hodnotit 

jejich účinnost; bývají zaštítěny autoritami a jejich účely bývají v souladu s konsenzuálními hodnotami a 

se záměry zavedených institucí; cílová populace je obyčejně početná a rozptýlená.“ ( Mc Quail: 2004 : 

368-369) 
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cílené na veřejnost jako celek¨, musí nakonec působit na jednotlivce, který 

sdělení přijme a zareaguje na něj. 

Třetí rys McQuail nazývá „redistribucí“ omezené míry veřejné pozornosti, 

činnosti nebo peněz. 

Stejně, jako např. u již zmiňovaných zpravodajských hodnot, které 

představují určité podmínky vstupu události do zpravodajství, můžeme i u 

kampaně vysledovat určité „filtrující podmínky“ ( McQuail. 2004: 380). Tyto 

podmínky usnadňují nebo naopak znesnadňují tok sdělení směrem 

k příjemcům. Jednou z nich je pozornost . Bez ní by nemohl účinek kampaně 

nastat. Závisí na zájmu příjemců, ale i na tom, jak je pro ně obsah sdělení 

důležitý, na jejich motivaci a konečně i na faktorech, které souvisejí s kanály. 

Podmínka pozornosti byla, domnívám se, splněna. Veřejnost se aktivně 

zajímala o situaci v Zoo Praha a tudíž i obsahy sdělení, které k ní byly 

směřovány. Její motivace významně souvisela s touhou nějak pomoci a 

kampaň byla vhodným prostředkem, jak se dozvědět o způsobech podpory. 

Vnímání (percepce)  je dle McQuaila další důležitou podmínkou, na které 

závisí účinek kampaně. Sdělení jsou totiž „otevřená alternativním výkladům a 

úspěch kampaně do jisté míry závisí na tom, zda bude její sdělení 

interpretováno tak, jak bylo zamýšleno“ (McQuail. 2004: 380). 

Třetí filtrující podmínku představuje skupina . Původ kampaní totiž 

obvykle leží vně množství různých skupin, do nichž se lidé řadí dle svého věku, 

životních okolností, zaměstnání, bydliště, zájmů, vyznání apod. Pozornost 

věnovaná sdělením a jejich přijetí či odmítnutí je ovlivněna skupinovou loajalitou 

nebo naopak její absencí. 

Úspěch či účinnost kampaně závisí na poměru mezi účinky plánovanými 

a skutečně dosaženými, z čehož plyne, že kritérium účinnosti si tak stanovuje 

sám podavatel. Kromě plánovaných účinků však mohou nastat i účinky vedlejší, 

které rovněž musí být v hodnocení účinnosti kampaně brány v úvahu. 

Potenciální úspěšnost kampaně může být výrazně zvýšena obecně 

známá sociální pozice zdroje (kterou Zoo Praha bezesporu oplývala). Závisí ale 

i na tom, do jaké míry se shoduje skladba plánované cílové skupiny a skutečně 

zasažená část veřejnosti (i tento předpoklad byl celkem snadno naplněn, neboť 
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cílovou skupinu představovala v kampani na obnovu zoologické zahrady široká 

veřejnost).  Dalším faktorem úspěchu kampaně je vztah mezi podavatelem a 

příjemcem. Vztahy žádoucí pro vedení kampaně vznikají různě  - významnými 

činiteli jsou dle McQuaila především přitažlivost, autorita a důvěryhodnost médií 

a zdrojů (u nichž je důležitá zejména objektivita a nestrannost). Je tedy zřejmé, 

že důvěra a dobrá vůle příjemců dokáží kampani hodně pomoci. 

Důležité je však zmínit, že původci kampaní obvykle neovládají události, 

k nimž ve světě dochází, ani referování o nich. Mohou tedy nastat určité 

okolnosti, které svým působením sdělení kampaně zničí či znehodnotí. Kontrola 

nad konečným výsledkem kampaně tedy vzrůstá i s větší možností ovládat 

realitu subjektem. 

6.2. Prost ředky užité v kampani 

  Jedním z úspěšných prostředků použitých v kampani pro získání 

nepřímého sponzoringu bylo mimořádné, účelově připravené vydání časopisu 

Trojský koník, jehož prodej se setkal s velkým úspěchem. Kromě 

profesionálního zpracování a vysoké estetické hodnoty splňuje Trojský koník 

hned několik pozitivních aktivit, přičemž "zisk" z prodeje časopisu byl 

oboustranný: pro zoo znamenal finanční přispění na regeneraci areálu a 

objektů, pro veřejnost kladný pocit pomoci, zajímavý a hodnotný artefakt v 

podobě kvalitní tiskoviny a morální satisfakci z participování na záchraně 

uznávaných hodnot. Úspěch akce Trojský koník mimo jiné potvrdil mou smělou 

domněnku, podle níž přímý sponzoring je méně oblíbený a užitečný než 

sponzoring participiální (potenciální sponzor raději zakoupí propagační předmět 

než by poskytl přímý sponzorský dar). Kromě sponzorské funkce daná tiskovina 

přináší i zajímavě zpracované informace o situaci, k níž v zoo došlo během 

povodně, o důvodech, které vedly k příslušným rozhodnutím (např. realizovaná 

utracení zvířat), bohatý obrazový materiál přibližující veřejnosti pravdivou 

atmosféru povodně v zoo apod. Svým obsahem i formou je Trojský koník 

ukázkou adekvátního a účinného informačního prostředku krizové komunikace. 

Významově představuje první ucelenou zprávu o krizovém vývoji v pražské 

zoologické zahradě, předloženou médiím a veřejnosti. Komunikace směrem k 

veřejnosti je v tomto materiálu navíc rozšířena o komunikaci vnitřní (pasáž 
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týkající se poděkování zaměstnancům), která je osvědčeným prostředkem 

stabilizace a zlepšení interních public relations (interní PR bylo zmíněno již ve 

třetí kapitole). 

  Dalším prostředkem cíleným na podporu obnovy pražské zoologické 

zahrady bylo několik benefičních koncertů (např. 28. 9. 2002 v Lucerně koncert 

"Zvedáme hlavu", 21. 10. v Paláci Akropolis benefiční večer ve prospěch 

pražské zoo a klubu Roxy), dále benefiční publikace ("Kam plaveš Gastone?", 

"Pojďte s námi za zvířátky") a četné reklamní kampaně (např. reklamní spot 

vysílaný v České televizi a v Palace Cinemas "Pomozte nám se oklepat" a spot 

"Stavíme novou zoo", promítaný v Palace Cinemas) a jiné. Akce s názvem 

"Svou návštěvou nejlépe pomůžete obnovit zoo po povodni" pomohla 

dlouhodobě zvýšit návštěvnost oblíbeného místa, která z počtu 613 920 osob v 

roce 2003 stoupla na 1,2 milionů lidí v roce 2005 a vykazuje stále rostoucí 

tendenci.11 

  Významově ojedinělou kapitolou v krizově stimulovaném vytváření image 

a  corporate identity pražské zoologické zahrady se stal program výtvarného 

zviditelnění Zoo Praha.  

  Zde bych tyto dva pojmy ráda rozvedla. Tzv. image i corporate identity 

jsou společně s veřejným míněním velice významnými složkami celkového PR 

jakékoliv společnosti. 

6.3. Image 

 V nejširším, nejobecnějším smyslu můžeme image chápat jako obraz, 

podobu či představu, ale i jako celkovou prezentaci či vnější působení, 

psychický otisk reality subjektivně přepracovaný do formy dojmu. Je to obraz 

reality, vytvořený působením propagujících vnějších faktorů. Jako mentální 

reprezentace aktuálně nepřítomného objektu, tj. jako mínění či postoj jedince 

přijatý bez náležité argumentace, je image mnohoznačným pojmem. V oblasti 

marketingu a public relations je vymezení tohoto pojmu užší: „Image (celkový 

dojem) je představa spotřebitele o výrobku, společnosti, jednotlivci nebo 

instituci. Celkový dojem je něco, o čem lidé věří, že je pravdivé. Společnosti 

                                                 
11

 Data čerpána z Výroční zprávy Zoo Praha, viz použité zdroje 
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provádí často „analýzu celkového dojmu“ aby odhadly, jaká je představa trhu o 

jejich výrobcích“ (Clemente, M.  2004: 72). Jedná se tedy o postoj veřejnosti 

k dané společnosti. Tento postoj bývá ovlivněn řadou faktorů, např. firemní 

identitou, vlastní komunikací firmy, ale též zaměstnanci a jejich chováním ve 

vztahu k cílovým skupinám. Zde je nutno podotknout, jak zásadní a důležitá je 

jednotná komunikace firmy na externí i interní úrovni. Nic nepůsobí hůře než 

zjištění, že strategie komunikovaná firmou navenek nebyla komunikovaná též 

interně a že o ní její zaměstnanci nevědí.  

Svoboda (2006) dodává, že pojem image použili poprvé v roce 1955 

američtí badatelé B. Gardener a S. Levy k popisu fenoménu spotřebního 

chování. Dnes je image jedním z ústředních pojmů psychologie public relations 

a propagace.  Image představuje cíl snažení public relations určitého subjektu – 

organizace.  

6.4. Corporate identity 

 S pojmem image velice úzce souvisí i corporate identity (firemní identita), 

která představuje „způsob, jakým se firma prezentuje cílovým skupinám, je to 

určitá symbolika, způsob komunikace a chování“ (De Pelsmacker, P., Geuens, 

M., Van de Bergh,J.2003: 33). Svoboda (2006) klade rovnítko mezi corporate 

identity a formu identifikace společnosti.  

 Jde o jakousi firemní vizi, ideu, kterou firma komunikuje k cílovým 

skupinám všemi možnými prostředky, tak aby působila jednotně a srozumitelně, 

a to jak vizuálně (stejnokroje, hlavičkové papíry, vizitky, logo), tak komunikačně 

(ve vztahu k veřejnosti a svým partnerům). V podstatě jde o dlouhodobější 

tvorbu a realizaci vlastní firemní filozofie, které je možné dosáhnout pouze 

promyšleným a jednotným vystupováním a chováním organizace na veřejnosti. 

6.5. Program výtvarného zviditeln ění Zoo Praha 

      Nyní se vrátím k programu výtvarného zviditelnění, který představoval 

významný krok právě k vytvoření image a corporate identity pražské zoo. 

  Program nastartovaný již v době před krizovými událostmi, měl vytvořit 

graficky stylizovaný profil specifické instituce, ekonomicky výrazně závislé na 

sponzorování běžného provozu. Ve fázi akutního průběhu živelní katastrofy i 
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postakutního vývoje krizové situace se podařilo vytvořit grafický styl, který 

zásluhou grafika M. Cihláře (viz obrazová příloha) zcela ovládl komunikační 

strategii Zoo Praha s veřejností. Nepřehlédnutelnou byla zejména billboardová 

reklamní kampaň na nové pavilony na podzim roku 2001, jejíž grafická stylizace 

byla v období povodně a po ní vzata za základ grafického výrazu firemní 

identity zoologické zahrady. Typické výtvarné sdělení se stalo samozřejmou 

součástí předmětů, jimiž tato instituce vstupovala do komunikace s veřejností, 

jimiž oslovovala občany a vyzývala je k pomoci a spoluúčasti na záchraně 

ohrožených hodnot. Vedle spousty tiskovin, propagačních předmětů, prvků 

užité grafiky a dalších inzertních a reklamních realizací se výtvarný styl 

"pražských zvířátek“ zásadně uplatnil i při organizaci výroční konference EAZA 

v září 2002 a ve sféře propagace láká stále více lidí k návštěvě unikátní 

zoologické expozice i v současné době. Výtvarný styl M. Cihláře slaví úspěchy i 

nadále, neboť jeho výtvarné motivy používané při reklamních kampaních jsou 

nepřehlédnutelné a veřejnost je rychle identifikuje a spojuje s pražskou zoo. 

Cihlář  výrazně posunul komunikaci Zoo Praha prostřednictvím grafického 

umění. V současnosti však ve službách zoo nepůsobí a bohužel se dle mého 

názoru tato skutečnost projevila i na nynější podobě grafických produktů této 

instituce.  

6.6. Shrnutí komunika čních aktivit Zoo Praha 

  Reklamní zázemí kontinuálního informačního styku zoo s veřejností 

vytvořilo již v rané postakutní fázi krize příznivé klima, v němž bylo možné začít 

systematicky rozvíjet kvalitativně novou, povodňovými událostmi upevněnou 

komunikaci s veřejností na mediální i mimomediální úrovni. Po vymizení 

chaotických reakcí prvních dnů povodně (především díky pečlivě 

organizovaným tiskovým konferencím) musel management zoo zmobilizovat 

veškeré komunikační a marketingové síly. Zájem o průběh událostí, 

záchranných prací a o to pomáhat byl tak velký, že jen poděkovat všem dárcům 

a příznivcům vyžadovalo velmi obětavý a dobře fungující tým. Rozsah 

informační báze byl úctyhodný: do konce roku 2002 bylo o Zoo Praha v 84 

periodických tiskovinách napsáno celkem 1186 článků, zpráv a reportáží. Vedle 

toho byla pražská zoo obsahem 199 zpráv ČTK, 121 televizních, 52 

rozhlasových a 113 internetových příspěvků.  
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7. Zhodnocení efektivity komunikace Zoo Praha 

  Co se týče hodnocení efektivity komunikace Zoo Praha, zaměřila bych se 

zejména na to, jak se tato instituce byla schopna vyrovnat s nestandardní 

situací, která výrazným způsobem narušila její chod, ale i s nebývalým zájmem 

médií, který byl v období ničivých povodní patrně největší za celou její historii a 

který rovněž vždy nevykazoval vstřícnost vůči krokům, jež management 

zahrady podnikl. 

  Kritická a časně postkritická fáze krizové komunikace Zoo Praha přinesla 

vlnu enormního zájmu médií a veřejnosti o zoologickou zahradu jako reálně 

fungující korporativní útvar. Tento pozitivní zájem byl výslednicí mnoha faktorů, 

z nichž nezanedbatelnou roli sehrál krátký, ale intenzivní mediální zápas o čistý 

štít zoologické zahrady coby instituce. Příkré soudy a podezíravé spekulace 

některých médií používaly často nevybíravé slovníky a mediální pochybnosti se 

nezastavily ani před úvahami o skutečném smyslu a potřebě zoologických 

zahrad jako takových. V tomto nepříznivém komunikačním prostředí muselo být 

ze strany zoo především zklidněno veřejné mínění. Taktika komunikačních 

vstupů, rychlost a přímost uplatňovaná ve styku s médii i adekvátnost 

„odvetných opatření“ v reakci na média brzy přinesly své ovoce: provokující 

útoky sdělovacích prostředků rychle vyhasínaly, napjatost vystřídalo uvolnění a 

negativní ohlasy zdánlivě paradoxně vzedmuly mohutnou vlnu apologetiky, 

podpory a sympatizantství s prací zoologické zahrady. Negativním postojům 

médií a veřejnosti, jež stály na počátku krizové situace a komunikace a jež se 

staly součástí ničivého živlu, bylo třeba čelit a nalézt takový způsob aktivní 

koexistence zoo s médii a veřejností, který by z negativ dokázal vytěžit pozitiva. 

Takový způsob se podařilo nalézt a obnovená, rekonstituovaná sféra public 

relations, marketingové a mediální práce managementu pražské zoo se mohla 

opřít o důvěru a zájem veřejnosti. Téměř pohádkový příběh o zvratu zla v dobro 

však nebyl pohádkou. Byl jednoznačným důsledkem uvážlivé politiky 

managementu v oblasti PR, zejména pak ve sféře vnějších komunikací. 

Systematická a trpělivá práce v podmínkách krizové situace, obohacená o 

patřičnou dávku štěstí v souhře mimosystémových faktorů, nejen že vyvedla 

Zoo Praha ze stavu nouze do stavu progresivní stability, ale vyústila i v tvorbu 

rekonstruovaného, zvládnutou krizí prověřeného sekundárního image: od doby 
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povodňové katastrofy je nejen opět zajímavou, oblíbenou a originální prezentací 

přírodních fondů, ale navíc i symbolickou materializací úspěšné krizové 

komunikace instituce s veřejností prostřednictvím médií. 

  Postkrizová vnější komunikace zoo s veřejností je v kladném slova 

smyslu stále ovlivňována obrazem „bojující instituce“.  Pouhá skutečnost, že 

sbírkové povodňové konto dosáhlo k 6.12.2002 neuvěřitelných 17 370 127 Kč 

(Výroční zpráva 2001 a 2002) a že sponzorská podpora stále roste, vypovídá 

dostatečně o úspěšném zvládnutí nečekané krize v srpnu 2002. Nevysloveným 

mottem práce Zoo Praha v období po odeznění této krize je slogan 

„Nezapomněli jsme na vaši pomoc“. Potenciální návštěvníci  tento postoj cítí, 

oceňují přístup zoo-managementu k veřejnosti a reagují na něj tím 

nejpřirozenějším a nejpříjemnějším způsobem - stávají se z nich návštěvníci 

reální. 

  Pro demonstraci uvádím několik čísel monitorujících návštěvnost v Zoo 

Praha, která je dostatečným ukazatelem účinnosti kampaně:  

  Ještě před povodněmi, tedy v roce 2001 zahradu navštívilo celkem 

657 521 osob a příjem ze vstupného činil 27 804 943 korun. V kritickém roce 

2002 byla návštěvnost nižší, celkem 527 061 osob a příjem ze vstupného byl 

23 484 976 korun. Zde je však třeba zmínit, že Zoo Praha byla zcela uzavřena 

od 12. 8. 2002 do 7. 9. 2002 a většina z dolní části areálu zůstala uzavřena až 

do konce roku 2002.12 

  V roce 2003 už však návštěvnost vzrostla na 613 920 osob a příjem ze 

vstupného činil 34 815 000 korun a o rok později to bylo dokonce 972 000 osob, 

které tak svou návštěvou přispěly celkem 52 651 700 korunami. 

  Rok 2005 znamenal v historii Zoo Praha významný mezník, neboť 

 návštěvnost přesáhla milion (1,2), přičemž výnosy z ní činily 75 200 000 

korun.13 

  Zmíním ještě, že návštěvnost v Zoo Praha každým rokem neustále 

stoupá. 

                                                 
12

 Data čerpána z Výroční zprávy Zoo Praha, viz použité zdroje 

13
 Ekonomické údaje a údaje o návštěvnosti jsou dostupné na oficiálních stránkách Zoo Praha 

www.zoopraha.cz 
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Závěr 

V praxi existuje mnoho příkladů různých úrovní a způsobů zvládání 

krizových situací, které ohrožují integritu postižené organizace. Ilustrativním 

příkladem je systém vnitřních i vnějších komunikací pražské Zoo Praha v době 

nečekané a kriticky kulminující povodně v roce 2002, kdy krizový štáb i 

zaměstnanci této instituce byli nuceni řešit jednak stav aktuálního ohrožení 

přírodní katastrofou, jednak vztah k veřejnosti v době ohrožení i v postkritickém 

období. Management i pracovní týmy pražské zoo stály před úkolem ochránit 

živé fondy zahrady, co nejvíce umenšit materiální škody a navázat s veřejností 

takové kontakty, které by obhájily postupy prováděných prací a umožnily 

aktivizovat nové zdroje materiální i morální podpory. Strategie krizové 

komunikace musela respektovat průběžné vznikání nepředvídatelných situací a 

zvratů, jejichž řešení se ne vždy setkávalo s plným porozuměním veřejnosti. Do 

hry vstupovala proměnlivá emotivita obyvatelstva, kterou bylo třeba usměrnit a 

využít její pozitivní potenciál nejen k obhájení dobrého image Zoo Praha, ale 

zároveň k posílení korporativní identity ovlivňující sponzorskou sféru. Prolínání 

morálních, materiálních, sociálních a dalších faktorů a prvků vytvořilo 

dynamický obraz krizové komunikace, v jejímž kontextu bylo možné realizovat i 

velmi obtížné úkoly a cíle. 

Krizové situace se samozřejmě nevyhýbají žádnému prostředí a 

nerespektují žádná omezení. Instituce je tak vystavena určité pravděpodobnosti 

vzniku krizové situace, zároveň však má možnost tuto situaci co nejlépe 

zvládnout. Zvládnout krizi znamená komunikovat, komunikovat znamená 

zaměřit své úsilí na smýšlení veřejnosti, stejně jako se to povedlo vedení 

pražské zoologické zahrady. 
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Resumé 

Touto prací jsem se snažila promítnout velice významnou a svébytnou 

část PR do praktického využití, a to na konkrétním případu příspěvkové 

organizace. Vzhledem k tomu, že jsou patrně známější příklady krizové 

komunikace ze ziskového sektoru (jako např. bankovní, pojišťovací, výrobní) 

připadalo mi téma Zoo Praha a povodní velice přitažlivé a neobvyklé. 

V kombinaci se skutečností, že se na takovouto roli Zoo Praha nemohla nijak 

připravit a byla pro ni naprosto nová, vzniklo toto téma. Práci jsem koncipovala 

do několika celků a postupovala od obecně platných komunikačních a 

mediálních východisek ke konkrétním postupům a strategiím, které Zoo Praha 

podnikla. Výsledkem je deskripce celého krizového, ale i postkrizového období 

včetně účinků, které krize vyvolala a se kterými se musela Zoo Praha vyrovnat. 

Práce obsahuje také mé subjektivní zhodnocení výkonu dosaženého 

managementem Zoo Praha a konkrétní ukázky prostředků, které byly v krizové 

komunikaci  použity. 
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Summary 

 The aim of this thesis is to reflect a very important part of public relations 

to its practical side on the example of an allowance organization. Nowadays we 

meet rather crisis communication of a profit organizations such as banks, 

insurance companies than non-profit organizations. In a result, this topic 

seemed very unusual and attractive to me. In addition, Prague Zoo could not 

prepare to a such crisis and it was absolutely new situation for it. That’s why this 

thesis came into being. 

 The thesis is devided into several units. I proceeded from a generally 

valid communication and medial bases to a specific processes and strategies 

which were made by Prague Zoo.  

The reset is an description of whole crisis and post-crisis period, including the 

effects of this crisis. 

 The thesis also includes my own evaluation of the achievement which 

was managed by the management of Prague Zoo and a concrete examples of 

the means of communication used by this institution. 
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