
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Pedagogická fakulta 

 
Katedra biologie a environmentálních studií 

 
 
 
 
 
 

Pozorování herního chování mláďat ve skupině goril v ZOO Praha 

 
 
 
 

Autor: Barbora Svátková 

 

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praha 2011 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením  

Doc. RNDr. Václava Vančaty, CSc. a ţe jsem citovala všechny pouţité informační 

zdroje. 

 

Praha, 19. 6. 2011 

 

.......................................................... 

 

podpis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 
Svému školiteli Doc. RNDr. Václavu Vančatovi, CSc. děkuji za pomoc a cenné rady, 

které mi v průběhu mé práce s ochotou poskytoval. Dále děkuji Mgr. Marině Vančatové 

za konzultace a poskytnuté rady. 

 



4 

 

 

Obsah 
 

Obsah ................................................................................................................................ 4 
Abstrakt ............................................................................................................................. 5 
Abstrakt ............................................................................................................................. 6 

1 Úvod ............................................................................................................................... 7 
2 Teoretická východiska ................................................................................................... 9 

2.2 Systematika goril .................................................................................................... 9 
2.2.1 Výskyt ............................................................................................................ 10 
2.2.2 Gorilla beringei (gorila horská) ..................................................................... 11 

2.2.3 Gorilla gorilla (gorila níţinná) ...................................................................... 12 
2.3 Sociální organizace a chování goril ...................................................................... 13 

3. Problematika, cíl a schémata chování ......................................................................... 15 
3.1 Problematika a typy chování ................................................................................. 15 

3.2.1 Environmentální chování ............................................................................... 15 
3.2.2 Socializační chování ...................................................................................... 16 

3.2.3 Specifické typy chování ................................................................................. 18 
3.2.4 Zpětnovazebné chování ................................................................................. 21 

3.3. Aspekty herního chování ..................................................................................... 21 
3.3.1 Ekologické aspekty herního chování ............................................................. 21 
3.3.2 Sociální aspekty herního chování .................................................................. 21 

3.3.3 Projev sexuálního dimorfismu během hry ..................................................... 22 
3.3.4 Herní chování nedospělých samců ................................................................ 22 

3.3.5 Herní chování adolescentních samic .............................................................. 23 
3.3.6 Herní chování a rozvoj nervové soustavy ...................................................... 23 
3.3.7 Způsoby projevů herního chování ................................................................. 23 

3.3.8 Reakce matek na hru mláďat ......................................................................... 24 

3.3.9 Definice herního chování dle ethogramu ....................................................... 25 

3.4 Cíle práce .............................................................................................................. 25 
4. Metodika pozorování a pozorované objekty ............................................................... 26 

4.1 Metodika ............................................................................................................... 26 
4.2 Pozorovaná skupina .............................................................................................. 26 
4.3 Způsob chovu goril v praţské zoo ........................................................................ 32 

5. Výsledky ..................................................................................................................... 34 
5.1 Pozorované herní projevy ..................................................................................... 34 

5.1.1. Kontaktní hra ................................................................................................ 35 
5.1.2 Nekontaktní hra .............................................................................................. 37 
5.1.3 Souhrn herních projevů mláďat ..................................................................... 38 

5.2 Schémata herního chování .................................................................................... 41 

5.2.1 Schémata herního chování mezi mláďaty ...................................................... 41 

5.2.2 Herní chování mezi mláďaty a dospělými členy skupiny .............................. 42 
6. Diskuse ........................................................................................................................ 44 

7. Závěr ........................................................................................................................... 46 
8. Seznam pouţité literatury ........................................................................................... 47 
9. Seznam grafů, obrázků a tabulek ................................................................................ 50 
 



5 

 

 

Abstrakt 
 

Gorily, jakoţto největší primáti patří mezi zvláště ohroţenou skupinu ţivočichů. 

Ve volné přírodě dochází k neustálému úbytku jejich přirozeného ţivotního prostředí 

v důsledku vytěţování dřeva deštných pralesů.  

Tito ţivočichové ţijí výrazně sociálním způsobem ţivota. Pro rozvoj sociální 

komunikace mezi jedinci má u mláďat stěţejní roli herní chování a to jak mezi mláďaty 

samotnými, tak mezi mláďaty a dospělými jedinci.  

Bylo provedeno pozorování goril s cílem popsat herní chování nedospělých 

jedinců ve skupině goril v zoo Praha v průběhu dvou měsíců. Pozorování probíhalo 

v závislosti na počasí především ve vnitřním výběhu.  

V práci byl zmapován výskyt herního chování u mláďat a praţské zoologické 

zahradě. Bylo zjištěno, ţe četnost výskytu herního chování závisí na věku i pohlaví 

mláděte a ţe hra je většinou iniciována starším nedospělým samcem.  

 Prvotní předpoklady ţe mláďata jsou nejaktivnější v herním chování, ţe 

nedospělí samci jsou v provokaci ke hře iniciativnější neţ nedospělé samice a ţe hra 

mladých samců bývá aktivnější neţ hra mladých samic byly pozorováním potvrzeny. 

Dále se ukázalo se, ţe dospělí jedinci se do hry aktivně nezapojují často přerušují herní 

kontakty mláďat odstrčením nebo odchodem. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: gorila níţinná, chování, mládě, hra 
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Abstrakt 
 

Observation of Observation the behavior of the game in the group of young gorillas at 

Prague Zoo 

 

Gorillas, as the largest among primates particularly vulnerable group of animals. 

In the wild, there is a continual loss of habitat due to timber extraction and rainforests. 

 These animals live much social way of life. For the development of social 

communication between individuals in the offspring has a pivotal role in gaming 

behavior among both young themselves, and between young and adult individuals. 

 Observations of gorillas, in order to describe the behavior of juveniles playing in 

the group of gorillas at the zoo in Prague during the two months were carried out. The 

observations took place, depending on the weather especially in the inner enclosure. 

The work has mapped the incidence of gaming behavior in juveniles and the 

Prague zoo. It was found that the frequency of gaming behavior depends on the age and 

sex, baby, and that game is usually initiated by an older teenage male. 

 Initial assumptions that the babies are most active in the gaming behavior that 

immature males are a provocation to play more proactive than juvenile females and 

young males that the game tends to play more active than young females have been 

confirmed by observation. Furthermore, it appears that adults are not engaging actively 

in the game often interrupt the game or repulse contacts pups leave. 

 

 

 

 

 

 

Key words:  lowland gorilla, behavior, infant, game 
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1 Úvod 
 

Gorily jsou podle klasifikace řazeny IUNC (International Union for 

Conservation of Nature) ke kriticky ohroţeným druhům. Současný stav těchto zvířat 

ovlivňuje několik faktorů. K těm hlavním dnes patří likvidace původního biotopu, kdy 

dochází ke kácení pralesů či zemědělská činnost, invaze nepůvodních druhů do gorilího 

biotopu a tím i zavlečení onemocnění, která gorilí populaci decimují a ilegální lov, kdy 

jsou loveny pro maso a odchytávány za účelem ilegálního prodeje (Vančatová, 

nedatováno). 

Dnes je ve volné přírodě pravděpodobně pouze 3000 goril níţinných 

východních. Tento poddruh se vyskytuje téměř výhradně v deštných pralesích  

Kahuzi-Biega National Park v Konţské demokratické republice. Dle odhadů do roku 

2030 zmizí asi 30 % tohoto pralesa, tedy přirozeného prostředí goril níţinných 

východních. Uvedené odlesňování znamená likvidaci přirozeného domova gorilí 

populace (Vančatová 2010).  

Ve světě existuje mnoho projektů, snaţících se přispět k obnově přirozeného 

prostředí těchto ţivočichů. Například jde o projekt společnosti The Gorilla 

Organization, který začala realizovat v roce 2002 a jenţ je zaměřen na výsadbu nových 

stromů v Konţské demokratické republice, Kahuzi-Biega National Park. Do roku 2010 

bylo vysázeno 1,5 milionu stromů. Výsadbou nového lesa začala vznikat ţivotaschopná 

nárazníková zóna mezi farmami a původním místem výskytu goril. Nově vysazené 

stromy napomáhají zpomalení degradace přírodního prostředí a také představují 

udrţitelný zdroj topiva pro farmáře. Ale i přes úspěšnou výsadbu projekt na záchranu 

původního prostředí zatím nestačí, na kaţdý nově vysazený strom padne asi 28 

vzrostlých stromů. Společnost The Gorilla Organization se proto snaţí získat prostředky 

na další sazenice a potřebnou techniku ( Vančatová 2010). 

Nejen ve světě, ale i v České republice byla zahájena aktivita pro podporu goril 

ve volné přírodě. Došlo k tomu v listopadu 2005 v rámci projektu českého rozhlasu 

Leonardo ve spolupráci s praţskou zoologickou zahradou pod názvem Odhalení.  Na 

tento projekt dnes navazuje nový s názvem Pomáháme gorilám. Cílem této propagace je 

zvýšení podpory veřejnosti k získání prostředků pro ochranářské aktivity ve střední 

Africe. Tyto projekty mají také klíčovou úlohu v rozvoji výzkumu v České republice, 
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především díky nepřetrţité moţnosti sledování gorilí skupiny online (Český rozhlas, 

Odhalení; Zoo Praha). 

Cílem práce bylo vytvořit literární rešerši o chování goril a dále na základě 

pozorování popsat některá schémata chování ve skupině goril, chovaných v praţské 

zoo, a určit jejich četnost, zejména z hlediska kontaktu mezi mláďaty a mezi mláďaty a 

dospělými jedinci.  

 Data poslouţí k ověření v literatuře uváděných situací, ţe mláďata jsou 

nejaktivnější v herním chování, ţe nedospělí samci jsou v provokaci ke hře 

iniciativnější neţ nedospělé samice a ţe hra mladých samců bývá aktivnější neţ hra 

mladých samic.  
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2 Teoretická východiska 
 

 

2.1 Morfologie goril  

 Mezi pohlavími u všech poddruhů goril zaznamenáváme výrazný pohlavní 

dimorfismus, kdy jsou samice menší a lehčí neţ samci. Samec gorily váţí kolem 180 kg 

a měří cca 1,7 m; samice váţí 70-100 kg a měří cca 1,5 m. U dominantních dospělých 

samců můţeme pozorovat výrazný sagitální hřeben na temeni hlavy a na hřbetě se 

objevuje stříbrné zabarvení vedoucí od ramen aţ k zadku a ke stehnům, tyto samce 

označujeme jako stříbrohřbeté (Petrţelková 2005).  

Gorily se pohybují především po zemi, po čtyřech, kdy se horní končetiny 

opírají o zem hřbetními stranami kotníků prstů (tzv. kotníkochůze). Tito ţivočichové 

jsou však schopni i šplhat ve větvích (především mladá zvířata, která jsou lehká a 

obratná), dále zaznamenáváme omezený pohyb po dvou končetinách (bipedie) (Lang 

2005, Petrţelková 2005).  

Dospělým jedincům dělá šplhání po větvích vzhledem k vysoké hmotnosti 

značné potíţe, proto tráví většinu času chůzí po zemi. Pokud dospělá gorila začne 

šplhat, pak se vypraví pouze na kmen stromu, nikoliv do koruny, kde bývají větve tenké 

a slabé. Tato mohutná zvířata tráví většinu času sháněním potravy, coţ je také důvod 

jejich výprav do větvoví stromů, kde otrhávají listy a okusují mladé výhonky. Nad zemí 

si také často budují hnízda, kde jsou chráněna před případnými predátory. Ve volné 

přírodě se tito savci doţívají 30-40 let, v zajetí aţ 50 let (Lang 2005, Petrţelková 2005). 

 

2.2 Systematika goril 

Původně se mluvilo o jednom druhu, jímţ byla gorila obecná, a dvou 

poddruzích, gorila horská a gorila níţinná. Pouţití nových metod hlavně v molekulární 

genetice, ale i prozkoumávání starších kosterních pozůstatků z muzejních sbírek 

ukázalo nutnost revize systematického zařazení goril. V současné době tedy 

rozeznáváme dva druhy a čtyři poddruhy (Vančatová a Vančata 2010). 
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Tab. I Druhy a poddruhy goril 

 

Druh Poddruh České označení 

Gorilla beringei  Gorilla beringei beringei Gorila horská 

Gorilla gorilla    Gorila níţinná 

 Gorilla gorilla gorilla Gorila níţinná západní 

 Gorilla gorilla graueri Gorila níţinná východní 

  Gorilla gorilla diehli Gorila níţinná nigerijská 

 

 

2.2.1 Výskyt 
  Gorily se vyskytují ve dvou oblastech Afriky, které jsou odděleny asi 900 km 

širokým pásem konţského pralesa. Gorilla gorilla se vyskytuje na ploše cca 709 000 

km
2
 (Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Gabon, Konţská 

demokratická republika, Angola), z toho poddruh Gorilla. gorilla diehli (gorila níţinná 

nigerijská) se vyskytuje jen na ploše 750 km
2
 (Nigérie, Kamerun). Gorilla beringei byla 

pozorována v části Konţské demokratické republiky, Ugandy a Rwandy na ploše  

cca 112 000 km
2
, z toho výskyt poddruhu Gorilla beringei beringei (gorila horská) je 

omezen pouze na Virunga Volcanoes (Petrţelková 2005). 
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Obr. I: mapa výskytu goril 

(Petrţelková 2005) 

 

2.2.2 Gorilla beringei (gorila horská) 
Do tohoto druhu gorily řadíme pouze jediný poddruh – Gorilla beringei 

beringei, který je zatím nejlépe prozkoumaným gorilím poddruhem. Ve volné přírodě je 

zkoumán více neţ 50 let. První terénní výzkum řídil George Schiller v roce 1959. 

V roce 1967 se do výzkumu zapojila významná primatoloţka Dian Fossey (Lang 2005). 

Gorila horská ţije v počtu méně neţ 720 jedinců na malém území v horách 

národního parku Bwindi v Ugandě a v pohoří Virunga ve Rwandě a Demokratické 

republice Kongo. Gorila horská se vyskytuje v extrémním vysokohorském prostředí, 

coţ spolu s její obrovskou hmotností přispělo ke vzniku řady specifických vlastností, 

jako jsou listoţravost, některé zvláštní rysy chování a sociální struktury a výskyt 

neobvykle malého teritoria. Tyto vlastnosti nejsou pro lidoopy příliš obvyklé (Lang 

2005, Vančatová a Vančata 2010). 

  Gorila horská je celá černá, u plně dospělých samců zaznamenáváme stříbrný 

hřbet a boky. Zástupci tohoto druhu mají velmi dlouhé chlupy. Ačkoli samci vyhlíţí 

velmi robustně, jsou nejmenší a nejlehčí ze všech poddruhů těchto savců. Na druhou 
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stranu samice gorily horské jsou daleko větší neţ samice ostatních poddruhů. 

Z uvedeného popisu vyplývá, ţe pohlavní dimorfismus je u tohoto druhu menší neţ u 

ostatních druhů gorily obecné (Lang 2005, Vančatová a Vančata 2010).  

Dnes není gorila horská tolik ohroţována zabíjením pro maso jako spíše ničením 

míst přirozeného výskytu kvůli velké koncentraci extrémně chudých lidských komunit 

v okolí národních parků (Lang 2005, Vančatová a Vančata 2010). 

 

2.2.3 Gorilla gorilla (gorila nížinná) 

  

Gorilla gorilla gorilla (gorilla nížinná západní):  

Gorila níţinná západní je nejrozšířenějším poddruhem gorily a pravděpodobně i 

nejpočetnější skupinou ţijících lidoopů vůbec. Početnost této populace je minimálně 

110 000 jedinců. Její výskyt byl zaznamenám v následujících zemích: Konţská 

demokratická republika, Gabun, Kamerun, Angola, Rovníková Guinea, Středoafrická 

republika. Gorila níţinná má hnědě zbarvenou hlavu a hnědočerné tělo. U dospělých 

samců je patrný stříbřitě zbarvený hřbet, zadek a stehna, také je výrazně zvětšený 

sagitální hřeben. Gorila níţinná má ruce i nohy štíhlejší neţ gorila horská. Pohlavní 

dimorfismus tohoto poddruhu je velmi výrazný, samci jsou výrazně větší a samice 

podstatně menší neţ u horských goril. Gorilu níţinnou ohroţuje především těţba dřeva, 

výskyt onemocnění Ebola, lov kvůli masu a destrukce původních míst výskytu 

(Vančatová a Vančata 2010). 

 

 

 Gorilla gorilla graueri (gorila nížinná východní):  

Gorila níţinná východní je největší ze všech ţijících poddruhů. Některými 

systematiky bývá povaţována spolu s gorilou horskou, jejíţ je blízká příbuzná, za 

poddruh stejného druhu Gorilla beringei. Tato gorila ţije v primárních a sekundárních 

tropických deštných pralesech, také ji najdeme v bambusových a horských pralesích 

níţin, pahorkatin a hor ve východní části Demokratické republiky Kongo (Zairu) ve 

výšce 600 aţ 3300 metrů nad mořem. Gorila východní má černou barvu, pouze u plně 

dospělých samců pozorujeme stříbrné sedlo na hřbetě. Od gorily níţinné západní se 

odlišuje uţším a vyšším obličejem, celkově je poněkud větší a má i výraznější pohlavní 
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dimorfismus, čímţ se podobá gorile níţinné, ovšem zbarvením a ekologií se podobá 

spíše gorile horské. Dle odhadů dnes ţije méně neţ 3000 jedinců tohoto poddruhu. 

Ohroţuje ji nelegální těţba, válečné konflikty a neoprávněné zásahy do chráněných 

území (Vančatová a Vančata 2010). 

. 

 

Gorilla gorilla diehli (gorila nížinná nigerijská):  

Gorila níţinná nigerijská ţije pouze v osmi izolovaných populacích na hranicích 

Nigérie a Kamerunu. Toto rozdělení skupiny je zapříčiněno především farmářskou 

činností a hustotou lidského osídlení. Gorilu níţinnou nigerijskou ohroţuje především 

lov a destrukce původních míst výskytu. Je řazena k 25 nejohroţenějším primátům, 

čímţ patří mezi nejvíce ohroţené poddruhy goril (Vančatová a Vančata 2010). 

 

2.3 Sociální organizace a chování goril 
Současné znalosti o sociální organizaci a chování goril vychází především 

z dlouhodobého pozorování goril horských. Minimální počet jedinců ve skupině je u 

obou druhů stejný, dva jedinci, obvykle stříbrohřbetý samec a samice. Maximální počet 

jedinců bývá kolem 20 členů ve skupině (Estes 19991, Lang 2005. Vančata a Vančatová 

2002). 

Gorily horské ţijí v sociálním uspořádání typu Age-graded, kde je jeden 

dominantní stříbrohřbetý samec, výjimečně se ve skupině můţe vyskytovat i více plně 

dospělých samců, dále několik dospělých samic a mláďata. V populaci gorily horské je 

běţná migrace dospívajících samic z jejich původní, rodné skupiny do skupiny nové. 

Tímto přesunem samice zamezí moţnosti příbuzenského kříţení. Často se stává, ţe 

samice nezůstávají v nové skupině po celý ţivot, ale skupinu mění během svého ţivota 

vícekrát (Lang 2005. Vančata a Vančatová 2002). 

Samci buď zůstávají ve své rodné skupině, pak zůstávají podřízeni stříbrohřbetému 

samci. Stříbrohřbetí samci bývají filopatričtí, neznamená to, ale ţe zůstávají po celý 

ţivot jen ve své „mateřské“ skupině, ale zdrţují se i v jejím blízkém okolí. Pokud 

stříbrohřbetý samec zemře, nastoupí na jeho místo jiný ze samců ve skupině. Někteří 

samci svou rodnou skupinu opouštějí a odvádí sebou jednu nebo i více samic a vytváří 

tak novou sociální skupinu. Tento jev můţe souviset s vysokou mírou infancitidy, 
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pozorovanou u goril horských. Nový dominantní samec zabíjí mláďata svého 

předchůdce, samice tak přestane kojit, velmi brzy se dostane do říje a bude tak schopna 

brzy znovu zabřeznout (Estes 19991, Lang 2005. Vančata a Vančatová 2002, 

Yamagiwa,  Kahakwa a Basabose 2003). 

Někteří samci, kteří opustili svou skupinu, vytváří takzvané bakalářské skupiny, coţ je 

mimoskupinová sociální struktura, kdy ţije pohromadě více subadultárních samců. 

Bakalářské skupiny se většinou rozpadají po dosaţení plné pohlavní dospělosti. Poté se 

tito samci snaţí odlákat samice z některé skupiny a kopulovat s nimi. Stříbrohřbetý 

samec jako dominantní prvek ve skupině „své“ samice proti takovým samcům chrání. 

Někdy se především mladé samice snaţí stříbrohřbetého samce oklamat a dávají najevo 

ostentativní nezájem vůči cizímu samci. Ve skutečnosti ale bakalářské samce ke 

kopulaci vyzývají (Estes 19991, Lang 2005. Vančata a Vančatová 2002, Yamagiwa,  

Kahakwa a Basabose 2003). 

Podle nejnovějších srovnávacích výzkumů jsou některé samice více filopatrické 

neţ samci. Je tomu tak patrně proto, ţe reprodukčně úspěšné samice mají větší sklon 

nemigrovat. Nicméně více neţ polovina sledovaných samic gorily horské měla potomky 

postupně ve dvou i více skupinách (Estes 19991, Lang 2005. Vančata a Vančatová 

2002, Yamagiwa,  Kahakwa a Basabose 2003). 

Gorily níţinné východní ţijí ve skupinách, kde je jeden plně dospělý samec, 

několik samic a mláďata. Na přechodnou dobu se zde můţe vyskytovat i více 

subadultárních samců. Samci, kteří dosáhnou pohlavní dospělosti, z rodné skupiny 

odchází a ţijí několik měsíců aţ let osamoceně, někteří při odchodu ze skupiny odvádí 

jednu nebo i několik samic a zaloţí novou sociální skupinu. Gorila níţinná východní se 

vyskytuje ve skupinách průměrně o devíti členech U tohoto poddruhu nebylo 

zaznamenáno setrvání dospělých samců v rodné skupině (Lang 2005, Vančatová 2009). 
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3. Problematika, cíl a schémata chování 
 

3.1 Problematika a typy chování 
Chování spolu s lokomocí bývá označováno jako základ vnějších projevů 

organismu. Oba tyto jevy spolu úzce souvisí i přes to, ţe jejich podstata i funkce jsou 

různé. Lokomoce a chování jsou jedněmi ze základních vnějších projevů organismu. 

Lokomoce jedince, tedy jeho přesun, je umoţněna lokomočním aparátem, který 

udrţuje organismus ve výhodné pozici. 

Chování je nejvíce rozvinuté u organismů s vyspělou nervovou soustavou, jeho 

cílem je mimo jiné informovat okolí o charakteru určité aktivity daného organismu 

(Vančatová 2009). 

 

Rozlišujeme základní čtyři typy chování:   

 Environmentální chování 

 Socializační chování 

 Zpětnovazebné chování 

 Specifické typy chování ( Vančata 2003). 

 

3.2.1 Environmentální chování 
Toto chování vytváří předpoklady pro sociální strukturu skupiny. Je sem řazeno 

lokomoční a potravní chování (Vančatová 2009). 

Lokomoční chování:  

Aktivita spojená s přemisťováním bývá označována jako lokomoční chování. 

Řadíme sem například přechod z jednoho místa na druhé. Gorily, ţijící ve volné 

přírodě, se aktivně pohybují při snaze najít zdroj potravy, tyto cesty nejsou delší neţ 

několik kilometrů za den (Vančata 2003).  

 Dále jako lokomoční chování označujeme odpočinek, pozorování a exploraci  

(skaning) prostředí. Toto chování nemá sociální význam. U goril je z lokomočního 

chování nejčastěji pozorován odpočinek (Vančata 2003). 
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Potravní chování:  

Do této skupiny zahrnujeme všechny aktivity, kterými si jedinec aktivně shání 

potravu. Patří sem všechny behaviorální aktivity, které souvisí s vyhledáváním, sběrem, 

předzpracováním, zpracováním i příjmem potravy včetně nástrojového chování spojené 

se získáváním a příjmem potravy (Vančatová 2009). 

 

3.2.2 Socializační chování 
 Rozlišujeme několik typů socializačního chování, jsou to: sociální chování, 

herní chování, rodičovské chování a sexuální chování 

Uvedené typy chování můţeme dále dělit na některé dílčí podtypy, ale přirozeně 

se jeho jednotlivé typy do jisté míry překrývají a jsou těţko rozlišitelné. Za zvláštní 

formy socializačního chování lze povaţovat herní i rodičovské chování, výjimku zde 

tvoří chování sexuální. Tyto typy chování vyčleňujeme z toho důvodu, ţe se dotýkají 

jen určitých přesně věkově i pohlavně vymezených jedinců. Sociální chování sensu 

stricto (tedy v uţším či přísném slova smyslu) se naopak vţdy týká všech členů skupiny 

(Vančatová 2009). 

 

Sociální chování: 

Chování vztahující se k udrţování pozitivních nebo neutrálních vztahů ve 

skupině. Jedná o sociální kontakty, skupinové chování jedinců včetně groomingu 

(sociální čištění) a prezentace anogenitální krajiny jedincům stejného nebo opačného 

pohlaví. Toto chování ovlivňuje formování a potvrzování hierarchie ve skupině. Řadíme 

sem: grooming, vyjadřování přátelství, zdravení, objímání, usmiřování, utěšování, 

komfortní chování, tetičkovské chování, sociální kopulace, a patrně i nereprodukční 

hetero i homosexuální chování. Jako socio-sexuální chování označujeme takové 

chování, kde můţeme zaznamenat sexuální prvky. Jako součást sociálního chování 

označujeme i protekční nebo obranné chování, které má socializační význam (Vančata 

2003). 
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Herní chování: 

Jako herní chování označujeme nejrůznější manipulační aktivity, skupinové hry, 

honičky, předvádění se a soutěţení ve skupině. Toto chování často napodobuje některé 

formy sociálního chování, včetně karikovaných rituálů. U dospělých jedinců byl výskyt 

herního chování zaznamenán jen vzácně. Na druhou stranu se velmi často vyskytuje u 

mláďat (Vančata 2003, Vančatová 2009). 

 

Rodičovské chování: 

Tento termín zahrnuje všechny typy chování objevující se ve vztahu matka – 

mládě a otec – mládě. Dále sem řadíme veškerou péči o mládě včetně poskytování 

mateřského mléka (Vančata 2003). 

 

Sexuální chování: 

Jako sexuální chování označujeme aktivity bezprostředně související s kopulací 

dospělých jedinců. Problém v zařazení představuje heterosexuálního chování, kdy je 

samice evidentně mimo říji, také některé formy sexuálního chování mezi příslušníky 

stejného pohlaví, dále autosexuální aktivity s prokazatelným orgasmem. Orgasmus však 

nebyl u většiny primátů s určitostí prokázán, proto se jako kriterium dovršení 

sexuálního chování bere ejakulace. Orgasmus u samic není moţné rozeznat (Vančata 

2003). 

Je pravděpodobné, ţe u goril není sexualita příliš rozvinuta, neboť je popsáno 

poměrně málo pestré sexuální chování (Vančata 2003).  

Ve volné přírodě se stříbrohřbetý samec snaţí chránit své samice před samci, 

kteří ţijí mino sociální skupinu – bakalářští samci, a před ostatními nedospělými samci 

ve skupině (Vančata 2003). 
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3.2.3 Specifické typy chování  
Groomig  

Grooming – sociální čištění, je ritualizovaná forma komfortního chování – 

čištění těla a srsti, je zde jasný sociální kontext. Nejčastěji se jedná o polarizované 

chování dvou, výjimečně i většího počtu jedinců. Během této aktivity můţeme 

pozorovat čištění srsti, olizování, vískání jedním jedincem druhého (Vančata 2003). 

 V případě sociálního čištění byl vţdy zaznamenán zjevný souhlas zúčastněných 

jedinců. Tento typ chování byl pozorován jak mezi jednici stejného, tak opačného 

pohlaví, mezi rodiči a dětmi i mezi staršími a mladšími jedinci. Častěji si nechává výše 

postavený jedinec čistit srst od sociálně níţe postaveného jedince. Dominantní jedinec 

tímto chováním uplatňuje a potvrzuje své postavení (Vančata 2003).  

Toto chování je velmi významné mezi samcem a říjnou samicí, mezi dospělým 

jedincem a mládětem a mezi iniciátorem a obětí konfliktu ve skupině (Vančata 2003). 

 

Postkonfliktní chování 

Chování uplatňující se po konfrontaci, konfliktu, či rvačce. Řadíme sem 

poměrně jednoduché chování, jako je kontaktní socializace (objímání, podávání rukou, 

specifická vokalizace), zdravení a grooming nebo komplexní formy chování, jako 

usmiřování a utěšování (Vančata 2003). 

 

Usmiřování  

Komplex tohoto chování vzniká bezprostředně po konfliktu, můţe být iniciován 

jak agresorem, tak obětí konfliktu. Někdy usmiřování můţe přecházet do groomingu 

nebo jiných kontaktních forem sociálního chování, čímţ si oba jedinci potvrzují své 

sociální postavení. Hlavním úkolem usmiřování je sníţení hladiny agresivity a vzrušení 

ve skupině po proběhnutém konfliktu a demonstrace toho, ţe konflikt skončil (Vančata 

2003). 
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Utěšování 

Utěšování můţeme pozorovat, pokud po konfliktní situaci neproběhne úspěšné 

usmiřování. Jedinec, který při konfrontaci či konfliktu neobstál, vyhledá přítomnost 

matky, sourozence či vysoce postaveného jedince. S tímto jedincem se snaţí navázat 

pozitivní sociální kontakt. Pokud kontaktovaný jedinec nabídku přijme, pak nastane 

obdobná situace jako v předchozím případě (Vančata 2003). 

 

Zdravení  

Ritualizované chování dvou jedinců při setkání. Chování těchto jedinců je 

specifické a závisí mimo jiné na hierarchickém postavení ve skupině. Jedinci si tímto 

rituálem vyjadřují buď přátelství, nebo „úctu“, ten podřízený potvrdí své podřazené 

postavení, dominantní jedinec toto chování akceptuje (Vančata 2003).  

Zdravení mívá kontaktní formu a někdy se podobá zdravení u lidí, doteky a 

podávání rukou nebo objímání. Můţe docházet například i k prezentaci anogenitální 

oblasti (Vančata 2003). 

Také můţeme pozorovat nekontaktní formy zdravení, kdy zvířata uplatňují buď 

specifické postoje, gesta a mimiku nebo vokalizaci (Vančata 2003). 

 

Socio-sexuální chování 

Toto chování je sexuálním chováním nereprodukčního typu, objevují se zde typy 

chování zaloţené na prvcích nebo rituálech sexuálního chování, které má jasně 

vymezený sociální kontext. V některých případech pak můţe jít o sociální chování 

zaloţené na ritualizovaném chování, jehoţ původní význam byl sexuální, například 

dominantní samec naznačuje kopulaci na samci podřízeném (Vančata 2003). 

 

Tetičkovské a protekční chování  

Tetičkovské a protekční chování jsou zvláštní formy chování související 

s nemateřskou péčí o mláďata ve skupině. Jedná se o velmi důleţitou skupinu komplexů 

chování, které významným způsobem zvyšují moţnosti přeţití mláďat v daných 

přírodních i sociálních podmínkách (Vančata 2003).  

Tetičkovské chování zahrnuje nemateřské formy péče o mládě, kdy samice 

pečují o mládě podobně jako matka. Velmi často a intenzivně se tetičkovské chování 
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projevuje u mladých a nedospělých samic a také u starších sester daného jedince 

(Vančata 2003). 

Tato péče můţe v některých případech být aţ nebezpečná, neboť pro samice je 

péče o mládě velmi atraktivní a můţe se stát, ţe vysoce postavená samice nevrátí mládě 

včas k nakrmení matce, nebo můţe s mládětem zacházet nešetrně a ublíţit mu (Vančata 

2003). 

U tetičkovského chování však velmi významně převaţují pozitivní prvky. 

Důleţité je sledování porodu a poporodní péče, kdy se mladá samice učí správné 

návyky, které později uplatní při vlastním mateřství. V případě, ţe samice z nějakého 

důvodu nemá moţnost podílet se na péči o mládě jiné samice, mohou se objevovat 

problémy s péčí o vlastního potomka, stává se, ţe samice své mládě po porodu odloţí, 

odmítá o něj pečovat. V takovém případě můţe dojít i k úmrtí mláděte. Je tak patrné, ţe 

pro mladou samici je velmi důleţité ţít ve skupině, kde se vyskytují i jiné samice 

s mláďaty (Vančata 2003). 

Ve skupině goril z praţské zoologické zahrady je tento typ chování silně patrný 

u samice Kamby, která pomáhala s péčí o všechna mláďata. Dnes se asi nejvíce věnuje 

adolescentnímu samci Tatuovi, protoţe jeho matka Kiviju výrazně pečuje o nejmladší 

mládě, Kiburiho. Tetičkovské chování se začíná projevovat i u nedospělé samice Moji, 

která občas přebírá péči o nejmladšího Kiburiho, vozí ho na zádech, čistí mu obličej a 

oči. (Vančata 2003). 

 

Protekční chování  

Protekční chování bývá nejčastěji pozorováno u samců, případně u 

dominantních samic. Zahrnujeme sem všechny typy chování, kterým dospělý jedinci 

chrání mláďata před agresí, ať uţ vnitroskupinovou, či ze strany predátora. Nejčastěji 

bývají chráněni kojenci, ale pod ochranou jsou také odrostlejší mláďata. Výrazně se na 

ochraně mláďat podílí matka mláděte (Vančata 2003). 

 

Konfrontace 

Konfrontací jedinci ve skupině uplatňují svůj nárok na vyšší postavení 

v hierarchii. Během konfrontace se objevují agresivní prvky, ale často dochází ke střetu 
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ritualizovanou formou. Není pravidlem, ţe se vítězem stává silnější jedinec. Ve střetu 

často zvítězí obratnější a inteligentnější člen skupiny (Vančata 2003). 

 

3.2.4 Zpětnovazebné chování 
Agonistické chování  

Jako agonistické označujeme všechny formy chování, mající za cíl rezolutním 

způsobem prosadit především zájmy jedince, vymezit nebo obhájit teritorium nebo 

udrţet vztah k jinému jedinci. Tímto chováním také členové skupiny odrazují od 

kontaktu jiného jedince nebo skupinu. Agonistické chování se objevuje při hájení 

samice, zdroje potravy či území. Výrazné je toto chování také při obraně před napadení 

predátorem (Vančata 2003). 

Časté projevy agonistického chování jsou například honičky, hrozby, 

odpuzovací rituály, teritoriální chování, zraňování či zabíjení mláďat (Vančata 2003). 

 

 

3.3. Aspekty herního chování  
 

3.3.1 Ekologické aspekty herního chování 
 

Hrou se především mláďata seznamují se ţivotním prostředím, jeho kvalitou a 

strukturou. Nedospělí jedinci se tak postupně seznamují s pruţností větví, rozlišují 

mrtvé a mladé, pruţné větve, rozeznávají nerovnosti povrchu na zemi, učí se zachytávat 

výběţků na skalách, atd. Hra se také uplatňuje při získávání potravy z méně dostupných 

míst a také jako nácvik únikových reakcí. U adolescentních mláďat bývá často 

pozorována hra „nadoraz“, čímţ se učí rozeznávat limity ekosystému, ve kterém ţijí. 

Dospělí jedinci hře většinou přihlíţejí, mláďata si tedy hrají „pod dozorem“ dospělých 

jedinců, coţ je velmi důleţité (Vančatová 2009). 

 

3.3.2 Sociální aspekty herního chování 
Herním chováním se postupně rozvíjí vztah mezi dospělými členy skupiny a 

mláďaty a také mezi mláďaty vzájemně. Je tak patrné, ţe herní chování je velmi 

důleţité pro sociální rozvoj jedince jak v adolescentním období, tak i později 

v dospělosti při navazování partnerských vztahů.  
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Při hře jsou patrné rozdíly mezi adolescentními samci a samicemi, je tedy moţné 

říci, ţe rozvoj herního chování je pohlavně dimorfický (Vančatová 2009). 

 

3.3.3 Projev sexuálního dimorfismu během hry 
Jak bylo řečeno výše, hra velkou měrou přispívá k rozvoji a formování 

sociálního chování mláďat. Právě hrou dochází k ovlivnění role dospělých samců a 

samic v sociální skupině (Maestripiery, Ross 2004). 

Dospělí samci bývají výrazně větší a silnější neţ dospělé samice a jejich úloha 

spočívá především v ochraně skupiny před predátory, kteří by mohli skupinu ohrozit, či 

před potulnými bakalářskými samci, pokoušejícími se odvézt ze skupiny samice. Často 

dochází k mocenským konfliktům mezi samci, hrou se učí strategii boje. Na druhé 

straně se dominantní samci podílejí na udrţení neagresivního prostředí ve skupině, řeší 

případné spory a konflikty ostatních samců či samic (Vančatová 2009, Maestripiery, 

Ross 2004). 

Naproti tomu úloha dospělých samic spočívá v rození, výchově a ochraně 

mláďat. Malé samice si se samci hrají jen příleţitostně (Vančatová 2009, Maestripiery, 

Ross 2004). 

 

3.3.4 Herní chování nedospělých samců 
Adolescentní samci si hrají často ve skupinách ostatních nedospělých samců, 

čímţ si mohou nacvičovat sociální kontakty. Méně často si mladí samci hrají i 

s dospělými samicemi. Během her můţe docházet k imitaci konfliktní situace, čímţ se 

nedospělí jedinci učí obranným a útočným reakcím. Tento typ her je pro samce velmi 

důleţitý, zejména vzhledem k jejich pozdější úloze při ochraně skupiny před predátory, 

či bakalářskými samci. Rovněţ se tak učí, jakým způsobem řešit případné konflikty ve 

skupině (Maestripiery a Ross 2004, Vančatová 2009). 

Podle studie z roku 1988 (Brown) bývají hry mezi adolescentními samci častější 

neţ mezi adolescentními samicemi, nedospělí samci mnohem častěji iniciují hru ve 

skupině, ale také si hrají samostatně. Méně časté bývá, ţe nedospělý samec provokuje 

ke hře nedospělou samici. Hra nedospělých samců a nedospělých samic pozitivně 

ovlivňuje pozdější utváření partnerských vztahů mezi samci a samicemi (Maestripiery a 

Ross 2004, Vančatová 2009). 



23 

 

 Výzkum z roku 2004 provedený v zoo v Atlantě potvrdil, ţe nedospělí samci ke 

svým hrám nejčastěji vyhledávají další adolescentní samce, ne tak často adolescentní 

samice (Maestripiery a Ross 2004, Vančatová 2009). 

 

3.3.5 Herní chování adolescentních samic 
Dle pozorování z roku 1988 jsou adolescentní samice mnohem méně iniciativní 

v provokaci ke hře neţ adolescentní samci. Velmi často se zdrţují v okolí svých matek a 

mladších sourozenců, kdy se snaţí matku napodobovat v péči o ně. S nedospělými 

samci si hrají pouze příleţitostně, většinou ale nebývají iniciátorkami těchto her. Pro 

mladé samice je velice důleţitý kontakt s ostatními samicemi, matkami a jejich 

mláďaty, učí se tak jak správně později pečovat o svá mláďata (Maestripiery a Ross 

2004, Vančatová 2009). 

 

3.3.6 Herní chování a rozvoj nervové soustavy 
Pro rozvoj centrální nervové soustavy (CNS) má herní chování velmi důleţitou 

úlohu. Je nepostradatelné pro rozvoj motorických dovedností a návyků, mláďata tak 

poznávají moţnosti svého těla, zjišťují limity a učí se správně ovládat a koordinovat 

pohyby. Díky hře se ale také rozvíjí komunikace, kognitivní schopnosti a socializace.  

Význam herního chování pro rozvoj nervové soustavy roste spolu s rozvojem 

mozku jako takového jak u jednotlivých skupin primátů, tak v ontogenezi. U ţivočichů 

s niţším stupněm rozvoje CNS bývá zaznamenána niţší úroveň a kratší trvání hry. 

S vyspělostí CNS se prodluţuje trvání dětského a adolescentního období a herní 

chování se stává důleţitějším. Hra vyspělejších ţivočichů je sloţitější, intenzivnější a 

trvá delší dobu (Loizos 1967, Vančatová 2009). 

 

3.3.7 Způsoby projevů herního chování 
Podle způsobu hry rozlišujeme několik typů:  

Mláďata si buď hrají sama bez pouţití předmětů, běhají, lezou po větvích nebo se 

houpají na lanech (Maestripiery a Ross 2004). 

Dále se často objevuje samostatná hra s pouţitím předmětu, kdy si mládě hraje 

s větvičkou nebo s košíkem, coţ je velmi časté v praţské zoologické zahradě. Daná věc 

se tak stává předmětem herního zájmu.  Mláďata předmět zkoumají, hází s ním, lámou 

ho nebo okusují, velmi rychle se tak učí funkci a moţnosti vyuţití jednotlivých 



24 

 

předmětů. Díky tomu se rozvíjí nástrojové chování, které je u goril v zajetí poměrně 

běţné (Maestripiery a Ross 2004). 

Velmi často se objevuje sociální hra (kontaktní hra), kdy si mládě hraje ve 

skupině jiných mláďat. Tento druh hry velmi výrazně ovlivňuje sociální vztahy mezi 

mláďaty a ostatními členy skupiny. Při hře mláďat ve skupině se často objevuje honění, 

tahání za srst a kousání. Často se také objevuje bití se do hrudníku, tleskání či 

bubnování a bouchání do země (Maestripiery a Ross 2004). 

Německý zoolog Bierns de Haan během svých pozorování mláďat při hře zjistil 

časté opakování určitých činností. Je to například válení se, houpání, kývání, skákání, 

bouchání do země či do předmětů a bubnování. Mláďata obvykle mívají ve svém 

prostředí dostatek prostředků a příleţitostí k podnikání průzkumných výprav a her. U 

mladých jedinců se často vyskytuje „gymnastická“ hra (Carpenter 1964), kdy mláďata 

utíkají od jednoho k druhému, vráţí do sebe a skáčou po větvích. Carpenter prováděl 

v roce 1964 výzkum na dvou mláďatech gorily chovaných v zajetí. V této době bylo 

ţivotní prostředí goril v zajetí omezené. I přes to se u mláďat objevovala vysoká míra 

hravosti, zahrnující kotrmelce, honění se i šplh, točení se na provazech (Loizos 1967). 

 

3.3.8 Reakce matek na hru mláďat 
Součástí výzkumu, který proběhl v roce 1988, bylo pozorování matek během hry 

mláďat. Výsledkem zkoumání bylo, ţe čím je mládě mladší, tím výrazněji matka 

zasahuje do jeho činnosti. Samice své mládě zadrţela, pokud se od ní příliš vzdálilo, 

nebo pokud se mohlo dostat do nebezpečné situace, například do přílišné blízkosti 

jiného člena skupiny nebo do výšky. V takovém případě matka mládě jemně 

odstrkávala pryč od místa nebo ho zvedla a v náručí odnesla pryč (Maestripiery, Megna 

a Ross 2002). 

U starších mláďat samice neovlivňovala činnost mláďat tak často a tak výrazně. 

Podporovala mláďata ve styku s ostatními členy supiny. Tento kontakt je pro mláďata 

velmi důleţitý, vzhledem k jejich postavení ve skupině (Maestripiery, Megna a Ross 

2002). 
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3.3.9 Definice herního chování dle ethogramu 
 

Jde o opakující se, přehnané, nesouvislé chování bez zjevného cíle. Bývá 

doprovázeno „hravou grimasou“ (play face), otevřenými ústy s částečně odhalenými 

zuby. Hra můţe být doprovázena zvuky, jako reptáním či smíchem (Baker a kol. 1991).  

Při kontaktní hře dochází k přímému kontaktu dvou a více jedinců a jejich zapojení 

do hry. Nekontaktní hra zahrnuje nepřímý kontakt dvou a více jedinců a jejich zapojení 

do hry (Baker a kol. 1991). 

 

 

3.4 Cíle práce 
 

Cílem práce bylo popsat herní chování ve skupině goril. Na základě literární 

rešerše a pozorování bylo moţno pojmenovat několik schémat chování, které byly 

dalším pozorováním popsány. 

Cílem práce je zjistit, zda existují trendy, které by napomohly objasnit schémata, 

týkající se herního chování ve skupině goril v praţské zoologické zahradě. Tato 

schémata chování jsem stanovila v průběhu pozorování. 

 

Schémata chování: 

 

 Nejčastěji si hrají mláďata mezi sebou bez přítomnosti dospělých členů skupiny 

 

 Malí samečci si častěji hrají mezi sebou bez přítomnosti malé samičky 

 

 Nejmladší mládě si hraje stejně často jako starší mláďata 

 

 Mláďata při hře vyuţívají dostupné předměty 

 

 Mláďata si hrají bez ohledu na pohlaví 
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 Hra mláďat se samicemi je stejně častá jako hra se samcem 

 

 Samice si s mláďaty ochotně hrají 

 

 Hrající si mláďata jsou dospělými členy skupiny plně tolerována 

 

 Dospělý samec si s mláďaty nikdy nehraje 

 

 Dospělí jedinci nereagují na vybízení ke hře agresivně 

 

4. Metodika pozorování a pozorované objekty 
 

4.1 Metodika 
  Pozorování probíhalo v praţské zoologické zahradě v období od března do 

dubna 2011, celkem 15 hodin. Hra mláďat byla pozorována při kaţdé návštěvě.   

Pozorování bylo prováděno většinou po dobu jedné hodiny přímo v zoologické 

zahradě nebo prostřednictvím webových kamer, které jsou neustále k dispozici online. 

Na počátku pozorování byl přístupný pouze vnitřní pavilon, později byl pro gorily 

zpřístupněn i venkovní pavilon. 

Během pozorování se jako komplikace ukázal velký zájem návštěvníků o gorily. 

V pavilonu bylo často tolik návštěvníků, ţe bylo nutno pozorování přerušit pro velmi 

špatnou orientaci v prostoru výběhu goril.   

 

 

4.2 Pozorovaná skupina 
 

Ve své práci se zabývám pozorováním skupiny goril níţinných, chovaných 

v praţské zoologické zahradě v Tróji. Tato skupina v době pozorování čítá jednoho plně 

dospělého stříbrohřbetého samce Richarda a čtyři plně dospělé samice, Kambu, Kiviju, 

Shindu a Bikiru. Dále jsou ve skupině tři mláďata Moja, Tatu a Kiburi.  
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Richard: Narodil se v 9. 11. 1991 v zoo ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1997 byl 

přemístěn do zoologické zahrady v Paigtonu ve Velké Británii. Do praţské zoologické 

zahrady přišel 4. 11. 2003. Je to stříbrohřetý samec váţící okolo 200 kg. (Český rozhlas, 

Odhalení). 

 

 

Obr. II Richard 

 

Kamba: Tato samice pochází z volné přírody, narodila se pravděpodobně v roce 1972 

v pralesích Kamerunu. Jako dvouleté mládě byla prodána do zoo v Lipsku. Od roku 

1995 ţila v zoo Duisburg a poté v zoo ve Dvoře Králové nad Labem. V srpnu 2001 

přišla do praţské zoo spolu se samcem Tadaem. Během povodní v roce 2002 byli oba 

společně přemístěni zpět do Dvora Králové. Kamba je z chovatelského hlediska velmi 

cenné zvíře, protoţe jako jediná ze skupiny praţských goril pochází z volné přírody a 

není příbuzná s ostatními zvířaty chovanými v zajetí. Proto bylo velmi ţádoucí, aby se 

tato samice rozmnoţila, ale se samcem Tadaem se ukázala jako neplodná, proto byla 

v roce 2005 převezena zpět do Praţské zoo, kde v květnu 2006 zabřezla. Porod v dubnu 

2007 ale skončil narozením mrtvého mláděte. Samice od té doby nezabřezla (Český 

rozhlas, Odhalení). 
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Obr. III Kamba 

 

Kiviju: Narodila se 18. března 1993 v holandské zoo v Apeldoornu. V letech 1996 aţ 

2001 ţila v zoo Taronga. V září 2001 byla převezena do praţské zoologické zahrady. 

Kiviju měla zavedený hormonální implantát, který zabraňoval zabřeznutí při případném 

páření s vlastním otcem, se kterým pobývala ve skupině. Toto tělísko praţští veterináři 

odstranili a v roce 2003 samice zabřezla, roku 2004 se narodilo historicky první mládě 

narozené v Čechách (Český rozhlas, Odhalení). 

 

 

Obr. IV Kiviju 
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Shinda: Narodila se 4. června 1991 v zoo v nizozemském Apeldoornu. Tato samice je 

nevlastní sestrou Kiviju. V roce 1996 byla přemístěna do Taronga zoo v Sydney, zde jí 

byl, stejně jako Kiviju, dán implantát zabraňující zabřeznutí s jejím otcem. V září 2001 

byla převezena do praţské zoo (Český rozhlas, Odhalení). 

 

 

Obr. V Shinda 

Bikira: Narodila se 12. srpna 1995 v zoologické zahradě v Arnhemu. Jako mládě byla 

převezena do zoo ve Stuttgartu, kde byla vychovávána v gorilí „školce“ společně s 

dalšími mláďaty, která nemohla být vychovávána svými matkami. Do praţské zoo 

přišla v prosinci 2010 (Zoo Praha 2010). 
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Obr. VI Bikira 

 

Moja: Je potomkem Richarda a Kiviju, narodila se 13. prosince 2004. Je to první mládě 

narozené v Čechách (Český rozhlas, Odhaleni). 

 

 

Obr. VII Moja 

 

Tatu: Je druhým potomkem Kiviju a Richarda, narodil se 30. května 2007. Druhé 

mládě se narodilo pod dohledem kamer projektu Odhalení. Celý porod podle všeho 

probíhal hladce a bez komplikací. Po jeho narození Kiviju okamţitě odstavila Moju, 

která byla do té doby občas kojena (Český rozhlas, Odhaleni). 
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Obr. VIII Tatu 

 

Kiburi: Je třetím a zatím posledním mládětem v praţské zoologické zahradě. Jeho 

rodiče jsou opět samec Richard a samice Kiviju. Narodil se 24. dubna 2010 (Zoo Praha 

2010). 

 

 

 

Obr. IX Kiburi 
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4.3 Způsob chovu goril v pražské zoo 

 

Gorily obývají pavilon s vnitřním a venkovním výběhem v dolní části 

zoologické zahrady v praţské Troje. Vnitřní pavilon představuje prostor o výměře  

250 m
2
 s vyhřívanými stěnami a podlahou. Stěny pavilonu jsou vymodelovány do tvaru 

připomínající skálu. Zvířata zde mají k dispozici mohutné dubové parkosy, lana a větve, 

předměty na hraní (míče, přepravky, košíky, aj.), na podlaze je vrstva bukových štěpek 

a k tvorbě hnízd slouţí dřevitá vata (Zoo Praha 2001). 

Za vnitřním výběhem je zóna pro návštěvníky nepřístupná, nacházejí se zde 

„loţnice“, do kterých jsou gorily rozdělovány na hlavní krmení. Kaţdá z goril má 

k dispozici svou vlastní místnost, coţ zabraňuje konfliktům během krmení a také dává 

ošetřovatelům moţnost v případě nutnosti pohodlně a bezpečně členy skupiny oddělit. 

Zvířata mají také k dispozici svaţitý venkovní výběh, situovaný na jih. V horní 

části výběhu vyvěrá potok, do kterého je voda hnána čerpadlem z vodního příkopu. Tato 

část pavilonu je jištěna elektrickým ohradníkem, který je nataţen i na stromy rostoucí 

po stranách výběhu, čímţ je zajištěna bezpečnost návštěvníků (Zoo Praha 2001). 
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Obr. X Venkovní výběh 

 

 

 

Obr. XI Vnitřní výběh 
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5. Výsledky 

 

Výsledky v této práci prezentované jednak uvádí četnosti pozorované kontaktní 

a nekontaktní hry (rozdělení podle literatury viz Tab II.) a jednak detailní rozbor výše 

uvedených schémat herního chování v konkrétní skupině goril.  

 

5.1 Pozorované herní projevy 
Zaznamenány byly samostatné herní projevy, kdy si mládě hrálo s některým z 

předmětů (míč, košík, přepravka, větev), dále byla pozorována hra mezi mláďaty, a to 

buď kontaktní, kdy docházelo k přímým dotekům, nebo nekontaktní, při níţ se mláďata 

například honila. 

 Mláďata se také snaţila ke hře vyprovokovat dospělé členy skupiny, především 

samice. Ke hře mezi mláďaty a dospělými jedinci ale nedocházelo. 

 Kiburi se her účastnil méně neţ Moja a Tatu, většinu času trávil v náručí své 

matky Kiviju. 
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Tab. II Pozorované projevy herního chování 

 

H
E

R
N

Í 
C

H
O

V
Á

N
Í 

K
O

N
T

A
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T
N

Í 
H

R
A

 

AKTIVITA POPIS CHOVÁNÍ 

Grooming Probírání srsti prsty, jazykem, ústy 

Tahání za srst Neagresivní tahání mající za úkol 

vyprovokovat hru 

Kousání  

Náznak kousání  

Vráţení  

N
E

K
O

N
T

A
K

T
N

Í 
H

R
A

 

Běh Kvadrupední nebo bipední pohyb, 

kvadrupední cval 

Houpání se Jedinec visí za ruce či nohy na laně  

Šplh Opatrný pohyb po větvích, vţdy 

kontakt dvou končetin s podkladem 

Hra s předmětem Hra s neţivým předmětem 

Bití se do hrudníku Opakované údery do hrudi 

či břicha dlaní nebo pěstí. 

Jedinec sedí nebo se bipedně 

pohybuje. Bývá doprovázeno vokálními 

projevy 

 

(Baker a kol. 1991). 

 

 

5.1.1. Kontaktní hra 
Kontaktní hru byla zaznamenána nejčastěji mezi mláďaty Mojou a Tatuem (viz 

Tab. III), kdy sameček byl častěji iniciátorem hry neţ samička. Nejmladší mládě 

Kiburi se do kontaktní hry zapojoval méně neţ starší mláďata a hrál si stejně často jak 

s Mojou, tak Tatuem. Moja si nejčastěji hrála s Tatuem, ale Kiburiho herně 

nekontaktovala. Zaznamenáno bylo ale tetičkovské chování ze strany mladé samičky 

k Tatuovi. Toto chování nebylo vyhodnocováno.  
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Z dospělých jedinců byla Mojou a Tatuem nejčastěji kontaktována samice 

Kamba. U Kamby se vţdy silně projevovalo tetičkovské chování, coţ pravděpodobně 

ovlivnilo četnost kontaktů s touto samicí.  

Kiviju byla nejčastěji kontaktovanou dospělou samicí a nejmladším mládětem 

Kiburim.  

Richard byl kontaktován pouze Tatuem, mladý samec do Richarda vráţel, 

Richard toto chování toleroval a nechal Tatua probírat mu srst a očichávat ho. Herní 

projevy ze strany Richarda jsem nezaznamenala.  

Graficky zpracovanou četnost výskytu kontaktní hry mezi jedinci ukazuje 

přehledně Graf I. 

  

Tab. III Četnost výskytu kontaktní hry 

 Moja Tatu Kiburi Kiviju Kamba Shinda Bikira Richard 

Moja - 20 5 0 0 0 0 0 

Tatu 15 - 5 0 0 0 0 0 

Kiburi 0 7 - 0 0 0 0 0 

Kiviju 1 0   3 - 0 0 0 0 

Kamba 5 4 2 0 - 0 0 0 

Shinda 1 1 0   0 0 - 0 0 

Bikira 2 0   0   0 0 0 - 0 

Richard 0 1 0 0 0 0 0 - 
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Četnost výskytu kontaktní hry
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Graf I. Četnost výskytu kontaktní hry 

 

5.1.2 Nekontaktní hra 
Nekontaktní způsob hry byl nejčastěji zaznamenán u samečka Kiburiho (viz 

Tab. IV), který svou aktivitu nejčastěji směřoval na Tatua a méně často na Moju. Dále 

jsem nekontaktní hru pozorovala u Tatua, který aktivitu nejčastěji směřoval na Moju, 

která si často hrála sama s předmětem, Tatu se snaţil ke hře připojit, samička ho 

většinou ignorovala.  

Nejméně často byla nekontaktní hra zaznamenána u nedospělé samice Moji, coţ 

pravděpodobně souvisí s jejím věkem a pohlavím. Souhrn četnosti výskytu kontaktní a 

nekontaktní hry mezi jedinci ukazuje i Graf II. 
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Tab. IV Četnost výskytu nekontaktní hry 

 Moja Tatu Kirubi Kiviju Kamba Shinda Bikira Richard 

Moja - 20 10 0 0 0 0 0 

Tatu 5 - 25 0 0 0 0 0 

Kiburi 2 15 - 0 0 0 0 0 

Kiviju 1 3 5 - 0 0 0 0 

Kamba 2 4 3 0 - 0 0 0 

Shinda 0 0   0 0 0 - 0 0 

Bikira 5 0 0 0 0 0 - 0 

Richard 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

Četnost výskytu nekontaktní hry
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Graf II. Četnost výskytu nekontaktní hry 

 

 

5.1.3 Souhrn herních projevů mláďat 
 Pozorováním se jako nejčastější iniciátor kontaktní hry ukázal adolescentní 

samec Tatu, který většinu své herní aktivity směřoval k nedospělé samici Moje. Na 

druhou stranu byl také u Moji zaznamenám velmi častý herní kontakt s Tatuem. Jako 

nejméně aktivní v provokaci ke kontaktní hře se ukázal nejmladší člen skupiny, Kiburi 

(viz Graf III). Ten se spolu s Tatuem nejčastěji podílel na iniciaci nekontaktní hry (viz 

Graf IV).  
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 Moja byla během pozorování nejaktivnější v samostatné herní činnosti  

(viz Graf V), kdy si hrála především s dostupnými předměty (košíky, přepravky, míče 

aj.) Souhrn veškerých herních projevů ukazují Grafy III, IV, V a Tab. V 

 

Tab. V Souhrn veškerých herních projevů mláďat 

 Kontaktní hra Nekontaktní hra Samostatná hra 

Moja 15 7 35 

Tatu 27 35 20 

Kiburi 10 35 12 

 

Kontaktní hra

Moja Tatu Kiburi

Graf III. Celková četnost kontaktní hry mláďat 
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Nekontaktní hra

Moja Tatu Kiburi

Graf IV. Celková četnost nekontaktní hry mláďat 

 

 

Samostatná hra

Moja Tatu Kiburi

Graf V Celková četnost samostatné hry mláďat 
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5.2 Schémata herního chování 
 

5.2.1 Schémata herního chování mezi mláďaty 
 

A. Nejčastěji si hrají mláďata mezi sebou bez přítomnosti dospělých členů skupiny 

Dalším pozorováním bylo ověřeno, ţe si nejčastěji hrají mláďata pouze mezi 

sebou bez aktivní účasti dospělých členů dané skupiny. Nejčastěji byla mezi mláďaty 

pozorována kontaktní hra doprovázená běháním, skákáním, taháním za srst, náznaky 

kousání i kousáním. Časté také bylo objímání, probírání srsti či hra s močí.  

 

B. Adolescentní samci si častěji hrají mezi sebou bez přítomnosti adolescentní samice 

Během pozorování docházelo k častějším herním kontaktům mezi starším 

samečkem Tatuem a samičkou Mojou. Nejmladší Kiburi se her účastnil méně často, coţ 

bylo pravděpodobně dáno jeho nízkým věkem (1rok). Toto schéma se tedy dalším 

pozorováním nepotvrdilo. 

 

C. Nejmladší mládě si hraje stejně často jako starší mláďata 

Tato teze se nepotvrdila. Pozorováním bylo zjištěno, ţe nejčastěji dochází ke hře 

mezi dvěma staršími mláďaty, Mojou a Tatuem. Nejmladší mládě, Kiburi se her účastní 

s menší frekvencí. Více času tráví u matky Kiviju v náručí, kdy saje mléko nebo 

odpočívá.  

Pokud se Kiburi do hry zapojí, pak si často hraje se samečkem Tatuem více neţ 

se samičkou Mojou.  

U Kiburiho byly často pozorovány kontaktní herní projevy jako náznaky 

kousání, tahání za srst, strkání, válení se po jiném mláděti. Nejčastějším nekontaktním 

herním projevem bylo běhání, skákání, houpání se na lanech, bití se do hrudníku, válení 

se po zemi. 

 

D. Mláďata při hře využívají dostupné předměty 

Toto schéma chování se dalším pozorováním potvrdilo. V pavilonu praţské 

zoologické zahrady mají gorily k dispozici celou řadu předmětů na hraní, jako jsou 

míče, volné či zavěšené na lanech, košíky, přepravky, pet lahve a lana. Ke hře 

mláďatům slouţí také větve, dřevitá drť pokrývající podlahu pavilonu a jiné.  
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Mláďata předměty vyuţívají především při nekontaktní hře, méně často při 

kontaktní hře, a to především formou simulovaného souboje o tyto předměty.  

Nejčastěji byla pozorována hra nedospělé samice Moji s přepravkami a košíky. 

Často bylo zaznamenáno lezení nedospělé samice s košíkem či přepravkou na pařez a 

házení těchto předmětů z pařezů na zem, aktivita se většinou opakovala po dobu 

několika minut.  

Všechna mláďata také často ke hře pouţívala míč zavěšený na laně. 

 

E. Mláďata si hrají bez ohledu na pohlaví 

Toto bylo dalším pozorováním potvrzeno. Všechna mláďata v pavilonu, jedna 

adolescentní samice a dva adolescentní samci, se do hry zapojovala. Nejmladší mládě, 

roční samec Kiburi, se do hry zapojoval méně, coţ ale souvisí s nízkým věkem, nikoliv 

s pohlavím.  

Oproti informacím uvedeným výše bylo pozorováním zjištěno, ţe si samička 

Moja hraje téměř se stejnou frekvencí jako sameček Tatu, coţ je pravděpodobně dáno 

specifiky skupiny, ţijící na omezeném prostoru a její velikostí. 

 

5.2.2 Herní chování mezi mláďaty a dospělými členy skupiny 
 

A. Hra mláďat se samicemi je stejně častá jako hra se samcem 

Ani toto schéma nebylo dalším pozorováním potvrzeno. Mláďata se často 

snaţila vyprovokovat hru kontaktním způsobem, taháním za srst, kousáním, vráţením 

do těla samic. Samice většinou kontakt chvíli přehlíţely, nebo se mláďata snaţily 

zklidnit mírným odstrčením. Pokud výzvy pokračovaly, samice nejčastěji odešly nebo 

mládě důrazněji odehnaly. Samce mláďata herním způsobem nekontaktovaly. 

 

B. Samice si s mláďaty ochotně hrají 

Také toto schéma nebylo dalším pozorováním potvrzeno. Samice si s mláďaty 

aktivně nehrály a jejich výzvy ke hře buď ignorovaly, nebo kontakt aktivně přerušovaly. 

Nejčastěji kontaktovaná samice byla během pozorování samice Kamba. Tato samice 

byla také během kontaktu nejtolerantnější.  

 

Hrající si mláďata jsou dospělými členy skupiny plně tolerována 
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Tento předpoklad byl pozorováním potvrzen. Dospělé samice i samec byli vţdy 

k mláďatům tolerantní a nikdy na jejich chování nereagovali agresivně. 

 

C. Dospělý samec si s mláďaty nikdy nehraje 

Tento závěr byl dalším pozorováním potvrzen. Richard si s mláďaty během 

pozorování nikdy nehrál a mláďata ho herně nekontaktovala aţ na jedinou výjimku, kdy 

samec výzvu ke hře synem Tatuem ignoroval. 

 

D. Dospělí jedinci nereagují na vybízení ke hře agresivně 

 Tato otázka se dalším pozorováním potvrdila. Dospělý jedinci nikdy nereagovali 

na chování mláďat agresivně. 
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6. Diskuse  
 

  Během pozorování byla nejčastěji zaznamenána hra mezi mláďaty, hra mezi 

mláďaty a dospělými samicemi se objevovala méně často a vţdy byla vyprovokována 

mládětem. Hra mezi mládětem a samcem Richardem byla zaznamenána pouze 

v jednom případě. Toto zjištění je ve shodě s prací citovanou výše (Vančata 2003). 

Mezi mláďaty se často vyskytovala hra mezi nedospělou samicí Mojou a 

nedospělým samcem Tatuem. Kiburi se ke hře zapojoval méně často, nejvíce času trávil 

v matčině náručí.  

Při hře mezi mláďaty bylo často pozorováno bití se do hrudníku, kterým se 

mláďata zřejmě provokovala k vyšší aktivitě nebo si dávala vzájemně najevo svou 

dominanci. Bití se do hrudníku se objevuje také v rámci agresivního a agonistického 

chování dospělých goril. 

Déle bylo zaznamenáno velmi časté opakování některých činností při hře, jako 

je běhání, skákání, kousání či tahání za srst, coţ je v souladu s uvedenou prací 

(Carpenter 1964). 

  Jak bylo uvedeno výše, hra adolescentních samic a samců nebývá příliš častá, 

spíše jen příleţitostná. Během pozorování byl zaznamenán častý herní kontakt mezi 

nedospělou samicí Mojou a samcem Tatuem. Toto chování je pravděpodobně 

způsobeno nízkým věkovým rozdílem a specifiky, která přináší ţivot v izolované 

skupině v zoologické zahradě. Pozorováním ale bylo potvrzeno, ţe hru mezi 

nedospělým samcem a nedospělou samicí většinou vyprovokoval nedospělý samec.  

Nejmladší mládě Kiburi se do her starších mláďat zapojovalo, ale většinou na 

kratší dobu a často se vracelo ke své matce. Kviju ho ve hře s mláďaty podporovala a 

nesnaţila se mládě izolovat.  

Mláďata během svých her poměrně často kontaktovala dospělé jedince, a to 

především samice, nejčastěji Kambu, Bikiru a Kiviju. Samce Richarda téměř 

nekontaktovala. Pokud ke kontaktům docházelo, pak se většinou nejednalo o výzvu ke 

hře, ale spíše o prozkoumávání a očichávání. Mláďata k Richardovi přistupovala velmi 

opatrně a nesnaţila se ho provokovat ke hře. Oproti tomu v kontaktu se samicemi byla 

zřejmá provokace ke hře. Na tuto provokaci ovšem samice často reagovaly mírným 

odstrčením mláděte, je pravděpodobné, ţe toto chování přispívá k výchově nedospělých 
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jedinců, kteří tak získávají jakési hranice. Tímto způsobem se pravděpodobně vytváří 

zdravé sociální prostředí ve skupině goril. 

Jak ve své práci uvedli Meastripiery, Megna a Ross (2002), samice se velmi 

výrazně zapojují do ţivota svých mláďat a to tím výrazněji, čím je mládě mladší. 

Během pozorování se tento předpoklad jasně potvrdil, samice Kiviju nejvýrazněji 

ovlivňovala nejmladší mládě Kiburiho, který ale také nejčastěji kontaktoval ji. Starší 

nedospělý samec Tatu nejčastěji kontaktoval samici Kambu. Mezi Kambou a Tatuem 

bylo často pozorováno tetičkovské chování.  

Je zřejmé, ţe skupina ţijící na omezeném prostoru a bez kontaktu s jinými 

ţivočichy, má svá specifika. Mezi taková patří zejména rozvoj nástrojového chování a 

jiţ zmíněná hra mezi nedospělou samicí a nedospělým samcem. 
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7. Závěr 
 

 Cílem předkládané bakalářské práce bylo popsat herní chování nedospělých 

jedinců ve skupině osmi goril níţinných v období od března do dubna 2011, chovaných 

v areálu praţské zoologické zahrady v Tróji. Za účelem vymezení základních pojmů 

z terminologie a klasifikace pozorovaných objektů byla vypracována přehledná literární 

rešerše.  

 Během pozorování byl zaznamenáván výskyt herního chování jednak mezi 

mláďaty a jednak mezi mláďaty a dospělými jedinci. Zápisky pořízené deníkovou 

formou přímo na místě byly následně zpracovány do tabulek a grafů, ukazujících 

četnosti kontaktní a nekontaktní hry. Dále byla zpracována tabulka a graf, vyjadřující 

součet výskytu všech pozorovaných typů herního chování.  

 Prvotní předpoklady, ţe mláďata jsou nejaktivnější v herním chování, ţe veškerý 

herní kontakt mezi mláďaty a dospělými jedinci iniciují právě mláďata a ţe kontakt 

mezi mláďaty a samcem Richardem je minimální, a pokud k němu dojde, pak nemívá 

herní charakter, byly pozorováním potvrzeny. Dále se ukázalo, ţe dospělí jedinci se do 

hry aktivně nezapojují a často přerušují herní kontakty mláďat odstrčením nebo 

odchodem. 

Během pozorování bylo moţno pozorovat velmi vysoký zájem o gorilí skupinu 

ze strany návštěvníků, přičemţ v dopoledních hodinách byla většina návštěvníků 

tvořena studenty základních a středních škol, coţ bezpochyby dokládá snahu o zlepšení 

vztahu dětí k přírodě.  
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