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Abstrakt 
Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámení se základní problematikou art 

marketingu a komunikace neziskové organizace na příkladu ZOO Praha. Její metodou je 

pozorování a následná deskripce hlavních komunikačních a marketingových momentů 

realizovaných ZOO Praha v letech 2010 – 2012. Popisuje hlavní komunikační kampaně 

subjektu představené v tomto období.  

Dále se zabývá rozborem vybraných historických událostí, které ovlivnily 

současnou podobu a komunikaci pozorovaného subjektu. Uvádí základní terminologii a 

příklady z oblastí marketing, art marketing, marketingový výzkum, corporate identity, 

image, logotyp, krizový management a dalších. Mezi zmiňované historické momenty 

lze zařadit zejména dlouholetý spor o logo s výtvarníkem Michalem Cihlářem a tím 

zapříčiněná změna loga i celého vizuálního stylu, oslavy 80 let od založení Zoo Praha a 

krizovou komunikaci během povodní roku 2002. Velmi stručně popisuje zásadní 

historické momenty počínaje jejím založením.  

 

 

Abstract 
This thesis aims to introduce and analyse the basic methods of arts marketing 

and marketing communications used by nonprofit organizations using the example of 

Prague Zoo. Selected method of this thesis is the observation and subsequent 

description of the main communication and marketing techniques used by Prague Zoo 

in the years 2010 - 2012. This thesis describes the main subject of the communication 

campaigns introduced during this period and also explores the following. Analysis of 



   

selected historical events that have influenced the current form and communication of 

the observed subject. Introduces basic terminology and examples of marketing, arts 

marketing, marketing research, corporate identity, image, logo, crisis management and 

others. Explores the longstanding dispute over the logo of the Zoo with artist Cihlář 

which led to complete corporate design change which has been introduced on the 

occassion of the celebration of 80 years of founding of Prague Zoo and crisis 

communications during the flood in 2002. Very briefly describes the fundamental 

historical moments, beginning with its founding. 
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Úvod 

ZOO Praha oslavila v roce 2011 již 80 let své existence. Za dobu od svého 

založení si vysloužila věhlas nejen v domácím prostředí, ale i ve světovém měřítku. 

V roce 2008 se pražská zoo podle prestižního magazínu Forbes umístila na sedmém 

místě nejlepších světových zoo.1 Z toho jasně vyplývá, že ji nečiní obtíže držet krok 

s aktuálními trendy, soustavně modernizovat a rozšiřovat portfolio poskytovaných 

služeb. Díky své propracované koncepci nabízí návštěvníkům kromě prohlídky běžné i 

exotické fauny také odpočinek a relaxaci v parkovém prostředí a řadu doplňkových 

aktivit jako například dětskou zoo, která dovoluje dětem osobní kontakt se zvířaty a 

umocňuje tím jejich celkový prožitek z návštěvy. Pořádá řadu eventů a zároveň 

propůjčuje své prostory pro jejich pořádání. Je vyhledávanou atrakcí nejen pro české 

občany, ale i zajímavým lákadlem pro turisty. V roce 2010 se stala nejvyhledávanější 

turistickou atrakcí u nás. Porazila například i Pražský hrad nebo Aquapalace Praha, 

uvedl server ihned.cz.2 Poslání Zoologické zahrady v Praze je širší než samotný chov a 

prezentace zvířat, což ostatně vyplývá ze zřizovací listiny, zákona o zoologických 

zahradách, příslušných směrnic EU i z nepsaného morálního kodexu. Kromě vlastní 

chovatelské práce se tak dnes již dlouhodobě zapojuje do nejrůznějších ochranářských 

projektů v místě přirozeného výskytu ohrožených živočichů.3  Dále se aktivně zapojuje 

do vzdělávání široké veřejnosti a snaží se o osvětu v oblasti ochrany zvířat a životního 

prostředí. Je členem odborných organizací a spolupracuje s mnoha tuzemskými i 

mezinárodními institucemi.  

V posledních letech se však ZOO Praha potýkala i s řadou nepříjemných situací, 

které mohly a z části jistě i ovlivnily její reputaci. Mezi hlavní konflikty patřila zejména 

povodeň v roce 2002 a táhlý několikaletý spor o autorská práva a užití loga ZOO Praha 

s umělcem Michalem Cihlářem. Povodeň způsobila značné majetkové škody a 

                                                
1  Zoo  Praha  je  sedmém  místě!.  2008.  ZOO  Praha  [online].  [cit.  2015-05-06].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/223-zebricek-nejlepsich-zoo-na-svete-podle-
magazinu-forbes?device=xhtml  
2  Nejnavštěvovanějším  turistickým  cílem  Zoo  Praha.  In:  Hospodářské  noviny  [online].  2011.  vyd.  
[cit.  2015-04-30].  Dostupné  z:  http://ihned.cz/109-52523570-on-ZOO-000000_d-cb  
3 ANDĚROVÁ,  Romana.  2012.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2012  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202012.pdf  
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zapříčinila úhyn řady živočichů včetně několika velkých savců. Oběma záležitostem je 

v této práci věnována samostatná kapitola a podrobnější rozbor. I přes tyto nepříznivé 

vlivy se jí však podařilo zachovat si náklonost veřejnosti a u některých sympatie 

dokonce vzrostly.    

Tato práce se zabývá marketingem a komunikací se zaměřením na odvětví art 

marketingu, konkrétně komunikační aktivity ZOO Praha. Představuje základní definice 

z oblasti marketingu a public relations včetně problematiky firemní identity a image 

(corporate identity and image), marketingového výzkumu (SWOT analýza). Dále 

popisuje vybrané konkrétní kroky učiněné v komunikaci zkoumaného subjektu a uvádí 

jejich příklady. Zvolená metoda této práce je deskripce.  
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1.  Marketing  
Definic marketingu nalezneme řadu. Obecně se dá říct, že se zabývá zjišťováním 

a naplňováním lidských potřeb. Jedna z nejstručnějších definic marketingu zní: 

„Naplňovat potřeby se ziskem.“ Dle formální definice americké marketingové asociace 

(American marketing association) je marketing: „Funkcí organizace a souborem 

procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů 

se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejích 

akcií.“4 Marketér (obchodník, manažer značky, pracovník marketingového oddělení 

apod.) má dle De Pelsmackera k dispozici řadu nástrojů marketingového mixu. Tradičně 

se tyto nástroje dělí do čtyř kategorií, tzv. 4P marketingového mixu.5 

Neil Borden z Harvard Business School použil termín marketingový mix pro 

popis souboru činností, které obsahuje firemní marketingový program. Zkoumal, jakým 

způsobem firmy zahrnují marketingový mix do svého programu a jak dramaticky 

rozdílná může aplikace marketingového mixu být u společností soupeřících ve stejném 

odvětví. Určil poté dvanáct prvků marketingového mixu. Merchandising/ produktové 

plánování, cena, branding, distribuční kanály, osobní prodej, reklama, propagace, obal 

výrobku (balení, vnější vzhled, packaging), prezentace, doprovodný servis, fyzická 

manipulace, analýza a marketingový výzkum. Časem se spojování a přeskupování 

těchto prvků stalo velmi populární. Jedním z výsledků těchto počinů je právě výše 

zmiňované 4P. Čtyři počáteční písmena P stojí pro Product (produkt, výrobek, služba), 

Place (místo prodeje, služby, distribuční kanály), Promotion (propagace, komunikační 

strategie, reklama), Pricing (cena). 6 

 

 

1.1  Art  marketing  

Zmiňovaný marketingový mix lze jednoduše aplikovat nejen v ryze komerčním 

prostředí, ale také v oblastech neziskového sektoru a samozřejmě art marketingu. Ing. 

                                                
4 KOTLER,  Philip  a  Kevin  Lane  KELLER.  Marketing  management.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2007,  
788  s.  ISBN  978-80-247-1359-5,  s.  43.   
5 PELSMACKER,  Patrick  de,  Maggie  GEUENS  a  Joeri  van  den  BERGH.  Marketingová  
komunikace.  Praha:  Grada,  2003,  581  s.  ISBN  80-247-0254-1,  s.  24.  
6 SILK,  Alvin  J.  What  is  marketing?  Harvard  Business  School  Press,  2006,  207  s.  ISBN-13:  978-
1-4221-0460-6,  s.  8,  9. 
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Johnová ve své knize uvádí: „Každá nabídka, kterou se firma nebo organizace snaží 

oslovit zákazníka, je pro marketing produktem. Muzeum, galerie, památkový objekt, 

expozice, jednotlivé exponáty, doprovodné i doplňkové služby, akce a programy, to vše 

můžeme v marketingu označit jako produkt.“7 Odpověď na to, do jaké kategorie 

zařazujeme zoologické zahrady, nalezneme ve stejné publikaci. Vysvětluje se zde, že 

„zoologické a botanické zahrady sice u nás nejsou chápány jako muzea, ale z hlediska 

mezinárodní typologie a podle možností využívat marketingové nástroje, mají podobné 

rysy.“ Tvrzení dále rozšiřuje o poznatek, že „zoologické a botanické zahrady mají 

podobné cíle jako muzea, tedy zachovávat vzácné a ohrožené druhy a zpřístupňovat je 

veřejnosti. Proto používají podobné marketingové nástroje a postupy. Muzea a galerie 

v klasickém slova smyslu jsou jejich přímou konkurencí. Zoologické zahrady mají 

nejširší spektrum zákazníků ze všech společenských a sociálních vrstev a oproti 

klasickým muzeím mají výrazně vyšší zastoupení nižších vrstev, co se týče vzdělání i 

příjmů.“8  

Z hlediska art marketingu je dle Kesnera produktem muzea či památkového 

objektu pro veřejnost především nabídka expozic, výstav, prohlídek, přednášek, 

workshopů a doprovodných programů. „Návštěvník si však samozřejmě se vstupenkou 

nekupuje expozici, muzejní exponáty či historický objekt, ale pouze možnost přístupu 

k nim. Z pohledu konzumenta historického dědictví je základním produktem prožitek, 

který návštěvou získává. Jeho podoba může sahat od niterního duchovního naplnění po 

pocit relaxace a zábavy v okamžiku pobytu v muzejní galerii či objektu památky, může 

však vést i k získání nových informací, znalostí či dovedností, může být fixován 

v podobě vzpomínek a asociací v jeho mysli.9  

 

 

1.2  Produkt  ZOO  Praha  

Jak již bylo uvedeno výše, z marketingového hlediska je zoologická zahrada 

vnímána stejně jako muzeum. Hlavním produktem pražské zoologické zahrady tedy je 

                                                
7  JOHNOVÁ,  Radka.  Marketing  kulturního  dědictví  a  umění:  [art  marketing  v  praxi].  1.  vyd.  
Praha:  Grada,  2008,  284  s.  ISBN  978-80-247-2724-0,  s.  31.  
8  JOHNOVÁ,  Radka.  Marketing  kulturního  dědictví  a  umění:  [art  marketing  v  praxi].  1.  vyd.  
Praha:  Grada,  2008,  284  s.  ISBN  978-80-247-2724-0,  s.  33.  
9 KESNER,  Ladislav.  Marketing  a  management  muzeí  a  památek.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2005,  
304  s.  ISBN  80-247-1104-4,  s.  161. 
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prezentace zvířat a s tím spojený prožitek. Návštěvník má možnost nejen shlédnout 

širokou škálu savců, plazů, ptáků, ryb a dalších, ale zároveň se i vzdělávat. Každá 

z expozic je opatřena informačními tabulemi a tabulkami, na kterých je možné se 

dozvědět obsáhlé informace o příslušném druhu, prostředí, ve kterém se přirozeně 

vyskytuje, a u vybraných i pár zajímavostí nebo postřehů k pobavení. Prožitek, tedy 

produkt, je dále umocněn doprovodnými programy, jakými jsou například: „Setkání se 

zvířaty“ či „Krmení.“ Při těchto speciálních příležitostech, které se pravidelně opakují u 

vybraných expozic, návštěvník získává další cenné informace o daném druhu přímo od 

ošetřovatele a tyto zároveň přispívají k pobavení a přidávají zážitku z návštěvy na 

zajímavosti a zapamatovatelnosti. Doprovodné programy a další zajímavosti jsou velmi 

důležité pro uspokojování široké veřejnosti. Jak dále uvádí Kesner: „Účast na kultuře 

nepředstavuje pro drtivou většinu lidí věc životní nutnosti, nýbrž volbu z mnohostranné 

nabídky trávení volného času a uspokojování osobních potřeb. Soudobého konzumenta 

zajímá také (nebo především) přidaná hodnota: služby a kontext, v nichž je kulturní 

statek prezentován. Každá organizace by proto podle svých specifických možností měla 

usilovat o to, aby co nejkvalitnější základní produkt (v podobě expozic, výstav, 

edukačních programů apod.) byl doplněn i stejně kvalitním rozšířeným produktem – 

tedy komplexem doplňkových služeb, od kulturních a zábavných programů přes obchod 

po občerstvení. Někteří lidé již do muzea přicházejí s cílem věnovat se primárně jiným 

činnostem než prohlídce expozic.“ Velká péče je dle něj také dle nejnovějších trendů 

věnována rozličné nabídce stravovacích služeb, obchodů se suvenýry, dětským 

koutkům, zábavním a vzdělávacím centrům, kinosálům apod. 10 

V tomto ohledu ZOO Praha nabízí značně rozvinuté služby. Její rozšířený 

produkt je dle mého názoru na velmi dobré úrovni. Vzhledem k osobním zkušenostem a 

pozorování obdobných institucí v zahraničí, se nebojím tvrdit, že se jim svou nabídkou 

v mnoha ohledech vyrovná. Jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, zoologické 

zahrady jsou specifické tím, že skladba jejich návštěvníků pochází z velmi široké škály 

společenských i příjmových vrstev. Pražská zoo toto vhodně zohledňuje i ve své 

nabídce rozšířených služeb. Dobrým příkladem je zejména rozličnost služeb 

gastronomických. Na své si zde přijdou jedinci a rodiny z nižších příjmových vrstev i 

                                                                                                                                          
  
10 KESNER,  Ladislav.  Marketing  a  management  muzeí  a  památek.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2005,  
304  s.  ISBN  80-247-1104-4,  s.  163,  164.  
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labužníci hledající luxusní restaurace. I z hlediska časových možností a preferencí je 

zde k dispozici několik variant od rychlého občerstvení po možnost příjemného 

posezení u oběda či večeře. V úvodu jsem již zmiňovala mezi návštěvníky velmi 

oblíbenou „dětskou zoo,“ která se také řadí mezi prvky rozšířeného produktu stejně jako 

lanová dráha zajišťující návštěvníkům dopravu z dolní do horní části zahrady a nabízí 

tak nejenom další nevšední zážitek z bohatého portfolia ZOO Praha - pohled na její část 

z ptačí perspektivy, ale také jeden z místních dopravních prostředků. Za zmínku jistě 

stojí i fakt, že celý prostor je koncipován dle moderních trendů jako park navozující 

odpočinkovou a relaxační atmosféru, ve kterém jsou expozice se zvířaty umístěné 

v nenásilném duchu.  

 

 

2.  O  ZOO  Praha  –  hlavní  historické  momenty  

První zmínka o ZOO Praha sahá až do roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva 

hraběte Sweerts-Sporka ke zřízení zoologické zahrady. O deset let později byl zřízen 

výbor k ustavení zoologické zahrady v Královské oboře, ta se však neuskutečnila. Roku 

1904 na scénu vstoupil středoškolský profesor Jiří Janda, který začal zoo připravovat na 

Štvanici. O patnáct let později byla na schůzi poradního sboru matematicko-

přírodovědeckého poradního sboru při ministerstvu školství a národní osvěty zvolena 

komise, která počala s přípravnými pracemi na založení pražské zoologické zahrady.   

Roku 1922 věnoval za účelem vybudování zoologické zahrady velkostatkář 

Alois Svoboda pozemky v Troji a rok nato byl profesor Jiří Janda zmíněným 

ministerstvem pověřen k zahájení přípravných prací ke zřízení zoo. Koncem roku 1927 

již bylo oploceno 8 hektarů budoucí zoo. Roku 1930 byla zoo majitelem cirkusu 

Rebernigg věnována lvice Šárka a o rok později, tedy přesně 28. září 1931, bylo poprvé 

zpřístupněno „staveniště“ pražské zoologické zahrady. Byla postavena administrativní 

budova u hlavního vchodu, vybudována Jandova voliéra dravců a byl zaznamenán 

příchod prvních koní Převalského (Minka a Ali). Následovaly příchody mnoha dalších 

zvířat. Za zmínku stojí například dva lachtani, které zoo daroval komik Vlasta Burian, 

slon, hroch, nosorožec nebo tygři. Následoval i stavební rozvoj, zejména vybudování 

soustavy hospodářských budov, tzv. statku. V roce 1950 se Zoo stala zařízením státní 
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správy pod ÚNV Prahy a dohledem MIO. V roce 1971 se v Praze konala konference 

WZO (Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad) za účasti prof. Bernharda 

Grzimka. Ve stejném roce byl také otevřen nový pavilon velkých savců (slonů, hrochů a 

nosorožců). V roce 1995 byla otevřena nová expozice „Amerika“ a rekonstruované 

expozice medvědů ledních a baribalů a v Praze se konala konference EZE (European 

association of Zooeducators). V roce 2001 se podařil první umělý odchov koně 

Převalského na světě, byly otevřeny dva nové pavilony – Africký dům a pavilon goril a 

v zoo zasedala EAZA. V roce 2002 zoo zasáhla ničivá povodeň, které si vyžádala 

mnoho zvířecích obětí, napáchala mnohamilionové škody a vrátila zoo zpět ve vývoji o 

několik let.  

Od roku 2003 do roku 2008 bylo zrekonstruováno a nově vybudováno množství 

pavilonů a do zoo přišla řada nových zvířat. Za zmínku stojí například příchod dvou 

nových slonů (samec Nagathan, samice Praya) a samce gorily nížinné Richarda. Po 

povodni byl otevřen pavilonu velkých želv a pavilon goril, navrátila se samice gorily 

nížinné ze Zoo Dvůr Králové a nová samice přišla do zoo z Anglie. Slavnostně byl 

otevřen pavilon Afrika zblízka a pavilon Sečuán. Otevřen byl také, po povodni 

zrekonstruovaný, pavilon šelem a nové expozice plameňáků, pavilon tučňáků, expozice 

gepardů a Vzdělávací centrum. Proběhl příchod prvního páru varanů komodských v ČR 

a otevření nového pavilonu Indonéská džungle. Dále také narození první gorily nížinné 

v ČR, která byla pojmenována Moja a stala se v krátké době jednou z největších 

zvířecích celebrit v historii Zoo Praha. Představen a otevřen byl také projekt Dětská 

zoo, která přibližuje dětským návštěvníkům zvířata doslova na dosah ruky.  

V roce 2009 odešel po 12 letech z funkce ředitele Zoo Praha PhDr. Petr Fejk a 

v roce 2010 ho nahradil Mgr. Miroslav Bobek. V roce 2011 zoo oslavila 80 let od svého 

založení a roku 2012 představila nové logo a vizuální styl. Do roku 2012 bylo otevřeno 

ještě mnoho dalších nových expozic a pavilonů a narodilo se velké množství mláďat, 

mezi nimi byly i vzácné a ojedinělé druhy, jejich podrobný výčet a popis by však zabral 

mnoho stran a není předmětem této práce.11        

  

                                                
11  Stručná  historie  ZOO.  ZOO  Praha  [online].  [cit.  2015-05-05].  Dostupné  z:  
https://www.zoopraha.cz/vse-o-zoo/historie/42-strucna-historie-prazske-zoo?device=xhtml  
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3.    SWOT  analýza  

SWOT analýza je nejjednodušší způsob, jak provést marketingovou situační  

analýzu. Ta spočívá v systematickém a důkladném zkoumání marketingové situace 

subjektu trhu ve třech časových horizontech – dosavadní vývoj, současný stav, odhad 

možného budoucího vývoje. Slouží zejména k vyhodnocení silných a slabých stránek 

firmy, profilu firmy a zahrnuje i vymezení příležitostí a problému přicházejících 

z vnějšího prostředí. Výsledky takto provedené analýzy pomáhají určit schopnosti a 

jedinečnosti firmy a „slouží jako podklad pro stanovení marketingových cílů, určení 

marketingových strategií a k vyhotovení marketingových plánů,“ uvádí ve své publikaci 

R. Kozel.12 Dle P. Kotlera se zjednodušeně jedná o: „Celkové vyhodnocení silných a 

slabých stránek (strengths, weaknesses), stránek společnosti, příležitostí a hrozeb 

(opportunities, threats), které zahrnuje monitorování externího a interního 

marketingového prostředí.“ Nezbytné je sledování jak sil makroprostředí, mezi které 

řadíme demograficko-ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a 

společensko-kulturní, tak i významných složek mikroprostředí, jakými jsou zejména 

zákazníci, konkurenti, dodavatelé, distributoři, dealeři. Obojí má vliv na schopnost 

subjektu docílit zisku.  

Dalším krokem je poté analýza interního prostředí neboli silných a slabých 

stránek. Nestačí pouhé vyhodnocení příležitostí, k úspěchu je však nezbytné dokázat je 

využít.13 Logickým krokem každé firmy či organizace by měla být snaha o eliminaci 

slabých stránek, včasná detekce hrozeb a předejití jejich následků. Přičemž je důležité 

soustavně pracovat na rozvoji a rozšíření silných stránek a maximálním možném využití 

příležitostí. Tím si daný subjekt může zajistit konkurenční výhodu a tedy i lepší 

prosperitu.  

„Pro rozbor a interpretaci těchto informací se používá tzv. matice silných a 

slabých stránek a matice příležitostí a hrozeb.“14 Příkladem může být například 

                                                
12  KOZEL,  Roman.  Moderní  marketingový  výzkum:  nové  trendy,  kvantitativní  a  kvalitativní  
metody  a  techniky,  průběh  a  organizace,  aplikace  v  praxi,  přínosy  a  možnosti.  1.  vyd.  Praha:  
Grada,  2006,  277  s.  ISBN  80-247-0966-x,  s.  38.  
13 KOTLER,  Philip  a  Kevin  Lane  KELLER.  Marketing  management.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2007,  
788  s.  ISBN  978-80-247-1359-5,  s.  90. 
14 ŠIMKOVÁ,  Eva.  Management  a  marketing  v  praxi  neziskových  organizací.  Vyd.  5.,  upr.  
Hradec  Králové:  Gaudeamus,  2012,  173  s.  ISBN  978-80-7435-230-0,  s.  154. 
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vypracování tabulky obsahující jednotlivá kritéria a pracující s pětistupňovou škálou, 

jejíž střed znamená, že dané kritérium není hodnoceno ani jako silná stránka, ani jako 

slabina. Hodnocení bodem 1 je negativní, bod 5 znamená pozitivní. „Vyplněním matice 

silných a slabých stránek, matice příležitostí a ohrožení a spojením jednotlivých bodů 

dostaneme křivku charakterizující jednotlivé oblasti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

jejím vrcholům, které jsou buď vpravo (pozitivní) nebo vlevo (negativní). Tyto vrcholy 

jsou právě silnými či slabými stránkami, příležitostmi či hrozbami.“15 Jedním ze 

způsobů zpracování a vyhodnocení je tedy grafickou podobou, můžeme jej však provést 

i detailnějším popisem a rozepsáním daných aspektů. Pro správné fungování společnosti 

je třeba se zaměřit nejen na analýzu výchozí situace. Po úspěšném dokončení analýzy 

SWOT přichází stanovení vize, která určuje směr, kterým se má daný subjekt dále 

ubírat. Poté je třeba stanovit jasné cíle a to jak strategické (čili dlouhodobé), krátkodobé, 

či konkrétní (dílčí) cíle a úkoly.16 

 

 

3.1   Aplikace  SWOT  analýzy  na  zkoumaný  subjekt  

Pro zjištění stavu marketingu a komunikace ZOO Praha jsem zvolila právě výše 

popsanou analýzu SWOT. Jedná se dle mého názoru o přehledný a systematický  a 

zároveň účinný způsob, jak zhodnotit základní parametry a kritéria rozličného 

charakteru daného subjektu. Pro její vypracování a zhodnocení výsledků použiji 

detailnější popis, který dovoluje dle mého mínění lepší vhled a otevírá prostor pro širší 

zamyšlení a propojení souvislostí, než použití již zmiňované matice.  

První písmeno anglické zkratky pro tuto analýzu je S jako Strengths, tedy 

v překladu silné stránky. Mezi základní pilíře úspěchu každé firmy, organizace či 

subjektu patří bez pochyby její schopnost komunikace a to, jak se dokáže laicky řečeno 

„prodat.“ Pokud firma vyrábí nejlepší výrobek v dané kategorii nebo muzeum, 

                                                
15 ŠIMKOVÁ,  Eva.  Management  a  marketing  v  praxi  neziskových  organizací.  Vyd.  5.,  upr.  
Hradec  Králové:  Gaudeamus,  2012,  173  s.  ISBN  978-80-7435-230-0,  s.  155. 
16 ŠIMKOVÁ,  Eva.  Management  a  marketing  v  praxi  neziskových  organizací.  Vyd.  5.,  upr.  
Hradec  Králové:  Gaudeamus,  2012,  173  s.  ISBN  978-80-7435-230-0,  s.  44.  
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zoologická zahrada či galerie disponuje nejlepšími exponáty, ale nedokáže to vhodným 

způsobem sdělit široké veřejnosti a zajistit si tak odbyt zboží nebo návštěvnost, 

v žádném případě nemá šanci na zisk, který by odpovídal produkované kvalitě. Na 

druhé straně firma s méně kvalitní produkcí, ale zato brilantními sdělovacími 

dovednostmi dosáhne opačného výsledku. Komunikace na vysoké úrovni je tedy dle 

mého názoru jeden z klíčových faktorů úspěchu.  

Zoologická zahrada v Praze má pro účely marketingu a public relations zřízené 

samostatné oddělení, které má na starosti veškerý monitoring, vyhodnocení, plánování a 

uskutečňování komunikačních aktivit. Návštěvnost ZOO Praha se pravidelně pohybuje 

okolo 1,2 mil. osob za rok, což představuje vysoký evropský i světový standart17. 

Svědčí to o dobré informovanosti domácích i zahraničních návštěvníků. Subjekt také 

patří k oblíbeným turistickým destinacím. Komunikace, reklama, marketing a PR tedy 

patří mezi její silné stránky. Jejich podrobnějšímu rozboru se budu věnovat 

v samostatné kapitole věnované konkrétním příkladům a kampaním.  

 Jako další silnou stránku bych zařadila i její umístění v Praze, která je jakožto 

hlavní město České republiky převážným cílem turistů ze zahraničí, ale také těch 

tuzemských. Z pohledu marketingu je lokalita velmi důležitým parametrem. V již 

zmiňovaném marketingovém mixu se lokalitou a umístěním zabývá „Place“, čili 

v překladu místo. Dle Bačuvčíka se jedná o: „Způsob, jakým se produkt dostane 

k zákazníkovi.“ V našem případě se jedná o místo poskytování služeb v zařízení 

poskytovatele.18 Snadná dostupnost v rámci Prahy je zaručena hned z několika důvodů. 

Díky propracované síti pražské hromadné dopravy není složité v přijatelném čase 

dorazit na místo ze všech městských i příměstských částí. Zřízena je i speciální linka, 

která pravidelně operuje na trase Nádraží Holešovice (zastávka metra C) a ZOO Praha. 

Pro zákazníky s vlastní dopravou, například automobilem, jsou připravena rozsáhlá 

parkoviště. Podle R. Johnové je „dostupnost faktorem, který ovlivňuje poptávku. 

Dostupnost zahrnuje otevírací dobu, spojení městskou hromadnou dopravou, veřejnou 

dopravou z větší vzdálenosti, možnost pohodlného příjezdu autem a využití parkovacích 

                                                
17 ANDĚROVÁ,  Romana.  2010.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2010  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202010.pdf 
18  BAČUVČÍK,  Radim.  Marketing  neziskových  organizací.  1.  vyd.  Zlín:  VeRBuM,  2011,  190  s.  
ISBN  978-80-87500-01-9,  s.  87.  
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míst pro zákazníky.“19 Mezi prvky komunikace a součást marketingového „Place“ patří 

i způsob, jakým je objekt poskytovatele uspořádán. Je to v podstatě součástí toho, jak 

instituce přímo komunikuje se zákazníkem. Vhodné značení a navigační prostředky, 

jako například informační a směrové tabule, přispívají k celkovému dobrému vnímání 

místa. Možnosti dobře se v prostoru orientovat a rozvrhnout si časový plán, popřípadě 

zájmové preference jsou pro zákazníka velmi důležité. V opačném případě návštěvník 

bloudí, dostává se do stresu a jeho zážitek z návštěvy, tedy produktu, se stává 

negativním. R. Johnová zmiňuje, že „nedojde-li k uspokojení základních potřeb 

(například možnost občerstvení, místo k odpočinku) vede to k nespokojenosti a nejsou-

li odstraněny tyto dissatisfaktory, zákazník není schopen vnímat vyšší motivátory, 

celkově je nespokojen, stejnou organizaci znovu nenavštíví, a navíc svou nespokojenost 

sdělí dalším lidem v podobě negativní reference.“ Dále dodává, že dle výzkumů je 

poměr pozitivních a negativních referencí 11:3, což znamená, že dobrou zkušenost sdělí 

osoba 3 lidem, kdežto špatnou v průměru 11. Z čehož vyplývá, že negativní reference se 

šíří podstatně rychleji.20 Z tohoto pohledu je „Place“ opět silnou stránkou ZOO Praha, 

jelikož disponuje velmi propracovaným systémem navigačních prvků.  

Mezi hlavní slabé stránky (Weaknesses) bych zařadila fakt, že návštěvnost ZOO 

Praha je velmi závislá na klimatických podmínkách. To se značně odráží na její sezónní  

návštěvnosti. Například v roce 2010 se v zimním období návštěvnost pohybovala 

v průměrných až podprůměrných hodnotách, a to právě kvůli špatnému počasí. Celková 

pololetní návštěvnost činila 544 565 osob, což je v porovnání s předchozími pěti lety 

druhá nejnižší.21 S tím spojená je i nedostatečná propagace činností, které mohou 

návštěvníci ZOO Praha v zimním období nebo při špatném počasí provozovat. 

Vezmeme-li v úvahu fakt, že díky pravidelnému střídání ročních období v klimatickém 

pásmu České republiky, se tento jev objevuje každoročně, slabou stránkou instituce je 

pak také nedostatečná připravenost na tuto situaci a neuspokojující nabídka aktivit 

v zimním období, která by přilákala více návštěvníku a především jejich již zmiňovaná 

nedostatečná komunikace.  

                                                
19  JOHNOVÁ,  Radka.  Marketing  kulturního  dědictví  a  umění:  [art  marketing  v  praxi].  1.  vyd.  
Praha:  Grada,  2008,  284  s.  ISBN  978-80-247-2724-0,  s.  91.  
20  JOHNOVÁ,  Radka.  Marketing  kulturního  dědictví  a  umění:  [art  marketing  v  praxi].  1.  vyd.  
Praha:  Grada,  2008,  284  s.  ISBN  978-80-247-2724-0,  s.  90,  91.  
21 ANDĚROVÁ,  Romana.  2010.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2010  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202010.pdf 
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Opportunities, neboli příležitosti, se nazývá další z faktorů, kterým se zabývá 

analýza SWOT. Ačkoli muzea, kinosály, divadla a další kulturní instituce jsou dle R. 

Johnové brány jako přímá konkurence zoologických zahrad,22 v rámci hlavního města 

Prahy a potažmo i Středočeského kraje nemá pražská zoologická zahrada konkurenta 

v podobě jiné zoologické zahrady. Pozice ZOO Praha na regionálním trhu je tedy dobrá. 

V tom vidím značnou příležitost. Samo o sobě to každoročně přiláká větší počet 

návštěvníků, než kdyby tato konkurence existovala. Struktura návštěvníků, tedy 

zákazníků, je, jak už jsem zmiňovala v kapitole 1.2, je velmi rozmanitá. L. Kesner 

uvádí: „Publikum kulturních destinací je velmi různorodé: od prázdninových 

návštěvníků, kteří přijímají kulturní nabídku spíše náhodně a váhavě, jako vedlejší 

produkt své jinak motivované cesty, po milovníky umění či znalce vedené hlubokým 

zaujetím pro dané téma či objekty, pro něž účast na kultuře nabývá podoby životní 

potřeby.“23 Také věkové složení návštěvníků nebo jejich příslušnost k určité sociální a 

příjmové vrstvě je různorodá. Příležitost zde vidím v možnosti oslovit velmi širokou 

škálu zákazníků. Potencionálních návštěvníků je zde více než u kulturních institucí 

jiného typu.  

Poslední ze čtveřice parametrů jsou hrozby, v anglickém originále Threats. Pro 

ZOO Praha představuje jednu z velkých hrozeb její umístění. Myšlena je tím v tomto 

případě její poloha vzhledem k přírodním faktorům. Pražská ZOO se již několikrát 

přesvědčila, jak velké dopady může tato skutečnost mít a vzhledem k tomu, že i nadále 

setrvává na stejném místě, musí být na tuto hrozbu do budoucna dobře připravena. 

V jedné z následujících kapitol se budu touto problematikou podrobněji zabývat. Faktor 

ceny také hraje velmi podstatnou roli. Současným trendem je zvyšování cen například 

energií, materiálů, krmiv a dalších prostředků, které zoologická zahrada ke svému 

fungování nevyhnutelně potřebuje.  To se pochopitelně odráží i na ceně vstupného. Pro 

ilustraci uvádím následující příklad. Z výpočtu provedeného poměrem celkové roční 

tržby a celkové roční návštěvnosti jsem dospěla k číslu 96 pro rok 2011 a číslu 119 pro 

rok 2012, což by hrubým výpočtem a bez zohlednění cen zvýhodněných vstupenek, 

                                                
22  JOHNOVÁ,  Radka.  Marketing  kulturního  dědictví  a  umění:  [art  marketing  v  praxi].  1.  vyd.  
Praha:  Grada,  2008,  284  s.  ISBN  978-80-247-2724-0,  s.  33.  
23 KESNER,  Ladislav.  Marketing  a  management  muzeí  a  památek.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2005,  
304  s.  ISBN  80-247-1104-4,  s.  98. 
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permanentek a dalších, znamenalo meziroční nárůst o 23 %.24 Cena je přitom jedním 

z hlavních důvodů neúčasti na kultuře. „O tom, že i v bohatých společnostech zůstává 

cena vstupného důležitou bariérou, limitující účast mnoha potenciálních zájemců, 

svědčí opakované výsledky mnoha průzkumů. Je třeba vzít v úvahu, že náklady účasti 

(návštěvy dané kulturní destinace) nejsou zpravidla dány jen cenou vlastního kulturního 

produktu (vstupné), ale je třeba k nim připočítat náklady na dopravu a stravování, 

případně i ubytování. Tyto náklady, které v řadě případů výrazně, až několikanásobně 

převyšují vlastní cenu vstupného, mohou rozhodnout o tom, že návštěva určitého muzea 

nebo památky se pro konkrétního, jinak motivovaného zájemce (skupinu, rodinu) stává 

nepřijatelnou alternativou.“25  

Subjekt, který je podroben analýze SWOT, by se měl po jejím dokončení snažit 

o maximální možné eliminování slabých stránek a rozvíjení silných stránek. Po 

vytipování vhodných příležitostí je nutné začít s jejich realizací za současného 

předcházení hrozeb. Po provedení SWOT analýzy, která je součástí strategie a 

uceleného plánovacího procesu, přichází na řadu stanovení vize, formulace cílů, 

formulace strategie a její realizace a následná kontrola.26 

 

 

4.  Marketingová  komunikace  

Následující kapitoly jsou věnovány vymezení základních pojmů z oblasti 

marketingové komunikace a konkrétním marketingovým a komunikačním aktivitám 

učiněným ZOO Praha v letech 2010 - 2012 a také kampaním a počinům z historie. 

                                                
24 ANDĚROVÁ,  Romana.  2010.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2010  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202010.pdf  
ANDĚROVÁ,  Romana.  2012.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2012  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202012.pdf  
25 KESNER,  Ladislav.  Marketing  a  management  muzeí  a  památek.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2005,  
304  s.  ISBN  80-247-1104-4,  s.  106. 
  
26  ŠIMKOVÁ,  Eva.  Management  a  marketing  v  praxi  neziskových  organizací.  Vyd.  5.,  upr.  
Hradec  Králové:  Gaudeamus,  2012,  173  s.  ISBN  978-80-7435-230-0,  s.  42.  
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Zejména poté komunikace spojená s výročím 80 let od založení instituce, které se 

uskutečnilo v roce 2011, komunikace a krizová komunikace spojená s ničivými 

povodněmi, které ZOO Praha postihly v roce 2002. Dále se věnují rozboru sporu o 

autorská práva a užívání loga ZOO Praha s výtvarníkem Michalem Cihlářem a 

vymezení základních pojmů z oblasti firemní image a firemní identity.  

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace charakterizuje 

marketingovou komunikaci jako „jednu ze základnách funkcí marketingu. Komplex 

metod a prostředků komerční, nekomerční a politické komunikace se širší veřejností, 

cílovými skupinami i jednotlivými recipienty. Marketingovou komunikaci můžeme mj. 

charakterizovat např. z hlediska společenského uspořádání jako interpersonální, 

skupinovou, meziskupinovou, institucionální a celospolečenskou. Zahrnuje tedy jak 

komunikaci masovou a mediální (tisk, rozhlas, televize, internet a další elektronická 

média), tak prostředky venkovní reklamy (billboard), direct marketingu atd. 

Marketingová komunikace může mít podobu reklamy i daleko sofistikovanějších metod 

public relations.“27 John Egan ve své knize Marketing Communications uvádí, že na 

otázku „Co je to marketingová komunikace?“ dostaneme s velkou pravděpodobností 

právě tolik odpovědí, kolik bude respondentů. Jako jednu z nejčastějších možných 

odpovědí zmiňuje reklamu, protože je to jeden z nejviditelnějších nástrojů mixu 

marketingové komunikace. Marketingovou komunikaci pak definuje jako veškeré 

prostředky, kterými dodavatel zboží, služeb, hodnot nebo nápadů představuje sebe sama 

svému cílovému publiku za účelem stimulovat dialog, což vede k lepším obchodním i 

jiným vztahům. Tato jednoduchá definice slouží ke zdůraznění důležitosti navázání 

dialogu, ať už se jedná o komerční, neziskovou či vládní sféru. Jako prostředky 

marketingové komunikace zmiňuje procesy, kterými marketéři rozvíjí a prezentují 

komunikační podněty. Komunikační mix popisuje jako nástroje užívané marketingovou 

komunikací, jakými jsou například reklama, public relations, sales promotion, osobní 

prodej, direct marketing apod.).28  

Reklama je dle De Pelsmackera „nástrojem neosobní masové komunikace 

využívající média (televize, rozhlas, noviny, časopisy, billboardy apod.). Obsah reklamy 

                                                
27 OSVALDOVÁ,  Barbora  a  Jan  HALADA.  Praktická  encyklopedie  žurnalistiky  a  marketingové  
komunikace.  3.,  rozšířené  vyd.  Praha:  Libri,  2007,  263  s.  ISBN  978-80-7277-266-7,  s.  106. 
28  EGAN,  John.  Marketing  Communications.  2.  vyd.  SAGE  2014,  440  s.  ISBN  1473908639,  s.  
18,  25.  
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zadává objednatel (firma, organizace), které také reklamu platí.“29 „Reklama patří 

k nejtypičtějším propagačním prostředkům. Je to jakákoli placená forma neosobní 

prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého sponzora (tj. osoby  nebo 

organizace). Základními cíli reklamy jsou informovat potenciální zákazníky, 

připomenout se zavedeným zákazníkům, znovu získat ztracené zákazníky. Nevýhodou 

reklamy je její neosobnost a jednosměrnost komunikace s veřejností (chybí zpětná 

vazba).“30 

„Podpora prodeje (anglicky sales promotion) může být definována jako 

krátkodobý stimul k vyzkoušení či užití výrobku či služby. Může být zacílená buď na 

obchod, či na zákazníky. Stejně jako reklama, i podpora prodeje může mít mnoho 

podob. Zatímco reklama poskytuje zákazníkům důvod k nákupu, podpora prodeje jim 

poskytuje podnět k nákupu. Spotřebitelská podpora prodeje umožňuje výrobcům 

efektivně odlišovat ceny pro různé skupiny zákazníků, kteří se liší ve své cenové 

citlivosti. Kromě toho může pečlivě připravená podpora prodeje budovat hodnotu 

značky prostřednictvím informací či sdílením zkušeností s výrobkem, což pomáhá 

vytvořit silné, příznivé a jedinečné asociace.“31 „Mezi hlavní prostředky podpory 

prodeje patří soutěže, hry, loterie; vzorky zdarma, prémie, odměny, dárky; ochutnávky, 

přehlídky, slavnostní události; veletrhy a prodejní výstavy, semináře. Prostřednictvím 

nástrojů podpory prodeje se dosahuje rychlé reakce, ale její účinek je většinou 

krátkodobý a nevytváří trvalé preference k danému produktu či značce.“32  

Pro určení, co jsou to public relations, nalezneme množství definic. Jednu z nich 

nabízí ve své publikaci V. Svoboda: „Jak naznačuje překlad anglického termínu do 

češtiny, jde o vztahy s veřejností. PR jsou v širším kontextu sociálněkomunikační 

aktivitou (podobně jako propagace, žurnalistika, propaganda). V Evropě se odborná 

veřejnost přiklání k užívání anglosaského termínu public relations, v německy 

hovořících zemích zdomácněl a také u nás se dříve četněji užíval pro PR název práce 

                                                
29  PELSMACKER,  Patrick  de,  Maggie  GEUENS  a  Joeri  van  den  BERGH.  Marketingová  
komunikace.  Praha:  Grada,  2003,  581  s.  ISBN  80-247-0254-1,  s.  26.  
30 ŠIMKOVÁ,  Eva.  Management  a  marketing  v  praxi  neziskových  organizací.  Vyd.  5.,  upr.  
Hradec  Králové:  Gaudeamus,  2012,  173  s.  ISBN  978-80-7435-230-0,  s.  118,  119. 
31  KELLER,  Kevin,  Lane.  Strategie  řízení  značky.  Praha:  Grada  Publishing,  2007,  796  s.  ISBN  
8024714817,  s.  335,  336. 
32 ŠIMKOVÁ,  Eva.  Management  a  marketing  v  praxi  neziskových  organizací.  Vyd.  5.,  upr.  
Hradec  Králové:  Gaudeamus,  2012,  173  s.  ISBN  978-80-7435-230-0,  s.  119.  
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s veřejností. Česká odborná veřejnost přijala termín jako adekvátní a v naprosté většině 

mu dává přednost před dalšími synonymy. Prostřednictvím PR organizace působí na 

vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a 

dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Komunikační proces PR 

je sestavený z kanálů osobní i neosobní komunikace.“33 „PR je komunikace zaměřená 

především na ovlivňování postojů. Cílem práce s veřejností je vytvoření příznivého 

klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosažení 

marketingových záměrů. Mezi hlavní prostředky public relations patří prostředky 

individuálního působení (charitativní dary, dárkové a upomínkové předměty, 

sponzorství), prostředky skupinového působení (výroční zprávy, publikace, firemní 

časopisy, semináře, slavnostní události), prostředky press relations (tiskové konference, 

články v tisku), lobbying (cílené působení za účelem prosazení zájmů prostřednictvím 

vlivných jednotlivců nebo skupin, např. poslanců). Důležitým znakem práce s veřejností 

je její důvěryhodnost (často ovlivní i tu část veřejnosti, která není přístupná reklamě), 

PR stejně jako reklama mají schopnost zdůrazňovat důležitost organizace nebo 

produktu.“34  

„Sponzorování znamená, že sponzor poskytuje fondy, zboží, služby či know-

how a sponzorovaný mu pomáhá v dosahování cílů v komunikaci, jako je například 

posílení značky, zvýšení povědomí o značce, znovuzískání pozice značky nebo firemní 

image.“35  

 

 

4.1   Vybrané  kampaně  ZOO  Praha  roku  2010  

Sezónu zahájila ZOO Praha roku 2010 již tradičně speciálním eventem 

připraveným pro tuto příležitost. Celodenní akce se zúčastnili nejenom zaměstnanci 

                                                
33 SVOBODA,  Václav.  Public  relations:  moderně  a  účinně.  2.,  aktualiz.  a  dopl.  vyd.  Praha:  
Grada,  2009,  239  s.  ISBN  978-80-247-2866-7,  s.  16,  17,  23. 
34 ŠIMKOVÁ,  Eva.  Management  a  marketing  v  praxi  neziskových  organizací.  Vyd.  5.,  upr.  
Hradec  Králové:  Gaudeamus,  2012,  173  s.  ISBN  978-80-7435-230-0,  s.  119,  120. 
35 PELSMACKER,  Patrick  de,  Maggie  GEUENS  a  Joeri  van  den  BERGH.  Marketingová  
komunikace.  Praha:  Grada,  2003,  581  s.  ISBN  80-247-0254-1,  s.  26.  
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zahrady a veřejnost, ale také několik známých osobností z prostředí českého 

showbusinessu, které podpořily zájem návštěvníků na účasti (například autogramiádou). 

Byla představena vize rozvoje instituce pro nadcházející rok, uskutečnily se workshopy 

a naučné semináře. Celý program byl doplněn hrami pro děti i dospělé.  

Již počátkem roku pražská zoologická zahrada realizovala pokračování úspěšné 

kampaně z předchozího období. Jednalo se o kampaň s názvem „Made in nature“. Vít 

Kahle, tiskový mluvčí, vedoucí odd. marketingu a PR ZOO Praha, se ke kampani 

vyjádřil slovy: „Pokračujeme v úspěšné kampani „Made in nature“, která byla dříve 

založena na zajímavých portrétech zvířat, nyní na jejich neméně zajímavých 

produktech, ať už to jsou exkrementy, vejce či peříčka. Všechny kampaně ZOO Praha 

mají za cíl propagovat nádheru přírodních tvarů, přitáhnout pozornost za účelem 

zvyšování návštěvnosti pražské zoo a tím zároveň spoluvytvářet fondy pro záchranu 

ohrožených druhů ve volné přírodě (z každé vstupenky jde 1 Kč na tyto účely). 

Samozřejmě, chápeme, že uplatnit trus v rámci reklamní kampaně někomu nepřipadá 

vkusné, ale všichni, kdo ví, že nutným základem zdraví je dobré a pravidelné 

vyměšování, musí tuto kampaň ocenit. Navíc je zde opět roztodivnost a plasticita tvarů 

a lá „Made in nature“ – a to je téma, s nímž se výborně pracuje!“36 Se stejnou tematikou 

vydala ZOO Praha i kalendář pro rok 2010, se kterým získala druhé místo v desátém 

ročníku prestižní soutěže o nejlepší kalendář roku, vyhlašované společnostmi 

Typografia a M.I.P. Group, a to v kategorii „Propagační účin a hlavní idea“.37  

Začátkem této sezony ZOO Praha představila novou kampaň s dlouhodobým 

charakterem a názvem „Seznamte se!“ Kampaň byla zahájena na počátku hlavní sezony 

1. dubna 2010. „Chceme návštěvníky pozvat do zoo a představit jim její nejzajímavější 

obyvatele. A to zcela konkrétní jedince, kteří jsou nejen představiteli fascinujících 

živočišných druhů, ale současně mají i své vlastní příběhy a charakterové vlastnosti,“ 

vysvětlil Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. „Seznamte se! – tenhle slogan mě napadl 

při prvním setkání s Eberhardem. Vážně stojí za to se s ním seznámit – a ovšem nejen 

s ním,“ dodal. Ke všem těmto osobnostem budou zveřejněny bližší informace o jejich 

                                                                                                                                          
  
36  KAHLE,  Vít.  Kampaň  Made  in  nature.  ZOO  Praha  [online].  2009  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  
z:  http://www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/kampane/2345-kampan-made-in-nature 
37  Kalendář  roku  2010.  ZOO  Praha  [online].  2010  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/2655-kalendar-roku-2010  
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životě – na internetu i přímo u jejich expozic v areálu pražské zoo. „Kromě venkovní 

kampaně budou osobnosti propagovány i na pohlednicích, magnetkách, podložkách pod 

myš apod.,“ uvedl Ing. Vít Kahle, vedoucí PR a marketingu ZOO Praha. Portréty osmi 

druhů zvířat od fotografů Dalibora Tichého, Roberta Halamíčka a Petra Kliera jsou 

zasazeny do bílé plochy, opět v duchu kampaně „Made in nature“ a v grafické úpravě 

Vladimíra Veselého.38 Kampaň Seznamte se! uspěla v dubnovém hodnocení roku 2010 

pořádaným odborným časopisem Marketing&Media a obsadila druhé místo 

v hodnocení outdoorové reklamy.39 A dále získala 1. místo v hodnocení odborného 

časopisu Strategie.40 Ve druhém pololetí roku 2010 poté ZOO Praha zahájila 2. etapu 

této kampaně. V červenci představila sadu nových vizuálů. Kampaň se objevila opět na 

billboardech a citylightech v pražských ulicích a metru. Doplněna byla i dalšími 

předměty se stejnou tematikou, jakými byly například pohlednice, plakáty a samolepky. 

Zaměření kampaně bylo na představení významných a populárních zvířecích jedinců. 

„Ukázat jedince, kteří jsou nejen představiteli fascinujících živočišných druhů, ale 

současně mají i své vlastní příběhy a charakterové vlastnosti, to je hlavní cíl kampaně 

Seznamte se!,“ uvedl Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha a iniciátor kampaně.41  

Příkladem podpory prodeje ZOO Praha pro rok 2010 jsou zejména speciální 

akce se zvýhodněným vstupným. Tohoto prostředku využila zoo například v zimních 

měsících, kdy je kvůli chladnému počasí návštěvnost tradičně nižší a připravila akci 

s názvem do pražské ZOO za 1 korunu. V rámci listopadu 2010 platila tato akce pro 

maminky s kočárkem, které navštívily zoo v pondělky. V měsíci prosinci poté pondělní 

1 korunové vstupné platilo pro všechny návštěvníky. Mezi další prvky můžeme zařadit 

například noční komentované prohlídky, či speciální vánoční program.42 „ZOO Praha 

pamatovala také na akce, které umožňují a podporují přímý kontakt s návštěvníky a 

                                                
38  Nová  reklamní  kampaň  Seznamte  se!.  ZOO  Praha  [online].  2010  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  
z:  http://www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/kampane/2629-nova-reklamni-kampan-zoo-
praha-seznamte-se  
39  Outdoor  /  duben  2010.  Marketing&Media  [online].  2010  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://img.ihned.cz/attachment.php/980/25975980/aiostuv34CDEFGHJMlQcdepqx1Uw29RV/21
_mm24_ho.jpg  
40 ANDĚROVÁ,  Romana.  2010.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2010  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202010.pdf 
41  Seznamte  se.  ZOO  Praha  [online].  2010  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/kampane/2921-seznamte-se-4001605  
42  KINKOR,  Ondřej.  Do  pražské  ZOO  za  1  korunu?  V  prosinci  to  nebude  problém.  Mladá  fronta  
dnes.  Praha:  MAFRA,  a.s,  2010,  č.  264.  
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motivují lidi k návštěvě zoo. Důraz je položen na osvětu a hravost sdělení, např. Den 

šprtů 30. 6., kdy mají vstup za korunu jedničkáři z přírodovědných předmětů, a 

následný Den unavených učitelů 1. 7., který není třeba dále rozvádět. Na celý rok byl 

pečlivě připravený kalendář těchto aktivit, které svojí pestrostí přilákají jak děti, tak 

dospělé. Jde o komponované dny a měsíce, večerní prohlídky, komentovaná krmení 

vybraných druhů zvířat, přednášky, koncerty, divadelní dětská představení, akce pro 

školy, křtiny zvířat a slavnostní otevření nových expozic za účasti mediálně známých 

osobností. To zároveň zajišťuje téměř každodenní publicitu ve sdělovacích 

prostředcích.“43 

Další již tradiční každoročně se opakující zimní kampaní byla kampaň s názvem 

„Adoptujte zvíře“. „V posledních dvou měsících v roce vždy propagujeme možnost 

adoptovat zvíře z pražské zoo. Zároveň se snažíme eliminovat počet "sirotků", tj. počet 

druhů bez jakéhokoliv sponzora, a počet druhů, u nichž figuruje pouze 1 sponzor. Tato 

kampaň je vždy úspěšná. Např. v roce 2009 přispělo díky ní celkově 1 542 sponzorů, z 

toho 957 nových a 585 stávajících (prodloužili smlouvu o další rok). Z 90 sirotků 

nezbyl ani jeden.“ 44 Kampaň byla představena na na stovce billboardových a padesátce 

citylightových plochách. „Kampaň zaznamenala mnoho ohlasů na Facebooku ZOO 

Praha a vzbudila velký zájem veřejnosti. Potěšující rovněž je, že obsadila první místo 

v hodnocení venkovní reklamy týdeníku Strategie,“ uvedla na svých oficiálních 

internetových stránkách ZOO Praha.45 Mezi další ocenění outdoorových kampaní ZOO 

Praha patří 1. místo za měsíc květen udělené časopisem Strategie a 1. místo za červenec 

2010 dle časopisů Strategie i Marketing&Media.46 

Za rok 2010 vydala ZOO Praha 115 tiskových zpráv. Ohlas pouze v hlavních 

denících, televizních a rozhlasových stanicích a zpravodajských portálech představoval 

                                                
43 ANDĚROVÁ,  Romana.  2010.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2010  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202010.pdf 
44  Adoptujte  zvíře.  ZOO  Praha  [online].  2010  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/280-archiv/3257-adoptujte-zvire  
45  Výsledky  kampaně  adoptujte  zvíře  2010.  ZOO  Praha  [online].  2010  [cit.  2015-04-28].  
Dostupné  z:  http://www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/280-archiv/3468-vysledky-kampane-
adoptujte-zvire-2010  
46 ANDĚROVÁ,  Romana.  2010.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2010  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202010.pdf  
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více než 3 200 příspěvků. Novinkou v medializaci ZOO Praha bylo zavedení 

pravidelných „Snídaní s novináři“, v rámci kterých zoo nabízí médiím možnost účastnit 

se neformálního setkání s vedením zahrady a dalšími jejími odborníky. Zároveň zde 

zveřejňuje aktuální záměry, plánované novinky a speciální program v ZOO Praha. V 

průběhu celého roku 2010 byla medializace ZOO Praha mj. podpořena pravidelnými 

novinkami publikovanými na webu ZOO Praha, ale i atraktivní informační kampaní v 

rámci profilu ZOO Praha v sociální síti Facebook. Ta se setkala s mimořádným zájmem 

– od začátku roku 2010 došlo k 15násobnému nárůstu počtu fanoušků (k 31. 12. 2010 

jich bylo 76 867).47  

 

 

4.2   Vybrané  kampaně  ZOO  Praha  roku  2011  

V roce 2011 ZOO Praha navázala na úspěšnou kampaň „Seznamte se!“ z roku 

předchozího. Byl vydán stejnojmenný kalendář pro rok 2011, který stejnými vizuály 

navazuje na myšlenku propagace a popularizace zvířecích osobností pražské zoo. 

Kalendář byl k dostání v českém i anglickém jazyce. Tato kampaň navázala na 

úspěšnost, které se těšila již v roce 2010, hned z počátku roku 2011, kdy v lednu získala 

další ocenění časopisu Marketing&Media za nejlepší outdoorovou kampaň.48  

Netradičním způsobem zviditelnění se bylo zavedení kampaně, která 

propagovala prodej sloního trusu. Server ihned.cz uvedl začátkem dubna 2011: „Pražská 

zoo bude prodávat návštěvníkům sloní trus. Asi 1,5 kilogramu čerstvého hnojiva, které 

je podle vedení zoologické zahrady výborné například pro růže, bude stát 70 korun.“49 

V září poté stejný server zveřejnil hodnocení: „Už více než tři a půl tuny sloního trusu 

prodala pražská zoo za necelých pět měsíců, kdy projekt funguje. Za zvířecí výkaly tak 

dosud utržila téměř 170 tisíc korun. Poslední dobou je však o trus stále menší zájem. 

                                                
47 ANDĚROVÁ,  Romana.  2010.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2010  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202010.pdf 
48  Outdoor  leden  2011.  Marketing&Media  [online].  2011  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://mam.ihned.cz/c1-51109210-outdoor-leden-2011  
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Zoo podpořila akci i desítkami billboardů po celé Praze. Díky partnerství s reklamní 

agenturou euroAWK prý pořídila kampaň za minimální cenu. "Za billboardové 

kampaně platíme díky partnerovi pouze náklady tisku. Externí náklady na kampaň se 

tak pohybovaly pouze v řádu tisíců korun," upřesnila mluvčí zahrady Jana Ptačinská 

Jirátová. „Výnos z prodeje spadá do doplňkové činnosti ZOO Praha, ze které 

přispíváme na financování jejího chodu," doplnila.“50 Tato kampaň se také umístila na 

2. příčce v hodnocení nejlepších outdoorových kampaní za květen 2011.51  

Svého pokračování se dočkala již tradiční kampaň „Adoptujte zvíře“. tento rok 

však prošla malou modernizací, od které si její tvůrci slibovali její zefektivnění. 

„Kampaň Adoptujte zvíře běží již šestým rokem, letos je však nově obohacena o 

interaktivní prvek,“ vysvětluje Vít Kahle, vedoucí odd. marketingu a PR. „Citylighty 

jsou opatřeny tzv. QR kódem, jehož pomocí mohou lidé snadno a rychle zvíře z plakátu 

adoptovat. Stačí jen sejmout kód čtečkou v mobilním telefonu - automaticky budete 

přesměrováni na adopční formulář.“52   

„Outdoorové kampaně ve III. čtvrtletí 2011 se rovněž zaměřily na narození 

nových významných mláďat – na billboardech a citylightech se objevil malý lachtan a 

hříbě koně Převalského. Oba tyto přírůstky byly pokřtěny během jubilejní slavnosti 

významnými kmotry (Jiřina Bohdalová, primátor HMP Bohuslav Svoboda).“53   Dále 

byly představeny nové projekty a vizuály kampaně „Pomáháme jim přežít“. tato 

kampaň se soustředí na pomoc a ochranu ohrožených druhů zvířat. „K hlavním cílům 

moderní zoologické zahrady neodmyslitelně patří ochrana přírody. Ta má mnoho 

podob: lze totiž chránit jednotlivé živočišné druhy, ale i celé ekosystémy. K ochraně 

ohrožených druhů přispívají zoologické zahrady tím, že je úspěšně odchovávají (tzv. 

ochrana ex-situ), ale také tím, že dané druhy pomáhají chránit přímo v místě jejich 

                                                                                                                                          
49  Sloní  trus  z  pražské  zoo  na  prodej.  Ihned.cz  [online].  2011  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://ihned.cz/109-51649400-on-ZOO-000000_d-f0  
50  SMLSAL,  Matěj.  Zoo  prodala  3,5  tuny  trusu,  zájem  klesá.  Ihned.cz  [online].  2011  [cit.  2015-
04-28].  Dostupné  z:  http://ihned.cz/109-52834780-on-ZOO-000000_d-96  
51  Outdoor  květen  2011.  Marketing&Media  [online].  2011  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://ihned.cz/109-52222730-on-ZOO+outdoor-000000_d-76  
52  Adoptujte  zvíře.  Praha  12  [online].  2011  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://www.praha12.cz/adoptujte-zvire/d-18934/p1=2058  
53 ANDĚROVÁ,  Romana.  2011.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2011  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202011.pdf 



   

 

23 

  

přirozeného výskytu (tzv. ochrana in-situ). V neposlední řadě pomáhá k ochraně přírody 

i vzdělávací a osvětová činnost, které se zoologické zahrady poctivě věnují. ZOO Praha 

se zabývá jak ochranou ex-situ, tak ochranou in-situ. Koordinuje chov vybraných druhů 

v rámci záchovných programů nebo se stará o vedení tzv. plemenných knih, ale také se 

podílí na aktivitách, které mají pomoct přežít druhům v přírodě, nebo je dokonce sama 

vede. V mnoha záchranných projektech se oba přístupy kombinují a zvířata odchovaná 

v ZOO Praha se vracejí do volné přírody ve své původní domovině.“54 Příkladem této 

kampaně je výstava, která se uskutečnila na terase Vzdělávacího centra, které byla 

věnovaná záchraně největší antilopy světa, antilopy Derbyho nebo kampaň „Poslední 

divoký kůň“, která se zabývá záchranou koně Převalského.  

Nejvýraznějším prvkem v komunikaci v ZOO Praha v tomto období však byla 

kampaň k 80. výročí založení pražské zoo. Předvojem této kampaně bylo vydání 

kalendáře pro rok 2011, který se skládal z historických fotografií ZOO Praha a jejích 

zvířecích obyvatel a popisu nejdůležitějších či nejzajímavějších momentů z let 

minulých. „Kampaň je postavená na zajímavých dobových fotografiích těch druhů, 

které jsou k vidění pro návštěvníky i v současnosti. Záměrem bylo (kromě vlastní 

propagace jubilea) vzbudit u veřejnosti zájem o porovnání současných druhů s jejich 

historickými předchůdci. Kampaň mapovala jednotlivé dekády v historii zoo a 

vyvrcholila v září, kdy se 28. 9. 2011 uskutečnila jubilejní slavnost s enormní 

návštěvností 18,5 tis. osob, uvedla ZOO Praha ve své výroční zprávě.“55  „Při přípravě 

outdoorové kampaně „80 let ZOO Praha“ jsme sáhli po historických fotografiích – a to 

bez velkých ohledů na jejich výtvarnou či technickou kvalitu. Rozhodli jsme se totiž 

napříč desetiletími představit první zástupce nejdůležitějších a nejatraktivnějších 

živočišných druhů chovaných v naší zoo," vysvětlil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. 

 ZOO Praha pro umístění kampaně využila už tradičně billboardy a citylighty, které 

doplňují příběhy zvířecích osobností jednotlivých dekád. Ty najdou zájemci na 

                                                                                                                                          
  
54  Zoo  Praha.  Pomáháme  jim  přežít  [online].  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/pomahame-jim-prezit  
55 ANDĚROVÁ,  Romana.  2011.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2011  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202011.pdf 
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webových stránkách zahrady nebo na Facebooku,“ uvedl server strategie.cz.56 Tato 

kampaň byla opět úspěšná, co se hodnocení odbornými časopisy týče. Získala například 

první místo v dubnovém hodnocení outdoorové reklamy časopisu Marketing&Media.57 

Pražská zoo zvolila pro posílení své kampaně i využití některých netradičních 

prostor. Pro zviditelnění svých stěžejních kampaní zvolila umístění jejich prvků uvnitř 

pražského nákupního centra. Periodikum Pražský deník uvedl v rubrice Z metropole: 

„Zvířata ze ZOO Praha zaplavila pražské ulice od dubna loňského roku. Plakáty s 

fotografiemi zvířat umístěné na billboardech i jiných místech si získaly velkou oblibu 

nejen u Pražanů, ale i odborné poroty hodnotící podobu outdoorových kampaní. Proto 

se pražská zoo rozhodla ve spolupráci s Nákupní Galerií Atrium vystavit nejzajímavější 

z billboardů přímo v centru Prahy. "Výstava zvířecích osobností", která sestává z 

vizuálů kampaní „Seznamte se!“, „Adoptujte zvíře“ a „80 let ZOO Praha“, je umístěna 

na skleněném ochozu Atria. Návštěvníci se setkají se zvířecími "celebritami" jako je 

Kama, orangutan sumaterský, či Kawi, tygr malajský. Historické kampani, 

připomínající 80. výročí založení zoo, bude dominovat pár lachtanů Batul a Hýta. V 

přízemí Atria je dále umístěno několik informačních panelů, kde návštěvníci najdou 

životopisy zvířecích osobností a další zajímavé informace.“58 

V tomto roce také proběhla veřejná soutěž na nový logotyp ZOO Praha. 

Z velkého počtu přihlášených postoupilo do 2. kola 5 finalistů. „Do termínu uzávěrky 

21. února došly stovky návrhů od 233 autorů nebo autorských kolektivů. Pětičlenná 

komise nakonec vybrala pět postupujících do druhého kola. Úspěšní autoři byli vyzváni 

k dalšímu rozpracování či úpravám jejich návrhů.“59 „Ve středu 23. března 

2011 v odpoledních hodinách se sešla porota soutěže, aby posoudila dopracované verze 

pěti návrhů, které postoupily do 2. kola. „Rozhodli jsme se, že 1. - 3. místo v soutěži 

neobsadíme. ZOO Praha nebude žádný z těchto logotypů používat,“ zněl závěr 

                                                
56  Historie  Zoo  Praha  je  na  billboardech.  Strategie:  Marketing  -  reklama  -  média  [online].  Praha:  
Strategie  Praha,  2011  [cit.  2015-04-28].  Dostupné  z:  http://strategie.e15.cz/  zpravy/  historie-zoo-
praha-je-na-billboardech  
57  Outdoor  duben  2011.  In:  Marketing&Media  [online].  2011  [cit.  2015-04-29].  Dostupné  z:  
http://img.ihned.cz/attachment.php/870/31865870/isv35BCEF7ILMNOlPQbfgprxyzSw29Am/ma
keta_MM-23-25_ho.jpg  
58  HORÁK,  Jan.  Zvířata  ze  zoo  ovládla  galerii.  Pražský  deník:  Z  metropole.  2011,  roč.  6,  č.  68,  
s.  2.  
59  Soutěž  na  nové  logo  pražské  zoo  má  pět  finalistů.  In:  Strategie  [online].  2011  [cit.  2015-04-
29].  Dostupné  z:  http://strategie.e15.cz/zpravy/soutez-na-logo-prazske-zoo-ma-pet-finalistu  
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hodnocení poroty z úst ředitele zoo Miroslava Bobka. „Ani s jedním z návrhů bohužel 

nejsem spokojen a ztotožněn do té míry, abych jej ZOO Praha přisoudil na dalších deset 

nebo spíš dvacet let,“ podotkl.“ 60 

Pražská zoo získala i ocenění za celoroční průběh outdoorových kampaní. 

V lednu roku 2012 zveřejnil časopis Marketing&Media výsledky této soutěže. Zoo 

Praha získala 1. místo v kategorii nejlepší v hodnocení reklam / outdoor 2011.61 

 

 

4.3   Vybrané  kampaně  ZOO  Praha  roku  2012  

Počátek sezóny 2012 byl pro ZOO Praha přelomový. Bylo představeno nové 

logo a nový vizuální styl. Měsíčník Strategie popsal: „Pražská zoolologická zahrada 

představila svoje nové logo. Za 1,8 milionu korun ho vytvořilo renomované newyorské 

grafické studio Chermayeff & Geismar. Do tendru, který o tom rozhodl, byl přizván 

jediný domácí zástupce, a to Studio Marvil. S příchodem nového loga navíc končí éra, 

kdy zahrada řešila veškerou komunikaci in-house, zahajuje totiž spolupráci se studiem 

Třetí dílna. Vedení ZOO Praha nejdřív logo představilo novinářům, hned vzápětí ho 

slavnostně odhalilo před veřejností. Požehnat mu přišel kardinál Dominik Duka a 

objevil se i pražský primátor Bohuslav Svoboda. Uvedením nového loga sice ukončí 

období užívání provizorního znaku, ale zatím není ani zdaleka možné říct, že udělalo 

tlustou čáru i za logem s koněm Převalského, které vytvořil Michal Cihlář a které 

dotvářelo tvář zahrady v letech 1997 až 2009.“62 Nové logo bylo představeno po dvou a 

půl letech používání loga provizorního, které byla ZOO Praha nucena používat od 

prosince roku 2009 po prohře soudního sporu s umělcem Michalem Cihlářem o původní 

logo u Vrchního soudu v Praze. Změnou musely projít veškeré vizuální materiály, na 

kterých bylo prozatímní logo použito, zejména se jednalo o  navigační systém pro 

                                                
60  Nové  logo:  hledání  nekončí.  In:  Zoo  Praha  [online].  2011  [cit.  2015-04-29].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/3621-nove-logo-hledani-nekonci-zoo-praha  
61  Outdoor  leden  2012.  In:  Marketing&Media  [online].  2011  [cit.  2015-04-29].  Dostupné  z:  
http://ihned.cz/109-54907110-on-outdoor-000000_d-69  
62  Po  stopách  loga.  Strategie:  Marketing  -  reklama  -  média.  Praha:  Strategie  Praha,  2012,  roč.  
19,  č.  4,  s.  4.  
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návštěvníky, webové stránky zahrady, vstupenky, veškeré tiskoviny i dárkové 

předměty. Nové logo se začalo objevovat i v reklamních kampaních, které jsou tradičně 

směřovány na billboardy a citylighty. Problematice soudního sporu o logo a jeho 

bližšímu popisu je věnována následující kapitola.  

I v této sezóně pokračovala úspěšná kampaň „Seznamte se!“. Tentokráte již byla 

opatřena novým logem a prošla i grafickými úpravami. V kampani se představili „další 

zvířecí osobnosti (gepard, gueréza, trnucha, panda).“63 Tato kampaň byla v lednu 2012 

popsána časopisem Marketing&Media následovně: „Vloni (předloni, předpředloni) 

úspěšný koncept, letos už ale porotu prostě nepřekvapil.“64 Ve druhém pololetí byla 

poté realizována i závěrečná etapa této kampaně.  

Před příchodem letní sezóny byla pro její posílení spuštěna kampaň s názvem 

„Vítejte v Zoo Praha! / Welcome to Prague Zoo!“ „Díky vstřícné nabídce společnosti 

Adjust art budou na 365 reklamních plochách JCDecaux viset plakáty ve 4 motivech – 

s gepardem, sovou indickou, mládětem varana komodského a chápanem 

středoamerickým,“65   uvedla ZOO Praha na svých oficiálních webových stránkách. 

Kampaň byla představena jak v českém, tak i anglickém jazyce, aby oslovila nejen 

tuzemské návštěvníky, ale také přilákala zahraniční turisty a zvedla povědomí o instituci 

doma i v zahraničí.  

Kampaně zacílené na zahraniční turisty představila ZOO Praha již v minulosti. 

Jednalo se například o kampaň, která byla představena v roce 2008 v prostorách 

pražského ruzyňského letiště. Dle bližšího popisu na oficiálních internetových stránkách 

ZOO Praha probíhala kampaň takto: „V těchto dnech jsme ve spolupráci s agenturou 

M.I.P. rozběhli reklamní kampaň na ruzyňském letišti s cílem oslovit zahraniční turisty 

ihned po jejich příletu do Prahy. Výrazné poutače s gaviálem či chameleonem mají 

vzbudit jejich pozornost a motivovat je k návštěvě pražské zoo, což bude podpořeno i 

reklamními spoty na 30 LCD monitorech v areálu letiště. Více informací (např. 

otevírací doba, jak se do zoo dostat atd.) obdrží turisté též z marketingových letáčků 

                                                
63 ANDĚROVÁ,  Romana.  2012.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2012  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202012.pdf 
64  Outdoor  leden  2012.  In:  Marketing&Media  [online].  2011  [cit.  2015-04-29].  Dostupné  z:  
http://ihned.cz/109-54907110-on-outdoor-000000_d-69  
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umístěných v letištních stojanech. Tento leták nyní distribuujeme i ve všech pražských 

hotelích.“66 

Dalším prvkem komunikace ZOO Praha byla propagace nových zvířecích 

přírůstků. Prvním krokem bylo vydání kalendáře na rok 2012 s názvem „Pozor, rostu!“, 

který zobrazoval nejatraktivnější mláďata roku. Následovala například kampaň 

zaměřená na narození první pandy červené v pražské zoo nebo narození slonice Donna.  

V posledních dvou měsících roku proběhla již tradiční adopční kampaň, která 

byla tento rok nově graficky zpracována studiem Optio. Dle měsíčníku Strategie byl 

tento nově vzniklý vizuál zařazen na 2. až 3. místo v kategorii nejlepší billboard. I co se 

účinnosti týče byla kampaň velmi úspěšná a efektivní. V počtu vybraných darů byla 

překonána hranice 3 mil. Kč, což byl rekord v historii adopčních kampaní.67  Kampaň 

byla humorně pojatá. Jedním ze sloganů bylo například „Jsem ropucha jihoafrická, 

hledám svého prince. Adoptuješ mě?“ Opatřena byla samozřejmě již novým logem. 

„Namísto bílého pozadí jsme zvolili barvené plochy s vánočními a zimními symboly, 

sdělení a výzvu k adopci jsme se snažili rozveselit různými slogany. „Tváří“ kampaně 

se stalo šest druhů – sirotků: ropucha jihoafrická, makak vepří, orlosup bradatý, lama 

vikuňa, bažant Edwardsův a chřestýš kostkovaný. Kampaň se začátkem listopadu 

objevila v pražských ulicích na billboardech a citylightech, dále byla u mediálních 

partnerů pražské zoo realizována inzerce (MAFRA, Egmont) a TV spoty (kanály TV 

PRIMA, Óčko). Časopis Strategie zařadil billboard s motivem bažanta Ewardsova na 

druhé až třetí místo v hodnocení outdoorových kampaní v měsíci prosinci 2012.“68  

 

 

                                                                                                                                          
65  Letní  kampaň.  In:  Zoo  Praha  [online].  2012  [cit.  2015-04-30].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/4949-letni-kampan?device=xhtml  
66  Reklama  na  letišti.  In:  Zoo  Praha  [online].  2008  [cit.  2015-04-30].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/kampane/1033-reklama-na-letisti  
67 ANDĚROVÁ,  Romana.  2012.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2012  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202012.pdf 
68  Úspěšná  adopční  kampaň.  In:  Zoo  Praha  [online].  2013  [cit.  2015-04-30].  Dostupné  z:  
http://www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/280-archiv/5338-uspesna-adopcni-kampan-
4004206?device=xhtml  
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4.4   Firemní  identita,  image  a  logo  

Pro pojmy firemní identita (corporate identity – CI) a image existuje velké 

množství definic. Tyto dva pojmy však nejsou v žádném případě zaměnitelné, jak bývá 

často mylně uvedeno nebo vnímáno. CI neboli corporate identity je také často chybně 

popisována jako vizuální identita, jednotný vizuální styl, logotyp a manuál jeho užití 

apod. Je tak zaměňována s corporate designem, který je však pouze jedním z jejích 

součástí. Základ firemní identity spočívá v komplexnosti obrazu a je tvořena řadou 

nástrojů.69 Hlavním cílem corporate identity je vytvořit jednoznačnou prezentaci 

společnosti směrem k vnějšímu i vnitřnímu publiku. Hlavním úkolem corporate identity 

ve vztahu k vnitřní komunikaci, je dát zaměstnancům pocit soudružnosti k firmě 

(podniku, organizaci...) a zlepšit tak produktivitu práce. Pro komunikaci směrem vně je 

potom hlavním posláním odlišení firmy, a tím dosažení posílení její 

konkurenceschopnosti. „Corporate identity představuje hlavní strategii podniku. Je také 

sociální technikou pro založení, rozvoj a stabilizaci organizací. CI disponuje určitým 

počtem vlastností a způsobů prezentace, které určitou organizaci spojují a současně ji od 

jiných odlišují.“70 Dle M. Foreta je: „podniková identita vyjádřena celou řadou 

symbolů, především prostředky identifikace (logo), stability (udržování hodnot) a 

kontroly (dodržování hodnot) podniku.“ Mezi tři hlavní kategorie podnikových symbolů 

řadí: „Slovní symboly, jakými jsou pozdravy, hesla, příběhy, legendy i anekdoty. 

Jednání (chování) typu rituálů, zvyků, obřadů i společenských setkání, včetně 

pracovních schůzek, školení, porad, oslav a obědů. Materiální, kam řadíme architekturu 

budov i jednotlivých pracovišť, oděvy, statusové symboly (umístění, velikost a 

vybavení vymezeného pracovního místa), včetně vyznamenání a ocenění. A právě tato 

třetí kategorie potom vychází z jednotného vizuálního stylu, který se tak opravdu stává 

nejviditelnějším a nejnápadnějším vyjádřením podnikové identity. Jeho výsledkem je 

například značka (logo) firmy, firemní barvy, firemní architektura staveb, budov (jejich 

exteriéru i interiéru), firemní vlajka, firemní vozidla, firemní oděvy, firemní hlavičkové 

papíry, faktury, obálky i navštívenky zaměstnanců. Vše by mělo být jednotné, jak určuje 

                                                
69 VYSEKALOVÁ,  Jitka  a  Jiří  MIKEŠ.  Image  a  firemní  identita.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2009,  190  
s.  ISBN  978-80-247-2790-5,  s.  14.    
70 SVOBODA,  Václav.  Public  relations:  moderně  a  účinně.  2.,  aktualiz.  a  dopl.  vyd.  Praha:  
Grada,  2009,  239  s.  ISBN  978-80-247-2866-7,  s.  28,  29. 
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design manuál, který by měl fungovat jako závazná podniková směrnice pro každodenní 

aplikaci vytvořeného jednotného vizuálního stylu.“71  

Úvodním praktickým krokem při vytváření corporate identity je stanovení a 

vytvoření corporate designu (CD), což je vizuální znázornění firmy. Základním znakem 

corporate designu každé instituce je logotyp, který je využíván ve všech projevech 

firemní komunikace a prezentace (tiskové materiály, reklamy, oděvy, promo předměty. 

„Corporate design musí jasně odrážet a vyzařovat podnikovou identitu a vytvářet image 

organizace.“72 Firemní design nebo také jednotný vizuální styl je soubor vizuálních 

konstant, které jsou vyžívány jak v komunikaci uvnitř, tak především vně firmy. Přesné 

specifikace vizuálního stylu a jeho pravidla použití by měla být uvedena v design 

manuálu. „Grafický manuál je komplexní zpracování pravidel a doporučení pro tištěnou 

i elektronickou vizuální prezentaci společnosti a je samozřejmě řešen dle potřeb firmy. 

Obsahuje souhrn grafických pravidel; definici layoutu dokumentů; definici a pravidla 

využívání fontů (stylu písem); definici barev a pravidla jejich užívání; logo, jeho 

varianty a pravidla pro jeho používání; firemní dokumenty (šablony, hlavičkové papíry, 

vizitky...)“73 Firemní design vytváří zejména „název firmy a způsob jeho prezentace; 

logo jako identifikační zkratka; značka pro zviditelnění a odlišení produktu; písmo a 

barvy; služební grafika (propagační prvky a tiskoviny); orientační grafika (způsob 

úpravy interiérů, označení budov); oděvy zaměstnanců; grafika obalů; dárkové 

předměty; další prvky dle oboru podnikání.“74 

Corporate image je výsledkem, k němuž corporate identity směřuje 

prostřednictvím filozofie organizace, corporate designu, komunikace a produktu. 

Nástrojem, jak corporate image měnit, je právě corporate identity. Definic existuje celá 

řada. Jednu z nich uvádí V. Svoboda: „Image je představa, kterou si vytvořila jedna 

veřejnost nebo více veřejností o nějaké osobě, podniku nebo instituci, a to nikoliv jako 

dokreslený obraz, ale spíše jako mozaiku z pochycených, zlomkovitých, vzájemně se 

                                                
71 FORET,  Miroslav.  Marketingová  komunikace.  Vyd.  1.  Brno:  Computer  Press,  2003,  275  s.  
ISBN  80-7226-811-2,  s.  33,  34.    
72 SVOBODA,  Václav.  Public  relations:  moderně  a  účinně.  2.,  aktualiz.  a  dopl.  vyd.  Praha:  
Grada,  2009,  239  s.  ISBN  978-80-247-2866-7,  s.  31. 
73  VYSEKALOVÁ,  Jitka  a  Jiří  MIKEŠ.  Image  a  firemní  identita.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2009,  190  
s.  ISBN  978-80-247-2790-5,  s.  41.  
74  VYSEKALOVÁ,  Jitka  a  Jiří  MIKEŠ.  Image  a  firemní  identita.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2009,  190  
s.  ISBN  978-80-247-2790-5,  s.  40.  
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prolínajících detailů.“75 „Lze tedy říci, že image má povahu zobecněného a 

zjednodušeného symbolu založeného na souboru představ, postojů, názorů a zkušeností 

člověka ve vztahu k určitému objektu. Image nám jako jednotlivcům umožňuje orientaci 

tím, že nahradí znalost: žádný člověk nemůže v současné době absorbovat a znát 

všechno, co se kolem něj děje. Image ovlivňuje naše chování, vytvoříme si o firmě či 

značce určitou představu a z té potom vyvozujeme rozhodnutí. Takže lze říci, že image 

do značné míry řídí naše chování.“76 Image nemusí nutně vznikat pouze na základě 

osobních zkušeností. K vytvoření představy jedince, například o podniku, slouží jak 

právě osobní zkušenost, tak i informace získané od jiných osob nebo z médií. Tyto 

informace jsou tedy zprostředkované. Čím více se však image opírá o přímou osobní 

zkušenost, tím je trvalejší a obtížněji změnitelný. Toto platí zejména v případech, kdy se 

jedná o negativní, špatnou či nepříjemnou zkušenost. Změnit image podnik sám od sebe 

de facto nemůže. Ten je totiž záležitostí objektu, jeho vjemových schopnostech i 

prostředků působících na jeho vjemy. Image je tedy do jisté míry nezávislý na 

subjektivních snahách podniku. Tím, jak podnik působí na své okolí, co a jak dělá, jak 

dokáže vystihnout přání a potřeby trhu a jak se celkově prezentuje, to je prostředek, jak 

měnit vnímání našeho podniku veřejností a měnit tím i image. Dalším důležitým 

prvkem je i jak se o podniku vyjadřují media, ostatní zákazníci a významné osobnosti 

dané společnosti.77  

„Slovo logo je odvozeno od řeckého logos, což znamená jak „slovo“, tak i 

„rozumnou myšlenku“, takže je tak trochu paradoxní, že obecně přijímaný význam 

slova „logo“ je v angličtině a mnoha dalších jazycích „obrazový symbol“, který obvykle 

zastupuje nějakou obchodní značku,“ popisuje logo M. Healey. Ve svém důsledku však 

logo vlastně znázorňuje nějaké slovo nebo slovní spojení. Nejstarší loga byla většinou 

spíše vyhotovena jako malé ilustrace či doslovné znázornění toho, co příslušná značka 

nabízí. S příchodem modernismu se loga výrazně zjednodušila a minimalizovala. Často 

se setkáme například i s logem, které znázorňuje pouze iniciály nebo jméno bez 

jakýchkoli vizuálních prvků.78 Mezi základní prvky, které by mělo úspěšné logo mít, 

                                                
75  SVOBODA,  Václav.  Public  relations:  moderně  a  účinně.  2.,  aktualiz.  a  dopl.  vyd.  Praha:  
Grada,  2009,  239  s.  ISBN  978-80-247-2866-7,  s.  46.  
76  VYSEKALOVÁ,  Jitka  a  Jiří  MIKEŠ.  Image  a  firemní  identita.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2009,  190  
s.  ISBN  978-80-247-2790-5,  s.  94,  97.  
77  FORET,  Miroslav.  Marketingová  komunikace.  Vyd.  1.  Brno:  Computer  Press,  2003,  s.  49,  51.  
78 HEALEY,  Matthew.  Design  loga:  analýza  úspěchu  300+  mezinárodních  značek.  Vyd.  1. Brno:  
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patří jeho dobrá rozlišitelnost a zapamatovatelnost. Mělo by být příjemné na pohled a 

mít vztah ke společnosti a jejím aktivitám. Musí být také možné jej používat v různých 

velikostních úpravách.79  „Tvorba loga v rámci firemního designu je náročný proces, na 

kterém se podílí řada lidí. Důležitým činitelem jsou samozřejmě designéři a grafici. 

Musí „zhmotnit“ vizi, kterou by měli dostat od zadavatele, protože ten ví, či měl by 

vědět, co chce vyjádřit, jaké poselství o firmě a značce chce komunikovat. Kromě 

kreativity a originality k vyjádření oné vize je zapotřebí také dbát na proveditelnosti 

nápadů.“ Návod a informace o tom, jak má být logo používáno, jeho případné barevné 

varianty, ochranný prostor apod. Jsou popsány v tzv. logomanuálu, který bývá součástí 

design manuálu. V případě, že se subjekt rozhodne logo změnit nebo je k tomu 

donucen, musí být připraven na značné finanční výdaje a časovou náročnost celého 

procesu. Jedná se totiž nejen o vytvoření nového loga, ale ve většině případů i o 

vytvoření celého corporate designu. Po takovéto změně je nutné vytvořit znovu i 

veškeré vizuální materiály firmy.80  

 

 

4.4.1   Spor  o  logo  ZOO  Praha  

Akademický malíř Michal Cihlář začal spolupracovat se ZOO Praha v roce 

1998. Po devět let fungovala spolupráce bez jakýchkoli viditelných problémů. Po celou 

tuto dobu reprezentovaly instituci Cihlářovy charakteristické linoryty. Slavné logo 

s koněm vytvořil Michal Cihlář na základě smlouvy z roku 1998. Další díla, tedy další 

linoryty, které zahrada využívala pro své propagační předměty a při různých 

příležitostech od billboardů přes nápisy v areálu zahrady po tiskoviny a vstupenky, 

zpracovával vždy na základě jednotlivých objednávek. „Na tom jsme se domlouvali na 

týdenních poradách. Věděl, na co chceme jeho práce použít. Za celých devět let 

spolupráce ani jednou nedal najevo, že by byl s něčím nespokojen," uvedl před soudem 

Fejk s tím, že o námitkách Cihláře se s překvapením dozvěděl až z žaloby. Cihlář uvedl, 

                                                                                                                                          
Computer  Press,  2011,  240  s.  ISBN  978-80-251-3608-9,  s.  6,  7.  
79 BLACK,  Sam.  Nejúčinnější  propagace:  public  relations.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  1994,  203  s.  
ISBN  80-7169-106-2,  s.  99.    
80  VYSEKALOVÁ,  Jitka  a  Jiří  MIKEŠ.  Image  a  firemní  identita.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  2009,  190  
s.  ISBN  978-80-247-2790-5,  s.  52,  54.  
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že Fejk odmítal několik let řádně řešit jejich smluvní vztah. "Nevím, o jakém 

překvapení mluví, byl jsem velmi kritický i k jeho neujasněným názorům na principy 

dobré reklamní kampaně," řekl Cihlář. Ten spolupráci se zoo ukončil sám. Poté se začal 

domáhat toho, aby za používání jeho děl zahrada dál platila a v dubnu 2007 podal na 

ZOO Praha žalobu. Dle Cihlářova právního zástupce nemá smlouva z roku 1998 

náležitosti o šíření díla a považuje ji tedy za neplatnou. Výtvarník se také pokusil 

smlouvu  vypovědět, u soudu s tím však v listopadu roku 2008 neuspěl – soudkyně 

Dagmar Stamidisová argumenty neuznala s tím, že smlouvu o dílo nelze vypovědět po 

odevzdání díla.81   Městský soud v Praze dále zamítl Cihlářovu žalobu, v níž malíř 

požadoval, aby se zahrada dalšího užívání loga zdržela.82  Deník Lidové noviny uvedl 

v listopadu 2008: „Akademický malíř vede se zoologickou zahradou i další spor, ve 

kterém se domáhá odškodnění za údajně neoprávněné užívání jeho grafik. V 

projednávání této kauzy bude soud pokračovat až poté, co nabude právní moci rozsudek 

týkající se loga. Žaloba se vztahuje pouze na díla, která Cihlář vytvořil do konce 

listopadu 2000. Do té doby totiž platil starý autorský zákon a výtvarníkův obhájce tvrdí, 

že uzavření smluv na jednotlivá díla nebylo s tímto právním předpisem v souladu.“ 

Deník dále cituje i oba hlavní představitele kauzy: „Za celých devět let si u nás vydělal 

asi 4,2 milionu korun, což je mimochodem víc než ředitel," prohlásil Fejk. "Pro zoo 

jsem udělal ohromné dílo za velmi přátelské ceny. Pan Fejk to dobře ví, jeho snaze 

udělat ze mne hamouna se můžu jen zasmát," reagoval Cihlář.“83 Michal Cihlář se proti 

rozsudku odvolal. 

Další vývoj byl podle měsíčníku Strategie následující: „V září 2009 Vrchní soud 

v Praze rozhodl, že pražská zoologická zahrada nesmí používat logo s koněm 

Převalského, musí ho do dvou měsíců stáhnout. Důvod? "Smlouva o vytvoření a šíření 

loga se vůbec nezmiňovala o odměně za distribuci díla. To bylo podle tehdejšího 

autorského zákona protiprávní a soud nám v tom dal za pravdu," vysvětlil pro ČTK 

Cihlářův právní zástupce.“84 „ZOO Praha podá proti rozhodnutí vrchního soudu 

dovolání k Nejvyššímu soudu, a to včetně žádosti o odložení vykonavatelnosti 

                                                
81  HÁKOVÁ,  Jana.  Zoo  vyhrála  soud  o  své  logo.  Lidové  noviny.  Praha:  Lidové  noviny,  2008,  
roč.  21,  č.  263,  s.  6.  
82  ČTK.  Zoo  v  Praze  vyhrála  spor  o  své  logo.  Právo.  Praha:  2008,  roč.  18,  č.  263,  s.  5.  
83  HÁKOVÁ,  Jana.  Zoo  vyhrála  soud  o  své  logo.  Lidové  noviny.  Praha:  Lidové  noviny,  2008,  
roč.  21,  č.  263,  s.  6.  
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verdiktu," uvedl odstupující ředitel Petr Fejk. Výtvarník chce zoo zakázat používání i 

menší části svých dalších děl, která vytvořil před rokem 2000. Žaloby zatím leží u 

soudu.“85 V prosinci roku 2009 se ZOOPraha rozhodla ukončit používání Cihlářova 

loga a za  jeho náhradu zvolila nové logo z dílny výtvarníka Vladimíra Veselého. Dle 

kritiky některých odborníků se práce Veselého nápadně podobala těm od Cihláře. ZOO 

Praha však na obranu odpověděla, že Veselý používá jinou techniku než Cihlář – 

perokresbu. 

V listopadu 2011 Nejvyšší soud s konečnou platností potvrdil, že ZOO Praha 

nesmí logo používat a zamítl tím její odvolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. 

Ředitel Miroslav Bobek, který do funkce nastoupil po Petru Fejkovi v prosinci 2009, 

Lidovým novinám sdělil, že se pokoušel s výtvarníkem ještě dohodnout, ale bohužel se 

mu to nepodařilo.86  

Pražská zoo byla tedy nucena používat logo prozatímní a pokoušela se nalézt 

nový návrh, který by uspokojoval veškeré požadavky. „V letech 2008 a 2011 proběhly 

dvě neúspěšné veřejné soutěže na vytvoření nového loga. "Dopadlo to, jak to dopadlo, 

do soutěží se nepřihlásila přední grafická studia, nemají zapotřebí chodit do veřejných 

soutěží a logicky se jim nechce dělat nic zadarmo," komentuje dva pokusy o nalezení 

náhrady za Cihlářův linoryt Kahle. Zahrada se vydala cestou uzavřeného tendru hned, 

když bylo jasné, že tudy cesta nepovede. Ředitel Bobek se sice po skončení druhé 

soutěže netajil vizí, že by nejradši oslovil profesionála, u kterého by byla jistota, že 

vytvoří logo, se kterým se zahrada bude moci identifikovat, ale po konzultacích s 

odborníky, právníky i magistrátem bylo jasné, že tenhle postup není možný. Tendr na 

nové logo proběhl už loni v létě a až do letošního března se vedení zahrady podařilo tuto 

informaci uchránit před médii,“ zveřejnil v dubnu 2012 měsíčník Strategie.87 Nové logo 

a vizuální styl představila ZOO Praha, jak je již uvedeno v kapitole 4.3, na začátku 

sezony 2012. 

                                                                                                                                          
84  Odejde  s  Fejkem  i  logo?.  Strategie:  marketing-  reklama  -  média.  Praha:  Strategie  Praha,  
2009,  roč.  16,  č.  38,  s.  4.  
85  Soud  zakázal  pražské  zoo  používat  slavné  logo  s  koněm.  Mladá  fronta  Dnes.  Praha:  MAFRA,  
a.s,  2009,  roč.  20,  č.  211,  s.  4.  
86  Cihlářovo  logo  zoo  nesmí  používat,  potvrdil  soud.  Lidové  noviny.  Praha:  Lidové  noviny,  2011,  
roč.  24,  č.  273,  s.  4.  
87  Po  stopách  loga  Strategie:  marketing-  reklama  -  média.  Praha:  Strategie  Praha,  2012,  roč.  
19,  č.  4,  s.  20.  
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4.5   Krizová  komunikace    

S katastrofami a krizemi se lidstvo setkává od nepaměti. V nedávné době se však 

na tento problém díky jeho vzrůstajícímu množství i dopadům zaměřuje stále větší 

pozornost. Nehoda nebo katastrofa není již jen problémem vedení subjektu, podniku, 

organizace a lidí jí přímo postiženou. Stává se bezprostředně také událostí pro sdělovací 

prostředky, obzvláště pokud došlo ke smrti či zranění jedince. Dopady takovéto události 

mohou být pro danou společnost velmi závažné, v některých případech mohou dokonce 

ohrozit její další budoucnost či existenci. Krize se také velmi rychle šíří. S. Black uvádí 

dva typy krizí „známé neznámé“ a „neznámé neznámé“. „V průmyslových odvětvích, 

jako jsou železniční, letecká a lodní doprava, chemický průmysl, atomová energie, 

těžba, stavby apod., je docela možné, že se někdy objeví katastrofa. Nebezpečí je 

známé, avšak jestli se stane nebo kdy se stane, je neznámé. Kromě takových nehod, při 

nichž jde o ztrátu života, existují jiné možné krize finanční povahy, jako je nepříznivá 

změna nabídky, počítačový podvod, smrt ředitele nebo likvidace dodavatelů nebo 

dlužníků. Pokud je organizace potenciálně zranitelná těmito známými neznámými 

faktory, je nutné pečlivě plánovat krizová opatření dříve, než se stanou nutností. 

Oficiální taktikou musí být „buď připraven“. Neznalost neznámých faktorů představuje 

odlišný scénář. Tuto skupinu krizí není možné rozumově předvídat. Zahrnuje takzvané 

zásahy od Boha, jako je zemětřesení, sopečné výbuchy nebo záplavy, avšak stále ve 

větší míře sem patří kriminální činy.“88  

L. Kopecký charakterizuje krizi jako „výjimečnou událost nebo sérii událostí, 

které ohrožují integritu výrobku či služby, reputaci a finanční stabilitu firmy nebo 

zdraví a životní podmínky veřejnosti. Jakýkoli konflikt či krizový moment vyžaduje 

okamžitou reakci a odpověď.“ Dále uvádí, že: „Prvním příkazem řešení krizové situace 

je přijít okamžitě se zodpovědným prohlášením o tom, co se stalo, po němž by měl 

následovat úplnější press release a uvedení do chodu strategie, která provede organizaci 

nejbližším obdobím 72 hodin. Taktickými nástroji může být třeba tisková konference 

nebo zprovoznění krizové webstránky. Efektivní řízení krize vyžaduje rychlou reakci, 

                                                
88 BLACK,  Sam.  Nejúčinnější  propagace:  public  relations.  1.  vyd.  Praha:  Grada,  1994,  203  s.  
ISBN  80-7169-106-2,  s.  149.  
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přesnost informací a transparentnost celého procesu.“89 Běžná je medializace konfliktu 

nebo krize. Většinu konfliktů se nepodaří udržet mimo dosah médií či veřejnosti. Při 

probíhající krizi musíme také počítat s faktem, že více platí spíše emoce než fakta a 

argumenty. Nicméně je důležité věcné argumenty poskytnout, i když nemusí být zprvu 

vyslyšeny, musí subjekt počítat s dobou po krizi, kdy může na racionálnost svých 

argumentů poukázat. Při komunikaci v krizi je nejdůležitější komunikace právě s médii. 

Média totiž představují prostředníka mezi subjektem postiženým krizí a veřejností. 

Média mají obecně sklon k negativismu a ráda se staví na stranu „slabšího“. 

V komunikaci s médii obecně platí, že zamlčování informací a okolností se 

z dlouhodobého hlediska nevyplácí. Vyplynou-li totiž takové údaje či okolnosti později 

na povrch, jejich dopad se znásobí. V opačném případě, tedy když se subjektu podaří 

přiznat i nepříjemné skutečnosti dříve, než jsou rozpoznány, má šanci získat plusové 

body, které slouží jako jakási polehčující okolnost. Dalším jevem, na který musí být 

subjekt postižený krizí připraven, je sklon médií naslouchat odborníkům, a to zvláště 

nezávislým. Veřejnost si utváří názory velmi rychle. Rychlost komunikace je tedy 

jedním ze zásadních faktorů úspěchů krizové komunikace. Dalším faktorem je jasnost a 

jednotnost sdělení. Zabrání se tak možnosti překroucení či špatnému pochopení dané 

informace. Důležitou zásadou je také, že „šéf patří na bojiště“. Což znamená, že ředitel 

by se měl aktivně zapojovat do řešení konfliktu či krize a komunikovat s veřejností i 

médii. Musí být také schopen vyjádřit lidská gesta, jako jsou lítost, porozumění, omluva 

apod.90 

Nástrojů, které jsou použitelné pro krizovou mediální komunikaci, je celá řada. 

Vycházejí a částečně se také prolínají s nástroji tradiční mediální komunikace. Žádný 

z nich však není účinný sám o sobě. Klíč k úspěchu je vhodná kombinace nástrojů a 

jejich správné načasování. V. Bednář uvádí dva typy nástrojů krizové mediální 

komunikace – přímé a nepřímé. „Přímé nástroje slouží k bezprostřední komunikaci 

s novináři jako osobami nebo médii jako institucemi. Jejich účelem je předávat 

informace médiím a samozřejmě přímo na ně působit. S přímými nástroji si ale v mnoha 

případech nevystačíme, proto ještě existují nástroje nepřímé. Nepřímé nástroje mediální 

                                                
89 KOPECKÝ,  Ladislav.  Public  relations:  dějiny  -  teorie  -  praxe.  Vyd.  1.  Praha:  Grada,  2013,  238  
s.  ISBN  978-80-247-4229-8,  s.  183.  
90 NĚMEC,  Petr.  Public  relations:  komunikace  v  konfliktních  a  krizových  situacích.  Vyd.  1.  
Praha:  Management  Press,  1999,  125  s.  ISBN  80-85943-66-2,  s.  49,  50,  53  –  55.    
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krizové komunikace jsou založeny na tom, že nekomunikujeme přímo s médii, ale 

kroky, které děláme, mají přesto média ovlivnit. V některých případech není možné 

dosáhnout stavu, kdy by média reagovala na naši snahu s nimi navázat kontakt, sdělit 

jim své stanovisko, názor nebo poskytnout informaci. Právě v takových případech 

využíváme nepřímé nástroje komunikace. Mezi základní nástroje přímé krizové 

komunikace patří například: reagující tiskové zprávy a tisková prohlášení; tiskové 

konference k exponovaným problémům; snaha o získání přímého prostoru v médiích; 

krizová inzerce; mediální lobbing, snaha o společenskou aktivizaci k vyřešení problému 

a na podporu organizace; mediální zaštiťování se autoritami.“91  

 

 

4.5.1   Povodeň  2002  v  ZOO  Praha  –  mediální  výstupy  

Typickou krizovou situací byla pro ZOO Praha povodeň v roce 2002. Povodeň 

byla sice očekávána, ale v podstatně menší síle, než jaká ve skutečnosti pražskou zoo 

13. – 14. srpna zasáhla. Ve své výroční zprávě zoo uvádí: „Ve středu, 14. srpna, 

dosahovala hladina vody v nejhlubších místech areálu výše více než 10 metrů. Něco 

takového neočekávaly ani ty nejhorší předpovědi. V těch dnech prožila naše zoo 

doslova vlastní Apokalypsu. Voda vyhnala z domovů více než 1000 zvířat – zástupce 

stovek druhů od ptáků přes šelmy, opice a lidoopy až k nosorožcům, hrochům a slonům. 

V extrémním časovém tlaku, ve vypjatých, často až dramatických podmínkách, byli 

zaměstnanci zoo vystaveni pravděpodobně největší evakuaci zvířat na světě. Do 

záchrany se aktivně zapojily i ostatní české zoo. Bohužel se všechna zvířata zachránit 

nepodařilo. Vedle 1029 evakuovaných zvířat další 134 povodeň nepřežila. Čtyři zvířata 

jsme museli sami utratit, 40 ptáků dokonce uhynulo až několik dní po povodni v 

důsledku prožitého stresu. Povodeň zanechala na bezmála polovině areálu neuvěřitelnou 

spoušť. Zničeno bylo více než 20 objektů a expozic, dalších 13 bylo zásadně poškozeno. 

Nefungovaly rozvody sítí. Jen odklízení bahna, trosek a naplavenin trvalo měsíce. 

Provoz zoo byl načas zcela ochromen. Znovuotevřena byla zahrada 7. září, do konce 

                                                
91 BEDNÁŘ,  Vojtěch.  Krizová  komunikace  s  médii.  Vyd.  1.  Praha:  Grada,  2012,  183  s.  ISBN  
978-80-247-3780-5,  s.  49,  51,  60,  61,  65  –  67.      
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roku však zůstala většina poškozené části areálu návštěvníkům nepřístupná. Škody byly 

odhadnuty na 232 miliony Kč. Nad zahradou visel po povodni osudový otazník. 

Nevyhnula se ani mediálnímu tlaku nebo úvahám o zásadním omezení její činnosti v 

záplavovém území. O jejím zmrtvýchvstání nakonec rozhodla veřejnost. Sama začala 

existenci i evakuační výkon zoo hájit a neuvěřitelným výsledkem povodňové sbírky na 

pomoc zoo (20 milionů Kč!) odstartovala její nadějnou obnovu.“92 Jednalo se o velmi 

emotivní období, ve kterém v médiích proběhla řada negativních informací a názorů. 

Image a reputace ZOO Praha byla tedy přímo ohrožena. Jako klíčové kroky, díky 

kterým se ZOO Praha podařilo ustát tlak médií zmiňuje I. Horáková ve své publikaci 

tyto. Byl zřízen povodňový štáb v čele s ředitelem zoo, který byl v neustálém těsném  

kontaktu s tiskovým mluvčím, a tím byl zajištěn přísun aktuálních zpráv. Dalším 

krokem byla nepřetržitá komunikace s novináři včetně vydávání několika tiskových 

zpráv denně. Informace byly aktualizovány i na internetových stránkách. Novinářským 

štábům byl povolen přístup a dokumentace situace až do posledních možných chvil 

vzhledem k bezpečnosti.93 Svou otevřeností v komunikaci a transparentností si pražská 

zoo získala na svou stranu sympatie veřejnosti, což se projevilo v již zmiňované 

finanční i názorové podpoře.  

Počáteční zprávy o katastrofě v médiích z poloviny srpna 2002 měly spíše 

charakter popisu daných událostí a výčtu zahynulých zvířat. Počaly se již však 

objevovat i kritické názory, jako například tento: „Postup vedení zahrady ostře kritizují 

někteří ochránci zvířat. Nelíbí se jim zejména nedostatečná připravenost bezpečnostních 

opatření pro kritickou situaci. "Já jsem z toho neskutečně naštvaný, zásah v zoo 

pokládám za lidské selhání, neprofesionalitu a neuvěřitelnou zhovadilost. Zoo věděla o 

záplavách několik dní dopředu, a přesto evakuaci zvířat nezvládla,“ rozčiluje se 

Vladimír Smejkal, předseda pražského spolku ochránců zvířat,“ uvedený ve Večerníku 

Praha.94 ZOO Praha odpovídala na obdobnou kritiku systematickým vysvětlováním 

situace a často zmiňovala svou nedostatečnou informovanost o rozsahu blížící se 

katastrofy, a tudíž i nemožnost se na ni adekvátně připravit. „Ještě v pondělí odpoledne 

                                                
92  FEJK,  Petr.  2002.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2001  -  2002  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202001.pdf  
93 HORÁKOVÁ,  Iveta,  Dita  STEJSKALOVÁ  a  Hana  ŠKAPOVÁ.  Strategie  firemní  komunikace.  
2.  rozš.  vyd.  Praha:  Management  Press,  2008,  254  s.  ISBN  978-80-7261-178-2,  s.  229.    
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bylo území zoo zcela suché a permanentně monitorované. Oficiální předpověď hlásila 

nebezpečí dvacetileté, maximálně padesátileté vody. Podle evakuačního plánu naší zoo 

jsme tedy evakuovali území zaplavitelné padesátiletou vodou. Ve svém příbytku zůstali 

ti, pro něž je i stoletá voda relativně bezpečná,“ uvedl ředitel zoo Petr Fejk pro Lidové 

noviny.95 Kritika přišla i ze strany některých veřejně známých osobností, například 

Marty Kubišové. Příběhy vybraných zvířecích obětí se staly velmi často zmiňované a 

diskutované. Lachtan Gaston, slon Kadír, hrošice Lentilka a další se stali zvířecími 

celebritami.  

Ve výstupech ze září se už nesetkáváme s ostrou kritikou. Články spíše 

rekapitulují průběh celé události, vyčíslují škody. Zabývají se jak škodami finančními, 

tak i ztrátami na životech zvířat. Popisují také, jak se ZOO Praha s následky vypořádává 

a podávají novinky o vývoji. Večerník Praha například uvedl: „Pražskou zoo by dnes 

málokdo poznal. Velká voda tam napáchala obrovské škody, a tak mají zaměstnanci 

zahrady plné ruce práce. „Pomalu zvedáme hlavu. Ale stále je co uklízet, čistit nebo 

opravovat,“ popsal situaci v zoo její mluvčí Vít Kahle. Podle něj by zahrada pohromu 

nezvládla bez dobrovolníků: „Denně jich tu máme tak čtyřicet až osmdesát a jsme jim 

velmi vděční. Všem chci poděkovat,“ dodal Kahle.“96  Mediální zájem zajistil dobrou 

informovanost veřejnosti, a ta se významně podílela na obnově pražské zoo. Ať již 

finančními příspěvky nebo vlastní dobrovolnou prací přímo na místě. Konaly se 

nejrůznější veřejné sbírky, bylo založeno povodňové konto a další. Haló noviny zmiňují 

i jeden z eventů pořádaných na podporu a obnovu zoo: „Agentury Hera, Remmark a Ex 

voto proto připravily benefiční koncert pro pražskou ZOO pod názvem Zvedáme hlavu! 

Jeho výtěžek bude kompletně věnován na obnovu zahrady a připojí se tak k osmi 

miliónům Kč, které se již podařilo na rekonstrukci nepředstavitelných 150miliónových 

škod vybrat.“97 Média dále v tomto měsíci popisují, jak probíhala obnova zoologické 

zahrady. Kdo pomohl, jak práce probíhaly, kolik zvířat se již vrátilo do svých 

„domovů“, jak postupovala sbírka finančních prostředků apod. V tomto okamžiku se již 

média staví spíše na stranu ZOO Praha nebo neutrálně popisují dění. Podpora veřejnosti 

                                                                                                                                          
94  HRDÁ,  Lucie.  2001.  Smrt  zvířat  v  zoo  ochránce  pobouřila.  Večerník  Praha.  12(189):  3.  
95  FEJK,  Petr.  2002.  Apokalypsa  v  zoo.  Lidové  noviny.  15(190):  1,  10.  
96  HRDÁ,  Lucie.  2002.  Pražská  zoo  pomalu  zvedá  hlavu.  Večerník  Praha.  12(206):  6.  
97  JANOUCH,  Roman.  2002.  Pražská  ZOO  zvedá  hlavu.  Haló  noviny.  12(221):  9.  
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během tohoto měsíce vzrostla. ZOO Praha dostala několik významných nabídek na 

doplnění stavů zvířat z domova i zahraničí. Také sponzorů přibývalo.  

I v měsíci říjnu pokračovala média v popisu aktuální situace, v níž se ZOO 

Praha nacházela. Především pak uváděla, které prostory zoo zpřístupnila pro veřejnost a 

které se zprovoznit chystá, kde jsou umístěna jednotlivá zvířata a na kdy je plánován 

jejich návrat zpět. Informovala také o finanční stránce problému, zejména potom o tom, 

kolik finančních prostředků se vybralo, od koho pocházejí a na co budou využity. Mladá 

fronta Dnes uvedla: „Téměř deset a půl milionu korun se už sešlo na povodňovém kontě 

zoologické zahrady díky mnoha benefičním akcím i jednotlivým dárcům. Zoo v Troji 

byla při srpnových záplavách tragicky poničena a přišla o některá vzácná zvířata včetně 

slona, hrocha, gorily a lachtana. Z následků se bude ještě dlouho vzpamatovávat - jenom 

škody na zařízení činí kolem 150 milionů korun. Na co putují peníze dárců? „Peníze 

zatím neutrácíme. Nechceme je použít na současné opravy, ale na nové objekty, které 

vyprojektujeme přes zimu a budou nám schváleny radou městského zastupitelstva. 

Pokud tedy nejsou vázány na něco konkrétního,“ řekl ředitel zoo Petr Fejk. Dodal, že za 

peníze z povodňového konta mají na jaře vzniknout například pavilony pro plameňáky, 

pelikány, menší druhy opic a poloopic, což jsou druhy, kterým velká voda zcela zničila 

domovy.“ 98   

V listopadových médiích se mluvilo zejména o soutěži Czech Press Photo, která 

proběhla koncem října 2002 a kterou ovládly právě povodně. „Těsně předtím, než 

ošetřovatelé pražské zoo v srpnu zastřelili slona Kádiru, ho vyfotografoval profesionální 

fotograf René Jakl. Slonu Kádirovi v povodní zatopeném výběhu nemohli ošetřovatelé 

pomoci, mimo jiné se ho báli, byl zlý, a jejich kolegu před časem dokonce usmrtil. 

Snímek koncem října vyhrál prestižní soutěž Czech Press Photo. Počátkem prosince 

hodlá pražská zoo ve spolupráci s autorem a Czech Press Photo snímek Kádira vydražit 

a zisk použít na výstavbu nového slonince,“ zveřejnil Plzeňský deník.99 O tom, kdo je 

na vině za způsobené škody, se již média téměř  nezmiňovala. Zaměřovala se i nadále 

na monitoring postupu obnovy poničených částí ZOO Praha, sledovala stav 

povodňového konta ZOO Praha a další osudy velkou vodou postižených zvířecích 

obyvatel zoo.  

                                                
98  DAV,.  2002.  Za  peníze  od  dárců  postaví  v  zoo  pavilony.  Mladá  fronta  Dnes.  11(140):  3.  
99  Slon  Kádira  z  pražské  zoo  vydělává  i  po  své  smrti.  2002.  Plzeňský  deník.  02.11.2002:  99.  
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Fakt, že se ZOO Praha během relativně krátké doby podařilo dostat média „na 

svou stranu“, znamenal velké plus pro další vývoj situace v její prospěch. Událost jako 

tato může snadno vyvolat diskuzi na téma etiky fungování zoologických zahrad, dát 

příležitost ochráncům přírody a zejména odpůrcům konceptu zoologických zahrad jako 

takovému pro vyjádření veřejného nesouhlasu s jejich existencí. Při dobře zvolené 

argumentaci ze strany odpůrců a při nedostatečné komunikaci ze strany ZOO Praha 

jsme se tak mohli stát svědky reality, ve které by veřejnost jako celek výrazně odsoudila 

počínání zoo, a začala dokonce zpochybňovat správnost její další existence. O finanční 

pomoci či dobrovolné práci ze strany veřejnosti by pak nepřipadala v úvahu ani zmínka. 

Vhodnou argumentací, transparentností a neustálým podáváním čerstvých informací 

však zoo problémům předešla a svou image uchránila, dle mého názoru v konečném 

výsledku i lehce vylepšila. Vsadila na komunikaci „příběhů“. Vyprávěla emotivní 

příběhy postižených zvířat a příběhy, se kterými se publikum mohlo ztotožnit, sledovat 

s napětím jejich vývoj a nabýt pocitu odpovědnosti a touhy pomoci, i když třeba jen 

nepatrným způsobem. Jak uvádí ZOO Praha ve své výroční zprávě 2002: „Po povodni 

jsme museli zmobilizovat veškeré naše komunikační a marketingové síly. Zájem o naši 

zoo a o to nám pomáhat byl tak velký, že jen poděkovat všem našim dárcům a 

příznivcům vyžadovalo velmi obětavý a dobře fungující tým. Nejvýraznějšími počiny 

tohoto období bylo vydání 2 benefičních publikací o nejslavnějších obyvatelích pražské 

zoo – Kam plaveš Gastone od dlouholeté chovatelky lachtanů v ZOO Praha Michaely 

Voldřichové a Pojďte s námi za zvířátky od zooložky Romany Anděrové.“100  

  

  

  

  

  
                                                
100  FEJK,  Petr.  2002.  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  2001  -  2002  ZOOLOGICKÁ  ZAHRADA  HL.  M.  
PRAHY.  Dostupné  také  z:  
https://www.zoopraha.cz/docs/vyrocnizprava/Vyrocni%20zprava%202001.pdf  
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Závěr  

 ZOO Praha je instituce s dobře propracovanou marketingovou komunikací a PR. 

Její marketingové a komunikační oddělení je organizované a každoročně přichází 

s novými nápady na propagaci a kampaněmi. Některé kampaně jsou čistě účelové, jako 

například „Adopční kampaň“, která se zaměřuje na problematiku sponzoringu 

jednotlivých živočichů. Tato kampaň také patří k těm, které se tradičně a každoročně 

opakují. Ve svém portfoliu má také kampaně obecné, které mají za úkol zvýšit 

povědomí veřejnosti o zoo a zvýšit tak její návštěvnost a tím pádem i finanční příjem. 

Představuje jak kampaně krátkodobé, které probíhají několik týdnů, ale také takové, 

které jsou dlouhodobějšího charakteru a opakují se pouze s menšími obměnami. 

Takovým příkladem byla kampaň „Seznamte se!“, která se těšila velkého úspěchu 

veřejnosti i odborníků.  

 Sledovaný subjekt se ve své komunikaci v daném období zaměřoval zejména na 

outdoor kampaně. Patřily sem hlavně billboardy a citylightové plochy na ulicích, 

zastávkách hromadné dopravy a v metru. S touto svou prezentací získal řadu ocenění 

renomovaných médií. Jednalo se předně o pravidelné umísťování se na předních 

příčkách v hodnocení outdoorové reklamy, které zveřejňují měsíčníky 

Marketing&Media nebo Strategie. Tato mnohočetnost a pravidelnost, se kterou se ZOO 

Praha dostávala do popředí mezi tvůrci billboardových kampaní, vylučuje dle mého 

názoru náhodnost jejího úspěchu a dokazuje tak propracovanost celého reklamního 

konceptu. Mezi další významné složky její komunikace patří také podpora prodeje. 

Nabízí různé formy zvýhodněného vstupného a slevové akce zaměřené na rozličné 

skupiny návštěvníků. Pořádá vzdělávací semináře a komentované prohlídky.  

 Zoo Praha se musela ve své historii vypořádat s několika nepříznivými 

situacemi. Jednou z nich, v této práci zmiňovanou, byla povodeň v roce 2002. Tato 

událost sice pražskou zoo posunula několik let zpět ve vývoji a stála ji mnoho 

finančních prostředků i životů zvířat, ale pomohla jí získat si sympatie široké veřejnosti 

a zvýšila rapidně frekvenci, s jakou se o ní mluvilo. Rozsáhlé rekonstrukce také daly 

impuls k dalšímu rozvoji již započatých plánů na modernizaci a přeměnu pražské zoo 

do podoby parkové podoby s relaxační atmosférou. Další komplikací byl dlouholetý 

spor a logo a autorská práva na něj s jeho autorem Michalem Cihlářem. Po několika 
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soudních stání bylo nakonec rozhodnuto v neprospěch zoo. Všechny soudní spory mezi 

zoologickou zahradou a umělcem však nejsou stále dořešeny.  

Po prohrané bitvě o své logo, musela ZOO Praha přijít s novým vizuálním stylem. 

Trvalo to sice poměrně delší dobu, a pražská zoo používala po dva roky logo provizorní, 

ale výsledný nový corporate design, který představila v roce 2012, byl velmi zdařilý, 

měl smysl a získal si kladné ohlasy. Jestli je však tento vizuální styl úspěšnější než byl 

jeho slavný předchůdce, může být zajímavým námětem pro další bádání.  

 

 

Summary  

Prague Zoo is an institution with well-developed marketing communication and 

PR. Its marketing and communications department is well organized and comes up with 

new ideas for promotion and campaigns annually. Some campaigns are purpose-built, 

such as "The adoption campaign" that focuses on sponsoring individual animals. In its 

portfolio, the Zoo also has general campaigns designed to raise public awareness of the 

Zoo by also increasing its income. It presents both short campaigns, which last for 

several weeks, and also long-term campaigns which  are repeated with only minor 

variations. Example to this is the campaign "Meet us!", which had a great success 

among the public and also professionals. 

Organization focused mainly on outdoor campaigns during the monitored period. 

These included billboards and citylight boards on streets, public transport stops and 

inside the subway. With this presentation, the Zoo won several awards from renowned 

media and frequently achieved the highest rankings in competitions held by magazines 

‘Marketing&Media’ or ‘Strategie’. This multiplicity and regularity with which Prague 

Zoo got into the forefront of billboard campaignersdemonstrates the sophistication of 

their advertising concept. Other important components of the communication includes a 

sales promotion offering various forms of discounted admission and events aimed at 

different age groups of visitors. The Zoo also organises various educational workshops 

and guided tours.  



   

 

43 

  

 

Prague Zoo had to deal with various difficult situations in the past. One of them, 

as mentioned in this thesis, was a flood which occurred in 2002. This event, cost the 

Zoo a lot of financial expenditure and also took away the lives of some of their animals. 

However this event caused public attention to the Zoo and helped the Zoo gain the 

sympathy of the public. Extensive renovations have also given impetus to the further 

development of the already started plans for modernization and conversion of Prague 

Zoo into a park with a relaxing atmosphere. Another complication was a lengthy dispute 

with author Michal Cihlar about the logo and copyrights. After several legal 

proceedings was decided against the Zoo. All litigations between the Zoo and the artist, 

however, are still not resolved. 

After losing the battle for its logo, Prague Zoo have come up with a new visual 

style. Although it took quite a long time, and Prague Zoo had to use for two years a 

provisional logo after which they issued a new corporate design in 2012. This has 

proved  successful, and had gained positive feedback. If, however, the previous famous 

visual style was more successful than the current one, could be an interesting subject for 

further research. 
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