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1. Úvod 

Virtuální zoo by v budoucnu mohly nahradit tradiční zoo, které jsou v dnešní době často 

kritizovány za věznění zvířat, „honbou“ zoo za mláďaty, která přilákají návštěvníky nebo také 

za nedostatečnou péči o zvířata. To vše by ve virtuálních zoo zmizelo, protože díky virtuálním 

zoo bychom mohli navštěvovat zvířata z pohodlí vlastního domova. Zvířata by byla 

prezentována on-line a divák by získal mnohem lepší představu o jejich skutečném životě 

v divočině, než jakou získá po návštěvě tradiční zoo. Toto elektronické zobrazování zvířat nás 

ale zároveň ještě více odděluje od zvířat a v konečném důsledku i od ostatních lidí. 

Hlavním cílem celé práce je popsání a nastínění fenoménu on-line přenosů jako 

modernizace předávání informací a zodpovězení hlavní výzkumné otázky zda existují shodné 

znaky mezi behaviorálními závislostmi a zájmem až posedlostí příznivců tohoto druhu 

zábavy. Bakalářská práce je tedy především teoretickým úvodem do celé problematiky a 

zároveň analýzou poznatků zjištěných z rozhovorů s autorem projektu „Odhalení“ a zároveň 

současným ředitelem Zoo Praha, panem Miroslavem Bobkem a panem Františkem Tymrem, 

působícím v tomto projektu v Oddělení programu a obsahu. Podstatnou část celé práce tvoří 

také komentáře účastníků tohoto projektu na sociálních sítích. Důraz je kladen také na 

problematiku tenké hranice mezi primární snahou projektu „Odhalení“, kterou bylo přiblížit, 

vysvětlit a pobavit a vytvořením závislostního chování mnoha fanoušků na tomto projektu a 

jeho pokračování. I přes nejlepší snahu tvůrců výše zmíněného projektu se jakýkoliv předmět 

lidské činnosti může pro někoho stát uspokojivou náhradou reality. 

Text práce je rozčleněn do celkem sedmi kapitol. První kapitola vymezuje cíl práce a 

výzkumnou otázku. Druhá kapitola se věnuje obecnému kontextu tradičních zoo. Je zde 

popsán teoretický úvod, díky kterému je možné lépe proniknout a pochopit problematiku 

zoologických zahrad. Tato kapitola je zaměřena především na důležité milníky ve vývoji 

zoologických zahrad, teorie o vystavování zvířat a v neposlední řadě se věnuje také postupné 

proměně vztahu člověka a zvířete, kultury a přírody. Třetí kapitola se věnuje virtuálním zoo, 

je zde nastíněn význam a možné výhody tohoto typu zoo. Následující čtvrtá kapitola je 

věnována nastínění vývoje zoologických zahrad na území České republiky. Více se pak 

zaměřuje na Zoo Praha a jejího současného ředitele Miroslava Bobka. Pátá kapitola je 

zaměřena obecně na pojem reality show. Je zde vysvětlena definice pojmu reality show a 

nastíněn pohled diváků na tento typ show. Šestá kapitola se pak věnuje samotnému projektu 
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„Odhalení“, především reakcím divákům tohoto projektu na jeho ukončení. Poslední sedmá 

kapitola je věnována závěrečnému shrnutí zjištěných poznatků. 
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2. Obecný kontext tradičních zoo 

V současné době jen malé procento lidské populace chápe důležitost záchrany druhové 

rozmanitosti rostlinné i živočišné říše. Přitom se však jedná o jedinou cestu k vlastní budoucí 

existenci. V takových situacích přirozeně narůstá význam organizací, které se proti tomuto 

nepříznivému vývoji snaží bojovat. Právě mezi tyto organizace lze právem zařadit moderní 

zoologické zahrady. 

Chov zvířat v zajetí můžeme datovat již od konce mladší doby kamenné, kdy se 

zvířata zřejmě držela v jámách jako potravní zásoba. Chov divokých zvířat jako symbolů 

moci a bohatství se objevuje od 2. století př. n. l. Do 19. století stála zvířata společně 

s člověkem ve středu jeho světa. Co se stravy, práce a přepravy týká, byli lidé na zvířatech 

závislí. Ale na počátku tohoto vztahu nebyla potřeba masa. Jednalo se zejména o zvířata, která 

byla považována za posvátná nebo která vzbuzovala respekt. Zvíře mělo magickou, věšteckou 

či obětní roli. Živočišný druh neumíral, protože každý lev byl Lev a každý býk byl Býk. 

Zvířata byla podřízena, uctívána, krmena i obětována. 1 

Různé formy zoologických zahrad se objevovaly v různých společnostech a kulturách, 

měly různé podoby a vznikaly za různými účely. Evoluce zoologických zahrad zahrnuje 

sbírání, kolonizování, zemědělské experimentování, vzdělání a vystavování. Díky tomu se 

zoo nejčastěji nacházejí v izolaci a mimo města společně s jinými institucemi jako jsou 

botanické zahrady, kina, obchody a podobně. 

Rodokmen klasických zoologických zahrad můžeme vysledovat až k soukromým 

sbírkám, menažeriím a kabinetům kuriozit, které byly v 18. století symbolem bohatství. 2 

Polapení zvířat symbolicky zobrazovalo dobytí všech vzdálených a exotických zemí. 3 

První institucí, která zobrazovala zvířata a ve vývoji zoologických zahrad hraje svou 

roli, je muzeum atrakcí. Díky vzrůstajícímu zájmu o přírodní vědy, expanzi kolonialismu a 

stále většímu počtu průzkumných aktivit, bylo 19. století obdobím působivých zobrazení 

zvířecích druhů. Bylo to období, kdy vše v přírodě bylo považováno za vhodné do sbírky a ke 

studiu. V dané době se považovalo za možné zkoumat přirozený život zvířat i v takto 

nepřirozených podmínkách.4 

                                                
1 BERGER, John. O pohledu, 2009. 
2 ACAMPORA, Ralph R. Extinction by Exhibition, 1998. 
3 DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoos in PHILO, Chris a Chris WILBERT. Animal spaces, beastly 
places: new geographies of human-animal relations, 2000. 
4 KALOF, Linda. Looking at animals in human history, 2007 
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Hlavním motivem při vývoji přírodovědných muzeí bylo zobrazování bohatství, moci 

a prestiže. Nejokázalejšími zvířaty raných muzeí byly velké šelmy, nejlépe takové, které byly 

zabity v divočině během „romantického, násilného a nebezpečného procesu konfrontace a 

dobytí.“ 5 Vycpaná zvířata vystavená v muzeích mohou být symbolickým vyjádřením 

velkolepé kolonizace a připojení divokých území, každé mrtvé zvíře pak představuje jakýsi 

krvavý triumf v praxi.  

Zvířata, vystavovaná v přírodovědných muzeích, byla vycpaná, zvířecí kůže a kostry 

tak byly základními prvky rekonstrukce volně žijících živočichů pro muzejní výstavy. 

Preparování zvířat bylo ceněnou dovedností pro přírodovědce a zoology, kteří měli zájem na 

zachování vzorků zvířat ke studiu. Poté, co byla zavedena do muzeí devatenáctého století, 

představovala preparace způsob zobrazení příběhu o vztahu mezi kulturou a přírodou, příběh 

podobný starším exponátům ekologických vztahů mezi zvířaty a rostlinami. Při popisu 

Afrického sálu Amerického přírodovědného muzea Donna Haraway poznamenává, že 

preparace zvířat hrála klíčovou a složitou úlohu při sladění expozice, která začínala v 

divočině, kde byla zvířata ulovena a končila v muzeu jako hotové dioráma. 6 

Haraway líčí, jak Carl Akeley, raný umělec dvacátého století, vědec, preparátor a 

lovec, pečlivě vybíral volně žijící zvířata, která zabíjel pro následnou instalaci do expozice 

přírodní historie. Hledání soustředil na nalezení dokonalého zvířete, exempláře cenné trofeje, 

obvykle dospělého samce. Jako nezajímavé ignoroval samice a mláďata všech druhů (pokud 

nebylo potřeba sestavit „rodinnou“ skupinu), slony s asymetrickými kly, zvířata s méně než 

krásnou barvou srsti a malá zvířata. Existovalo pořadí požadovaných lovených zvířat: lvi, 

sloni a žirafy byly preferovanými druhy, ale nejcennějším exemplářem byla gorila. Haraway 

popisuje několik dní během Akeleyho gorilích loveckých výprav jako přetrvávající hledání 

nejlepšího možného zvířete pro vyfocení (aby mohl následně vytvořit realistické dioráma) a 

nakonec zabití (aby mohlo být vycpáno a naaranžováno podle „akce“ zachycené 

fotoaparátem). Poznamenává, že Akeley a jeho lovecká skupina zavraždila nebo se pokusila 

zavraždit každého primáta, se kterým se setkali od příjezdu do této oblasti. První den lovu 

Akeley zabil a stáhl z kůže gorilu a udělal posmrtnou masku zvířete, užitečnou pro 

realistickou reprodukci života po smrti. Druhý den, minul dva samce, ale podařilo se mu zabít 

samici a jeho asistenti zabili její mládě. Třetí den vzal Akeley fotoaparát a velmi dlouho 

fotografoval skupinu goril, ale po nějaké době to pro něj začalo být nudné. „Konečně jsem 

                                                
5 HOWE, James. Fox Hunting as Ritual, American Ethnologist 8 (1981), 278–300. 
6 HARAWAY, Donna Jeanne. Primate visions: gender, race, and nature in the world of modern science, 1989. 
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měl pocit, že mám asi vše, co jsem mohl očekávat od této skupiny. Vybral jsem si tu, o které 

jsem si myslel, že je to nedospělý samec...střelil jsem a zabil ji a k mé velké lítosti jsem zjistil, 

že je to samice.“ 7 Poté, co měl Akeley dost lovu goril, přivolal zbytek skupiny čekající v 

táboře, aby přišli lovit gorily. Jednomu z lovců se podařilo zabít velkého stříbrohřbětého 

samce, monumentální zvíře nyní vycpané a vystavené v Africkém sále. Jako součást dioráma 

skupiny goril je Obr z Karisimbi instalován před naturalistickým africkým pozadím a zvedá se 

nad ostatní gorily, „bije se do prsou s nezapomenutelným pohledem i přes hendikep v podobě 

skleněných očí.“ 8 Pojetí zvířecího pohledu je hlavní zkušeností návštěvníka v přírodovědném 

muzeu. Haraway poznamenává, že v každém z dvaceti osmi dioráma v africkém sále je 

alespoň jedno zvíře, které se dívá přímo na diváka.  

První zoo dnešního typu vznikla v roce 1752 v rakouském Schönbrunnu. John Berger 

tvrdil, že zvířata jsou vylučována z většinového společenství, jsou-li vystavena a pozorována, 

jako by nebyla víc než jen podívanou. A nikde jinde není marginalizace zvířat patrnější než v 

zoo. I když by se dalo namítnout, že vystavování dravců v zoologických zahradách je určitě 

lepší než jejich hromadné porážky, mnozí namítají, že život v zajetí není život vůbec. Berger 

kritizoval zoo jako místo jednosměrného pohledu, místo, kde jsou zvířata viděna člověkem, 

ale lidé nejsou viděni zvířaty. Místo, kde jsou zvířata izolována od sebe navzájem a bez 

interakce mezi druhy, zcela závislá na svých chovatelích, pasivně čekají na nějaký zásah do 

jejich prostředí, jakým je například čas krmení. Zoologické zahrady jsou místem, kde je 

shromážděno co možná největší množství živočišných druhů proto, aby lidé mohli tato zvířata 

vidět, pozorovat a zkoumat. Návštěvníci přecházejí od klece ke kleci, pozorují a dívají se na 

zvířata uvnitř. Představíme-li si klec jako rám kolem zvířete, je situace stejná jako v umělecké 

galerii, kde se návštěvníci zastaví před obrazem a pak přesunou k dalšímu dílu.9 Bob Mullan a 

Garry Marvin mají podobný názor - zoologické zahrady se skládají z galerie obrazů 

uspořádaných k lidské radosti a prospěchu, které vyjadřují sílu kultury nad přírodou. 10  

Z počátku zoologické zahrady kladly důraz na prostor kolem zvířete a umísťovaly 

zvířata do propracovaného okolí. Namalované prérie nebo lesy na zadní straně kójí měly za 

cíl vytvořit jakousi iluzi. Někdy bylo doplněno ještě něco z původní krajiny zvířete, jako 

například vyschlé stromové větve pro opice. Podle Bergera slouží tyto doplňkové vzory 

dvěma odlišným účelům: pro diváka představují něco jako divadelní rekvizity a pro zvíře 

                                                
7 AKELEY, Carl in HARAWAY, Donna Jeanne. Primate visions, 1989. 
8 HARAWAY, Donna Jeanne. Primate visions, 1989. 
9 BERGER, John. O pohledu, 2009. 
10 MULLAN, Bob a Garry MARVIN. Zoo culture., 1999.  
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zakládají alespoň minimum prostředí, ve kterém může existovat. Ale není to skutečné 

prostředí, je to pouze iluze. Jediné skutečné, co zvířata obklopuje, je jejich letargie nebo 

hyperaktivita.11   

Zoo devatenáctého století zdůraznila spíše obsah prostoru než samotný prostor. Lidský 

pohled na zvířecí expozice byl zlepšen malými klecemi a kruhovým nebo šestiúhelníkovým 

uspořádáním, stejně jako u speciální konstrukce zvěřince ve Versailles v sedmnáctém století, 

který byl pravděpodobně inspirací pro panoptikum Jeremyho Benthama. Michel Foucault 

pracoval na Benthamově panoptiku a skvěle jej aplikoval na výkon moci v moderní 

společnosti a ovládání pomocí neustálého dohledu, věčného hodnocení a klasifikace: „Jeho 

princip je známý: na okraji je budova ve tvaru kruhu; uprostřed je věž; věž je prošpikována 

širokými okny, která vedou směrem k vnitřní straně kruhu; okrajová budova je rozdělena na 

jednotlivé cely, z nichž každá prochází celou šířkou budovy; cely mají dvě okna, jedno, smě-

řující dovnitř, odpovídá oknům věže; druhé, směřující ven, umožňuje, aby skrz celu 

procházelo světlo z jedné strany na druhou. Potom stačí umístit dohlížejícího do centrální 

věže a v každé cele uzavřít jednoho blázna, nemocného, vězně, dělníka nebo školáka. V 

důsledku protisvětla je možné z věže pozorovat, jak se rýsují právě proti světlu drobné siluety 

těch, kdo jsou uzavřeni v celách na okraji. Tolik klecí, tolik malých divadel, kde je každý 

herec sám, dokonale individualizovaný a neustále viditelný. Dispozitiv panoptika organizuje 

prostorové jednotky, které umožňují bez ustání vidět a okamžitě rozeznávat. Převrací zkrátka 

princip žaláře; nebo spíš jeho tři funkce - uzavřít, zbavit světla, skrýt – zachovává jen tu první 

a potlačuje druhé dvě. Plné světlo a pohled dozorce uzavírají lépe než temnota, která 

koneckonců ochraňuje. Viditelnost je past... Na svém místě je každý bezpečně uzavřen v cele, 

do níž je zpředu vidět z místa dozorce; boční stěny však zabraňují jakémukoli kontaktu se 

spoluvězni. Je viděn, ale nevidí; je objektem informace, nikdy subjektem komunikace.“ 12 

Foucaultovo použití principů panoptika na kázeňské instituce, jako jsou věznice, 

továrny, kasárny, školy a nemocnice lze snadno přenést na zoologické zahrady. Stejně jako 

vězení, i zoo vytváří umělý prostor nuceného zajetí a demonstrace. 13 

Pojem podívané pronásleduje jak historii zoologických zahrad, tak historickou léčbu 

duševně nemocných. Podle Yi-Fu Tuan, v dobách londýnské nemocnice Bethlehem (známé 

jako Bedlam), uzavřené v roce 1770, 96 000 lidí zaplatilo vstupné, aby mohli pozorovat 

                                                
11 BERGER, John. O pohledu, 2009. 
12 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, str. 281, 2000. 
13 ACAMPORA, Ralph R. Zoos and Eyes: Contesting Captivity and Seeking Successor Practices, 2005. 
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zábavné chování pacientů, a pokud se návštěvníci dostatečně nebavili, provokovali vězně 

připoutané v cele nebo jim poskytovali gin, aby mohli sledovat jejich opilecké výkony. 14 Od 

zvířat v zoologické zahradě se podobně očekává, že budou bavit a pokud tomu tak není, 

diváci v zoo byli známí mučením zvířat, aby je donutili k nějaké činnosti.  Existují případy, 

kdy diváci ukamenovali krokodýly k smrti, ve snaze přimět je k pohybu a při popisování 

aligátorů, kteří měli vypíchnuté oči a ptáků se zlomenýma nohama, Peter Batten pochybuje, 

zda některá zoo v Americe unikla jakémukoli vandalismu „od sadistických, ignorantských 

nebo zabedněných lidí.“ 15 

Jedním z nejlepších způsobů, jak přimět zvířata v zajetí k nějaké činnosti a jak 

vyhovět tak touze návštěvníků po „akci“, je krmení. Čas krmení divokých zvířat je pro lidi už 

dlouho nejoblíbenější podívanou. Jedním z nejoblíbenějších zvířecích výběhů v zoologických 

zahradách devatenáctého století byla medvědí jáma. Hluboká kruhová jáma s kmenem stromu 

uprostřed, na který mohl medvěd vyšplhat dostatečně vysoko, aby zachytil potravu, kterou po 

něm shora házeli diváci. V medvědí jámě byli divocí, hrůzostrašní medvědi poníženi na 

komické účinkující, kteří jsou ochotni předvádět se pro jídlo. Čas krmení zvířat v zajetí je také 

populární mezi návštěvníky zoo, protože je to často jediný způsob, jak sledovat násilné 

chování divokých zvířat. Zvěřinec londýnského Toweru umožňoval vstup za malý poplatek 

nebo zdarma výměnou za kočku či psa, který byl dán lvům za potravu. 16 Krmení zvířat 

veřejností bylo poprvé zakázáno na počátku 20. století. 

Rozkvět zoologických zahrad devatenáctého století byl podporován rozsáhlou sítí 

obchodu se zvířaty, který sahal ze Západní Evropy a Spojených Států do těch častí světa 

rozdělených na imperiální teritoria. Velké množství živých zvířat bylo přesunuto díky 

sběrným cestám jednotlivců nebo organizací jako je Holandská východoindická společnost, 

také díky veřejným dotacím, královským darům z koloniálních území a dalšími neformálními 

způsoby.17 

Přesunutí divokých zvířat do měst zejména v 19. století představovalo vrcholný triumf 

moderního člověka nad přírodou, města nad venkovem. Města byla definována jako 

civilizovaná a oddělená od přírody. Vystavování zvířat sloužilo jako živoucí knihovna, kde 

                                                
14 YI-FU, Tuan: Dominance and Affection: The Making of Pets (1984) In KALOF, Linda: Looking at animals in 
human history, 2007. 
15 MULLAN, Bob a Garry MARVIN. Zoo culture, 1999, str. 135. 
16 PURKYNĚ, Cyril et al. Dvacetpět let ZOO Praha: 1931 – 1956. 
17 FLINT, R.W. American showmen and European dealers: commerce in wild animals in 
nineteenth-century America, 1996 In  DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoo, 2000. 
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tyto druhy mohly být zkoumány a vystavovány. Jednotlivá zvířata vždy zastupovala celý druh 

a čeleď. 18 

Na počátku dvacátého století se zvířata v zoo začala vystavovat primárně pro 

veřejnost, ne pro vědce. Iluze svobody nahradila obraz zvířat v zajetí obrazem jednoho zvířete 

v přirozeném prostředí, a prvním, kdo vystavovat zvířata bez mříží, byl Carl Hagenbeck.  

Hagenbeck je uznávaný za vystavování zvířat novým způsobem, který je pro zvířata méně 

skličující a je také ekologicky přijatelnější. Jeho zoo má expozice s neviditelnými hranicemi, 

které oddělují zvířata od lidí. 19 Hagenbeck měl výnosnou firmu obchodující s exotickými 

zvířaty, díky které bylo odchyceno mnoho divokých zvířat a přepraveno na výstavu do 

zoologických zahrad. Přes dvacet let, od poloviny 19. století, společnost Hagenbeck dovezla 

kolem 700 levhartů, 1000 lvů, 400 tygrů, 1000 medvědů, 800 hyen, 300 slonů, desítky tisíc 

opic a více než 100.000 ptáků. 20 V roce 1907 otevřel Hagenbeck Zvířecí park, panorama 

exotických zvířat a domorodých obyvatel zobrazených tak, aby se zdálo, že se toulají jejich 

přirozeným prostředím. Zvířata byla od sebe a od návštěvníků oddělena řadou skrytých 

příkopů a návštěvníci se mohli dívat se na exotiku bez mříží a bariér Byl to revoluční design, 

který se stal předlohou pro vystavování zvířat po celé dvacáté století. Dojem volně se 

pohybujících zvířat v nových parcích bez mříží byl udržován díky inovacím v oblasti 

architektonických návrhů a staromódním představám o tom, jak udržet zvířata v jejich zajetí. 

Obrovské jámy naplněné vodou vytvořily neprůchozí překážky a účinně uzavřely některé 

druhy jakoby na ostrově s falešnými kameny, horami a údolími vytvářejícími vzhled přírodní 

krajiny. Ale zatímco opice si hrály na falešných skalách a býložravci se pásli na nově 

vybudované prérii, masožravci zůstali v klecích, hady od diváků oddělovaly skleněné příčky, 

draví ptáci byli připoutáni ke skalám, vodním ptáků se připínala křídla a chování všech zvířat 

bylo pod neustálým dohledem a pečlivou kontrolou ze strany cvičitelů zvířat. 21 

Ostatní zoologické zahrady rychle reagovaly na tento vývoj vlastními inovacemi. 

Některé vybudovaly nové výběhy, zatímco jiné představily nové programy, jako je například 

ukázka krmení pro veřejnost a také začaly více spolupracovat s místními médii, aby ukázaly 

                                                
18 MARVIN, G (1994) Review essay: Maple and Archibald’s (1993) Zooman: Inside the Zoo 
Revolution and Bostock’s (1993) Zoos and Animals Rights: The Ethics of Keeping 
Animals’. In DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoos, 2000. 
19 DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoos, 2000. 
20 KALOF, Linda: Looking at animals in human history, 2007. 
21 KALOF, Linda: Looking at animals in human history, 2007. 
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své nové expozice nebo vyzdvihly funkci zoo jako podívané. Vědecká podpora a financování 

zoo postupně slábly a získání podpory veřejnosti se stalo velmi důležité. 22 

Až do 60. let 20. století nečelily zoologické zahrady větší kritice, což se ovšem 

změnilo poté, co lidé začali na televizních obrazovkách vídat dokumenty ze života zvířat ve 

volné přírodě. Zvířata zavřená v klecích žijící v nepřirozených a zcela nevyhovujících 

podmínkách začala lidem vadit. S rostoucí úrovní veterinární péče, úspěšnými odchovy 

mláďat a s rozvojem expozic napodobujících přirozené prostředí zvířat, kritika postupně 

opadávala. Nicméně stále se můžeme setkat se zoologickými zahradami, kde zvířata drží 

v klecích či betonových výbězích. 

Celý vývoj zoologických zahrad shrnul Ralph Acampora do několika vět. Původně, 

jako soukromé zahrady, byly zoo silným symbolem nadvlády, promítající imperiální obraz 

člověka – monarchy, vládce přírody, pána divočiny. Pak byly proměněny ve veřejné zvěřince 

a staly se rituálem zábavy, ukazující téměř podvodný obraz člověka - kouzelníka, krotitele 

bestií, kouzelníka se zajatci. Moderní zoo se stala vědeckými parky a jejich význam je 

spasitelský. Jsou znakem politiky zachování zdrojů, zobrazující náboženský obraz člověka-

mesiáše, nového Noema, zachránce druhů, laskavého despotu šelem. 23 

Zoologické zahrady jsou dnes představovány jako útočiště ochrany volně žijících 

druhů, jako plavidla pro záchranu zvířecího království před útokem průmyslové civilizace. 

Moderní zoo slibují kontakt s divočinou, což vidíme na jejich snaze ukazovat zvířata 

v napodobeninách jejich přirozeného prostředí. Pouhé umístění zvířat v takových 

napodobeninách však divákům nestačí . Aby si divák zažil opravdovou „divočinu“, musí se 

setkat se zvířetem jako by byl součástí jeho přirozeného chování. Jak ale víme, zvířata, která 

nežijí v zajetí, většinou nemají blízké vztahy s lidmi. Je to dáno nejen tím, že mají strach, ale 

také tím, že je lidé nezajímají, že mohou být aktivní v noci, mají různá teritoria a různé 

způsoby pohybu. Diváky ale právě nejvíc zajímá, jak by se zvířata chovala, kdyby oni u toho 

nebyli. 24 Dokonce i obhájkyně zoo Emily Hahn připouští, že divoké zvíře v podmínkách 

zajetí je nuceno změnit svou přirozenost a přestává být tvorem, kterého chceme vidět. 25 

Berger rozvíjí ironickou myšlenku, že navzdory tomu, že „veřejně deklarovaným smyslem 

zoologických zahrad je poskytnout návštěvníkům příležitost podívat se na zvířata, cizí příchozí 

se v zoologické zahradě ani jednou nesetká s pohledem zvířete. V nejlepším případě pohled 

                                                
22 DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoos , 2000. 
23 ACAMPORA, Ralph R. Extinction by Exhibition: Looking at and in the Zoo, 1998. 
24 ACAMPORA, Ralph R. Zoos and Eyes: Contesting Captivity and Seeking Successor Practices, 2005. 
25 HAHN, E.: Animal Gardens, 1967 in ACAMPORA, Ralph R. Extinction by Exhibition, 1998. 
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zvířat těká a přechází od bodu k bodu. Dívají se stranou. Dívají se slepě mimo. Mechanicky 

přejíždějí očima. Jsou imunní vůči setkání ... Zoologická zahrada, kam se lidé chodí setkat se 

zvířaty, pozorovat je a vůbec je vidět, tvoří de facto památník, jenž zaznamenává 

neuskutečnitelnost takových setkání.“ 26 V zoo je vztah zvířete a člověka narušen a interakce, 

kterou chceme – setkání se zvířaty – je znemožněna, protože „opravdová“ zvířata mizí a 

podmínky pro pozorování jsou zničeny. 

Zoologické zahrady tedy nutí svá zvířata k nadměrnému vystavování, které degraduje 

jejich přirozenost a můžeme ji tedy vidět jako instituci, která se podílí na paradoxní formě 

pornografie. Tato forma pornografie samozřejmě nesouvisí se sexem, avšak souvisí 

s destruktivní touhou po pozorovaném objektu. 27 

Široká analogie mezi zoologickými zahradami a pornografií je užitečná, protože pokud 

je v určitých ohledech platná, pak toto srovnání vrhá nové a rozhodně kritické světlo na 

debatu o držení a chovu divokých zvířat v zajetí. Představme si, že by někdo obhajoval 

pornografii tak, jak mnozí obhajují zoologické zahrady. Tedy že bychom měli povolit a 

podporovat tuto instituci, protože nás vzrušuje nebo inspiruje (zejména mladé), vážíme si 

vystavovaných subjektů a protože nás „vychovávají“, abychom se starali o blaho těch, kdo 

jsou takto vystaveni. Jinými slovy byli by viděni jako ikony soucitu a respektu. Proč tak 

mnoho z nás přijímá stejný druh uvažování, když je prezentován jménem zoologické 

zahrady?28 

Za prvé, mohli bychom být v pokušení myslet si, že zoologické zahrady jsou opravdu 

výchovné takovým způsobem, jakým pornografie (alespoň většinou) není. Bylo zjištěno, že 

pravidelní návštěvníci zoo mají mnohem menší znalosti o zvířatech než turisté, lovci, rybáři a 

další lidé, kteří mají zájem o zvířata a že mají jen o málo větší znalosti o zvířatech než ti, kdo 

se o zvířata nezajímají vůbec . Typický návštěvník po zkušenostech v zoo jen nepatrně více 

projevuje ocenění, není o moc lépe informován nebo se o moc více nezajímá o přírodu. Mnozí 

návštěvníci opouštějí zoo více než kdy jindy přesvědčení o lidské nadřazenosti nad přírodou.29 

Veřejnost je celkově vůči snahám zoologických zahrad vzdělávat lhostejná, lidé se na zvířata 

dívají krátce, v rychlém sledu a málokdo se zastaví, aby se podíval nebo dokonce aby si 

přečetl informační cedule. Návštěvníci mají tendenci soustředit se na mláďata, jejichž 

                                                
26 BERGER, John. O pohledu, 2009. 
27 ACAMPORA, Ralph R. Zoos and Eyes: Contesting Captivity and Seeking Successor Practices, 2005. 
28 ACAMPORA, Ralph R. Extinction by Exhibition, 1998. 
29 KELLERT, S.: Kinship to Mastery: Biophilia in Human Evolution and Development, 1997 In ACAMPORA, 
Ralph R. Extinction by Exhibition, 1998. 
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roztomilé výrazy a vtipné dovádění zaujme návštěvníkovu pozornost. Lidé jdou do zoo za 

zábavou, ne za poučením. Zvířata jsou zde, aby nás bavila a i když bychom navštívili zoo za 

účelem vzdělání se, stejně je taková návštěva organizována tak, aby byla přizpůsobena lidem 

a tomu, jak se jim nejlépe zkoumají, pozorují a prohlíží objekty, které chtějí prozkoumat. 30 

Vnímání  zoo je poměrně blízké vnímání pornografie. U obou najdeme pobláznění 

exotikou, skrytý strach z přírody, fantazie o zakázaném nebo nemožném setkání a silný 

předpoklad nadvlády a kontroly.31 Vzhledem k těmto podobnostem není až tak troufalé tvrdit, 

že obyvatelé zoo a účastníci porna jsou si v tomto ohledu velmi podobní . 

Podle Acampory to nelze zachránit ani tvrzením, že pornografie sama o sobě není tak 

špatná, protože zaměstnává profesionály, kteří si „vybrali“  svou kariéru. A co se zoo týče, 

zvířata jsou „stvoření instinktu“ tak jako tak a proto by ani ve volné přírodě nikdy nebyla 

úplně svobodná. Někteří (možná většina nebo snad všichni) z těch, kteří jsou zobrazováni 

v pornografii mohou jen těžko říct, že si svobodně vybrali své zaměření. Kromě toho 

Acampora odmítá, aby instinkt byl důvodem ke schválení zoologického vystavování. 32 

Jedním způsobem, jak označit propast mezi zoo a pornem je, jak to dělá Berger, pomocí 

rozdílu mezi nahotou (z anglického nudity) a obnažeností (z anglického nakedness). Být 

obnažený, znamená být sám sebou. Být nahý znamená, že ostatní nás vidí obnažené, ale my si 

to neuvědomujeme. Obnažené tělo musí být viděno jako objekt, aby se mohlo stát nahým. 

Obnaženost odhaluje sebe samu. Nahota je zobrazována. Být obnažený znamená být bez 

přestrojení. Nahota je druh oblečení. 33 

Zkusme znovu posoudit rozdíl, nahradíme-li slovo nahota (nudidy) slovem zajetí a 

obnaženost (nakedness) nahradíme slovem divoký. Být divoký, znamená být sám sebou. Být 

v zajetí znamená, že ostatní nás vidí divoké, ale my si to neuvědomujeme. Divoké tělo musí 

být viděno jako objekt, aby mohlo být v zajetí. Divokost odhaluje sebe samu. Zajatý je 

zobrazován. Být divoký znamená být bez přestrojení. Zajetí je druh oblečení. 34 

Dalo by se namítat, že Acampora zoo dezinterpretoval tak, aby to vyhovovalo jeho 

argumentům a že ignoroval fakt, že současné zoo dosáhly vysokého pokroku v budování 

naturalistické architektury a v odstraňování mříží, které ze zoologických zahrad dělaly spíše 

                                                
30 ACAMPORA, Ralph R. Zoos and Eyes: Contesting Captivity and Seeking Successor Practices, 2005. 
31 GRIFFIN, S.: Pornography and Silence: Culture’s Revenge Against Nature, 1981 In ACAMPORA, Ralph 
R. Extinction by Exhibition, 1998. 
32 ACAMPORA, Ralph R. Extinction by Exhibition, 1998. 
33 BERGER, John. O pohledu, 2009. 
34 ACAMPORA, Ralph R. Extinction by Exhibition, 1998. 
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vězení než místo, kde se zvířatům může dařit. Acampora souhlasí, že tento přístup dává 

zvířatům větší pocit svobody a nenamítá, že tato opatření mohou život zvířat v zoo zlepšit, 

stejně jako může reforma zákona zlepšit životy účastníků pornografie. 35 

3. Virtuální zoo 

Struktura představení, kterou vidíme v zoo, zaměňuje jeden prožitek za druhý. Prezentuje jako 

divoké to, co je v zajetí. Návštěvníci zoo také trochu nesou vinu, protože jejich skrytou 

touhou je nechat se bavit vizuálními atrakcemi. Návštěvníci zoo vyžadují přítomnost 

divokosti, což pak způsobuje zajetí. Jinými slovy, zoo nabízejí a návštěvníci podvědomě 

vyžadují „divokost vhodnou k vystavování“, zároveň ale zvířata mají za úkol být „sama 

sebou“, aby byla zachována jakási autenticita. To si trochu vzájemně odporuje. 36 

Pokud zajaté zvíře vrátíme zpět do volné přírody, jsou tato zvířata často monitorována 

pomocí dálkově zaměřitelných elektronických přístrojů. Podobné přístroje se používají na 

sledování bývalých vězňů. Když se zamyslíme nad tímto srovnáním, pak se lze obávat se 

toho, že v současném technickém světě již neexistuje žádná divoká příroda. 

Zvířata a rostliny jsou vystaveny jako ilustrace v encyklopediích, prezentované jako 

vysušené vzorky v muzeích a herbářích, jako živé exempláře v zoologických a botanických 

zahradách a stále víc jako informační vzorky v elektronických prostorách. V těchto prostorách 

hrají rostliny a zvířata důležitou roli, protože definují komplexní vztah mezi lidským a ne-

lidským světem. 37 Přírodní vědy, jako je biologie nebo přírodopis, ztratily půdu pod nohama 

jako akademická disciplína,38 ale neztratily na důležitosti ve vztahu mezi přírodou a 

společností, které jsou jimi definované. V současnosti se přírodní věda stává opět populární a 

to díky různým publikacím a televizním programům, které zobrazují přírodu a zvířata. 

Zoologické zahrady, zvěřince a jiné instituce se zvířaty jsou víc a víc napadány různými 

lobbisty, kteří obhajují práva zvířat, a reakcemi veřejnosti na krutý život zvířat.39 Přírodní 

vědy i přesto definují vztah mezi lidským a ne-lidským světem. Díky různým elektronickým 

přístrojům, jako jsou fotoaparáty, kamery nebo počítače máme nové možnosti v prezentaci a 

konstrukci poznatků o přírodě. Díky vyspělosti technologií jako jsou například IMAX kina 

nebo 3D animované modely lze zobrazit pozoruhodné podobizny zvířat. Všechny tyto formy 

                                                
35 ACAMPORA, Ralph R. Zoos and Eyes: Contesting Captivity and Seeking Successor Practices, 2005. 
36 ACAMPORA, Ralph R. Zoos and Eyes: Contesting Captivity and Seeking Successor Practices, 2005. 
37 DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoos, 2000. 
38 VERNON, K. Desperately seeking status: evolutionary systematics and the taxonomists’ 
search for respectability,1993 in DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoo, 2000. 
39 MONTGOMERY, S. The zoo: theatre of the animals, 1995. 
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vytváření virtuálních zvířat přetvářejí ontologický a epistemologický stav zobrazování zvířat a 

také nabízejí nové formy prezentace zvířat.  

Iniciativa za nahrazení živých zvířat v elektronických zoo se stává stále více populární. 

Tradiční zoologické zahrady se stále více snaží zahrnovat zvířecí simulace, aby zvýšily zájem 

a výchovnou hodnotu zavedených forem zobrazování zvířat.40 V roce 1998 bylo na Floridě 

otevřeno Zvířecí království, pětiset akrový tematický park, který je součástí odkazu Walta 

Disneyho, pro něhož zvířata tvořila důležitou součást jeho tvorby. Zvířecí království nabízí 

množství hi-tech animací, zobrazujících dinosaury a mytické bytosti na jednom místě 

společně se živými zvířaty. V současnosti se ale snaží nahradit živá zvířata elektronickými 

podobiznami. 

Pro všechny klasické zoologické zahrady je společné jejich charakteristické množství 

živých zvířecích druhů. Ty jsou rozděleny do exponátů, které taxonomicky rozdělují zvířata 

do rodů, čeledí a druhů. Jejich klece jsou vybaveny mapami, které zobrazují místa 

přirozeného výskytu každého zvířete. Toto geografické posunutí je z části tím, co je dělá tak 

atraktivními.  

Vizuální klasifikace přírodní historie a vizuální technologie nejen, že definují existenci 

zvířat, ale také se snaží vymezit specifickou formu lidské interakce se zvířaty. Návštěvníkovi 

zoo je představena příroda jako živoucí encyklopedie, to ale nepředstavuje omezení 

zkušenosti ze zoo.  Návštěva tradiční zoo je více-smyslový zážitek, kde je pohled na zvířata 

kombinovaný s vnímáním celého jejich těla, jejich zvuků, pachů, dotyku a dokonce i chutě. 

Nejzajímavější zážitek pro návštěvníka nemusí být nutně vizuální. Pro zoo je velmi důležitá 

interakce zvířat s lidmi, takže často nabízejí například ježdění na zvířatech, ukázky, dětskou 

zoo a veřejné krmení. Zájem návštěvníků o tento druh zážitku je obvykle tak velký, že jsou 

ochotni zaplatit další peníze, aby se mohli těchto aktivit zúčastnit.41 Jedním z nejsilnějších 

zážitků v zoo je, že navzdory zábradlí a nerovnému rozdělení, jste na místě, které dohromady 

sdílí lidé a zvířata. Podle Montgomeryho je tou jedinou skutečnou událostí fyzická přítomnost 

zvířat, která může být znepokojující, hrozivá, přitažlivá nebo zábavná, ale obvykle je 

podnětná. 42 

                                                
40 VELTRE, T. Menageries, metaphors and meanings,1996,  in HOAGE, R a William A DEISS. New worlds, 
new animals: from menagerie to zoological park in the nineteenth century,1996. 
41 KREGER, M. and MENCH, J. Visitor animal interactions at the zoo, 1995 in DAVIES, Gail. Virtual animals 
inelectronic zoo, 2000. 
42 MONTGOMERY, S. The zoo: theatre of the animals, 1995. 
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Zvířata stále mají schopnost překvapit nás svým chováním. Jejich tělesnost je smrtelná 

stejně jako nesmrtelná, reprezentují zvířata stejně jako informace. Jejich chování může 

zpochybnit naše chápání jich jako zvířat a jako jedinců. Zvířecí těla nás mohou přitahovat a 

odpuzovat zároveň. Návštěva zoo může být rozporuplná zkušenost, kombinující potěšení a 

vzrušení se strachem a nostalgií. Je to také jedna z hybných sil vývoje elektronických zoo. 43 

Vývoj elektronických zoo slibuje nový koloběh shromažďování  přírodní historie 

s kdysi živými zvířaty, nyní nesmrtelnými díky různým technologiím. Zvířata jsou pomocí 

fotoaparátu polapena v oblasti, která je sice pro objektiv dokonale viditelná, ale divák do ní 

nikdy nevstoupí. Přístroje využívané k získání stále poutavějších obrázků (skryté kamery, 

teleobjektivy, dálková ovládání atd.) „vedou k tvorbě snímků opatřených četnými znaky toho, 

jak jsou za normálních okolností neviditelné. Tyto obrazy jsou pouze díky technické 

jasnovidnosti.“ 44 Frederick Rossif v předmluvě ke své knize fotografií zvířat uvádí, že 

„každý ze zachycených výjevů trval v reálném čase méně než tri setiny sekundy a jejich 

vnímání se zcela vymyká možnostem lidského oka. Vše, co tu vidíme, nebylo nikdy dříve 

spatřeno, neboť to je zcela neviditelné.“ 45 Elektronické zoo přinášejí přírodu z daleka do 

centra města. Film, digitální zobrazování a vizuální prezentace přinášejí nové prostory a nové 

formy lidské interakce, kontroly a organizace, které se postupně formují. Tradiční zoo 

nevytvářejí přirozenější obraz zvířecího světa než elektronické zoo a vizuální technologie 

vždy hrály hlavní roli v estetickém a epistemologickém režimu zoo.46 

V Bristolu je plánovaná přestavba bristolské loděnice, která by měla přinést nový 

multimediální vědecký zážitek stejně jako první účelně vybudovanou divočinu v srdci města. 

Součástí této divočiny bude botanická zahrada, IMAX scéna,  video scéna a prostor pro 

diskuze nebo přístup do databáze druhů ARKive. Část této výstavy je přístupná on-line a to 

například AKRive Noemova archa, což je jakási studnice vědění o celosvětově ohrožených 

druzích. Použití modelů, živých a nahraných elektronických obrazů, světelných efektů, 

zvukových a interaktivních systémů přenese návštěvníka tváří v tvář neobyčejné rozmanitosti  

v přímém přenose.47 

Stejně jako zoologické zahrady shromažďují zvířata, obrázky zvířat získávají hodnotu 

díky jejich zeměpisnému přesunutí z míst natáčení do elektronických zoo. To se děje různými 
                                                
43 DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoo, 2000. 
44 BERGER, John. O pohledu, 2009. 
45 ROSSIF F. in BERGER, John. O pohledu, 2009. 
46 LATOUR, B. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, 1987 in PHILO, 
Chris a Chris WILBERT. Animal spaces, beastly places, 2000. 
47 DAVIES, Gail. Virtual animals inelectronic zoo, 2000. 
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způsoby, ale nejjednoznačnější je to na festivalu Wildscreen v Bristolu, který se stal hlavním 

festivalem pro filmaře divočiny a přitahuje filmové a televizní profesionály napříč zeměkoulí, 

aby se dívali a hodnotili vzájemně své filmy, zapojili se do rozhovoru a hlavně prodali své 

výtvory. Nejhodnotnější zvířata pro tradiční zoo zůstávají nejvyhledávanější i tvůrci filmů. 

Velké kočky, lední medvědi, sloni a velcí lidoopi jsou zárukou vysoké ceny přírodovědných 

filmů.48 

Film se ukázal také jako důležitý metodologický nástroj v rámci vědeckých disciplín, 

které se spoléhají na terénní praxe pozorování a popisu. Filmaři se snaží nezasahovat a úplně 

odstranit stopy interakce mezi lidmi a zvířaty na snímcích. Snímky ohrožených nebo 

vyhynulých zvířat se shromažďují od společností jako je BBC Natural History Unit, Planet 

Earth Pictures a Natural History Photography Agency a uchovávají se v ARKive.  

Možná nejdůležitější srovnání s tradičními zoo se objevilo ve schopnosti získávat 

vyšší hodnoty z nákladu na snímky zvířat v sítích přírodovědných filmů a výstav 

obklopujících elektronickou zoo. Zvířata v zoo jsou smrtelná a omezená prostředím, ale 

elektronické snímky zvířat jsou nesmrtelné a dají se snadno reprodukovat. Elektronické 

snímky mohou být použity jak v reklamě, tak ve filmu, ale vše kontrolují nové mechanismy 

v těchto sítích přes copyright.  

Elektronické zoo nabízejí různé formy společenských prostor, které mohou nahradit 

kolektivní zkušenost s návštěvou zoo více izolovaným a individuálnějším setkáním v kině. 

Mnoho vystavených exponátů elektronických zoo je možné vidět v temných divadlech, kde 

jsou diváci oproštěni jak od lidí, tak od zvířat. Zvíře je v elektronické zoo zachyceno kamerou 

v oblasti, do které divák nikdy nevstoupí. Elektronické zoo nabízejí možnost podat více 

informací o více zvířatech více lidem, bez viditelné krutosti zvířecího uvěznění. Snímky 

zvířat zde zobrazovaných garantují intenzitu a atraktivitu, jejich chování bude charakteristické 

a vyhovující interpretacím a zvířata budou vždy viditelná. Natočená zvířata mohou být 

následně reprodukována a snímky mohou kolovat donekonečna.  

Elektronické zoo tedy zcela vylučují empirickou zkušenost a poskytují pouze nádherně 

zachycené snímky zvířat ve volné přírodě. Tímto ztrácíme schopnost učit se od zvířat a také 

učit se sami od sebe, naše vzájemné vztahy se změnily a zvířata se nám představují pomocí 

obrázkových ikon a jinak zůstávají ve svém původním prostředí ve volné přírodě, kde se 

stávají viditelnými, poznatelnými a nesmrtelnými, ale také nedotknutelnými. Elektronické zoo 
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eliminují interakci lidí se zvířaty v běžném prostředí, zvířata jsou plně viditelná a zcela 

kontrolována v prostředí elektronických zoo. Schopnost elektronických zoo prezentovat 

zvířata přes sociální sítě je bezpečnější než v tradičních zoo, což představuje jeden z důvodů 

jejich úspěchu, ale zvířata jsou oddělená od svých těl. 49 

Jak poznamenal Berger, na počátku tvořila zvířata první okruh lidského okolí. Lidé 

záviseli na zvířatech. Během průmyslové revoluce byla zvířata postupně zatlačena na okraj. 

V první fázi byla používána jako stroje, později se s nimi zacházelo jako se surovinou. 50 

Zvířata se postupně vytratila z našich životů a jedním z mála míst, kde jsme mohli nesčetné 

druhy potkat, byla právě zoo. S dalším rozvojem elektronických zoo možná budeme zvířata 

potkávat už jen v televizi nebo na internetu. 

4. Zoologické zahrady v ČR 

V této kapitole je stručně nastíněn vývoj zoologických zahrad na území České republiky, 

protože je důležité uvědomit si, že vývoj zoo neprobíhal všude stejně. A ačkoliv české 

zoologické zahrady byly díky politickému režimu na počátku svého vývoje možná trochu 

znevýhodněny, v dnešní době mohou konkurovat mnohem starším a vyspělejším zahradám. 

Většina zoologických zahrad na našem území vznikla až po roce 1945. 

V Československé socialistické republice spadaly zoologické zahrady do resortu Ministerstva 

kultury, které vydávalo statut zoologické zahrady. Mezi prvních deset zoo, které tento statut 

získaly, patří zoo v Brně, ve Dvoře Králové nad Labem, v Lešné, Liberci, Olomouci, Ostravě, 

Praze, Plzni a Ústí nad Labem. 

Naše zoologické zahrady měly různou úroveň. Hlavním problémem byla naprostá 

izolace. Tehdy nebyla možnost vycestovat, odborná literatura chyběla, zoo projektovali 

architekti, kteří neznali principy staveb pro zvířata, a nebyly známé trendy vytváření expozic. 

Nelehká byla i samotná péče o zvířata, neboť dovoz léčiv, narkotik a speciálních krmných 

směsí byl přinejmenším problematický.  

Ochrana přírody nebyla v té době nejpopulárnějším tématem. Většina zoo byla 

zakládána jako vzdělávací a kulturní zařízení pro zvýšení biologické gramotnosti obyvatel a 

zařízení určená k rekreaci. Získání nových zvířat bylo velmi obtížné, takže chována byla 

pouze dostupná cizokrajná zvířata a euroasijská fauna.  
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V posledních dvaceti letech prodělaly české zoologické zahrady převratné změny. „Na 

počátku této etapy se modernizace zoologických zahrad omezovala na opravy a přestavby. Na 

konci dvacátého století se začaly budovat nové pavilony, odpovídající moderním trendům 

chovu i prezentace. Dnešní technologie umožňují vytvářet přírodní expozice, ztvárnit místa 

dalekých krajů, která návštěvníci nikdy nenavštíví, přenést přírodu do našich zoo v reálném 

čase. Nabízet simulace zvířecích populací podle libovolného scénáře. Vše záleží na nápadu a 

na finančních prostředcích.“  51 

Dnešní zoo usilují o co nejlepší podmínky pro své chovance a snaží se jim vytvořit 

druhý domov a nabídnout tak návštěvníkům nevšední zážitek, protože lidé by se v moderní 

zoo měli cítit jako v opravdové divočině. Hlavní zásluhu na tom mají tematicky zaměřené 

pavilony, kde železné mříže byly nahrazeny suchými a vodními příkopy. Díky snaze 

světových zoo o ochranu a obnovu životního prostředí je zde dokonce možnost vracet některé 

druhy zpět do jejich původních stanovišť. Zoo se v lidech snaží pěstovat pozitivní vztah 

k přírodě a tím si vlastně zajišťují pokračování do dalších let. 52 

V nedávné době bylo v českých zoologických zahradách otevřeno mnoho nových 

pavilonů a expozic, které splňují i ta nejpřísnější mezinárodní hodnocení. U nových expozic je 

kladen důraz na zvýšení pohody zvířat – welfare. Byly vypracovány normy, které doporučují 

minimální rozměry expozic. Vstupem do evropských struktur došlo i k velkým změnám ve 

skladbě chovaných druhů. Získání nových druhů již nebylo tak obtížné.  

Prioritou se stal chov ohrožených zvířat a české zoo se postupně zapojily do chovných 

programů ohrožených druhů – EEP. 

4.1. Historie Zoo Praha 

Jelikož se předmět práce – projekt Odhalení – odehrával v pražské zoologické zahradě, je 

vhodné alespoň stručně nastínit historii Zoo Praha. Je potřeba uvědomit si, jak vypadala Zoo 

na počátku svého vývoje a kam až se dostala. Že z klecí pro jednotlivá zvířata se nakonec 

staly prostorné pavilony, které návštěvníkům dopřávají pocit, že jsou v dalekých exotických 

destinacích. Spousta původních pavilonů dnes již neexistuje, ale místo nich byly postavené 

nové moderní pavilony a změnil se celkový vzhled expozic. Pražská zoo čelila ničivým 
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povodním, prošla neuvěřitelnou obnovou a také díky tomu všemu bylo možné nakonec 

uskutečnit projekt Odhalení. 

Roku 1881 byla v novinách otisknuta zpráva od hraběte Sweerts-Sporka, která 

vyzývala k založení a vybudování zoologické zahrady v Praze. Po kratších úvahách se na tuto 

myšlenky ale zapomnělo. Až na počátku 20. století se objevily hlubší úvahy o založení této 

instituce v Praze. Vznik zoologické zahrady ale rozhodně nebyl jednoduchý a to zejména díky 

sporům mezi hlavními propagátory, cestovatelem Vilémem Němcem a profesorem Jiřím 

Jandou. Jejich spory, týkající se zejména pojetí a umístění zoologické zahrady, trvaly několik 

let. O poloze zoo bylo rozhodnuto až v roce 1922, kdy velkostatkář Alois Svoboda věnoval 

státu pozemky v dolní části pražské Troje a 24 hektarů z nich bylo určeno právě pro zoo.  Ani 

tato skutečnost bohužel nepřesvědčila cestovatele Němce a spory pokračovaly. V roce 1926, 

díky finančním potížím, vzniklo Hospodářské, nákupní a stavební družstvo Zoologická 

zahrada. 28. Září 1931 byla konečně otevřena zoologická zahrada v Praze pro veřejnost.53 

Roku 1950 dochází k významné změně. 18. prosince zoologická zahrada v Troji 

přestává být družstvem a stává se zařízením státní správy pod přímou správou Ústředního 

národního výboru Prahy.  Díky tomu byly finanční prostředky na provoz a rozvoj zoologické 

zahrady v celé výši zaručeny z rozpočtu Ústředního národního výboru.  

Pod vedením dr. Zdeňka Veselovského, který se stal ředitelem zoologické zahrady 

v roce 1959, dochází k dalšímu rozvoji a Zoo Praha začíná být známá také v zahraničí. Roku 

1960 byla pražská zoo pověřena vedením mezinárodní plemenné knihy koní Převalského, 

kterou spravuje dodnes. Roku 1997 byl ředitelem pražské zoo jmenován PhDr. Petr Fejk a 

zoo se začala ubírat moderním směrem. Staví se nové pavilony, přibývají vzácné druhy zvířat 

a zoo navštěvuje čím dál více lidí.  

Velmi významným mezníkem v dějinách Zoo Praha se stala ničivá povodeň v srpnu 

roku 2002, která zasáhla téměř polovinu areálu. Tato událost zoo velmi poznamenala, bylo 

zničeno bylo více než 20 objektů a expozic, mnoho dalších bylo poškozeno, nefungovaly 

rozvody sítí a hlavně i přes veškeré snahy zaměstnanců uhynula spousta zvířat. 1029 zvířat 

bylo evakuováno, další 134 povodeň nepřežilo, 4 zvířata musela být utracena a 40 ptáků 

uhynulo až za několik dní v důsledku prožitého stresu.54 Škody při této katastrofě byly 

odhadnuty na 232 miliony Kč.55 Díky nadšení a píli zaměstnanců i mnoha dobrovolníků a 
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díky pomoci od sponzorů se však podařilo pražskou zoo zachránit, dát jí modernější tvář a 

nastartovat ji tak na další roky. Provoz zoo byl zcela ochromen. Znovu otevřena byla 7. září, 

nicméně až do konce roku zůstala většina poškozené části areálu návštěvníkům nepřístupná. 

Celá dolní část zoologické zahrady musela být zrekonstruována. Poničené objekty byly 

zdemolovány a na jejich místě vyrostly nové moderní pavilony, které návštěvníka přenesou 

do domoviny zvířat a umožní mu setkat se s nimi v bezprostředním kontaktu. 

Současným ředitelem je Mgr. Miroslav Bobek, který byl do své funkce zvolen radou 

města Prahy v roce 2010.  Dříve působil v Českém rozhlase a proslavil se zejména jako autor 

a vedoucí projektu Odhalení, který nese podtitul „Trochu jiná reality show“. Hlavním cílem 

projektu bylo seznámit posluchače rozhlasu se životem goril v zajetí.  

V současnosti se pražská zoo řadí mezi moderní světové zoo a podle časopisu Forbes 

se stala 7. nejlepší světovou zoo. Jejím hlavním smyslem je stejně jako u většiny moderních 

zoo záchrana ohrožených druhů, rozšiřování chovů a návrat zvířat do volné divočiny, s čímž 

souvisí i ochrana životního prostředí. Zoo Praha je členem významných ochranářských 

organizací. Mezi ty nejvýznamnější patří WAZA (The World Association of Zoos and 

Aquaria), EAZA (European Association of Zoo and Aquaria), UCSZ (Unie českých a 

slovenských zoo) a dodržuje úmluvu CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora).  

Po ničivé povodni v roce 2002 byla vybudována řada nových pavilonů. Jedním 

z velmi atraktivních a pro mou práci nejdůležitějších pavilonů je pavilon goril. Původní 

pavilon opic stál v místech dnešního pavilonu Indonéské džungle a při svém dokončení v roce 

1949 patřil k velmi moderním stavbám svého druhu. Pavilon měl uvnitř zázemí pro chovatele, 

prostor pro návštěvníky, ubikace a přiléhaly k němu tři venkovní výběhy. Se změnami ve 

zvířecím osazenstvu byl pavilon částečně přestavován a největšími změnami prošel 

s příchodem lidoopů. Prvním lidoopem byla v roce 1951 šimpanzí samice Zuzana a šimpanzi 

byli také těmi posledními, kdo pavilon v roce 1999 opustili. 56 

V současné době jsou lidoopi umístěni v pavilonu goril a v pavilonu Indonéské 

džungle, kde najdeme orangutany. Pavilon goril byl oficiálně otevřen v roce 2001. Hlavními 

obyvateli tohoto moderního pavilonu jsou členové mediálně známe gorilí skupiny v čele se 

samcem Richardem, kteří se proslavili hlavně díky reality show Odhalení. V expozici goril je 

zaveden kamerový systém, který přenášel aktuální dění z pavilonu on-line na internet. Vnitřní 
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expozice je vybavena množstvím parkosů a hraček a doplňuje ji venkovní travnatý výběh, 

který gorily využívají hlavně v létě. Pavilon byl po povodních v roce 2002 zrekonstruován a 

znovu otevřen byl v říjnu 2003. Aktuálně připravuje Zoo Praha nový pavilon goril, který bude 

umístěn v severní části zoo vedle Afrického domu. Hlavním motivem stavby nového pavilonu 

je zejména riziko povodní. 

Největší a nejnákladnější stavbou v historii pražské zoo je pavilon slonů, nazývaný 

Údolí slonů. Tento pavilon byl otevřen v roce 2013 a je koncipován jako neexpoziční, 

nicméně návštěvníci mohou do stájí a zázemí nahlédnout přes prosklenou stěnu na vnitřní 

vyhlídce. Údolí slonů je domovem pro největší stádo slonů indických v ČR. Skupina samic, 

včetně prvního slůněte narozeného v pražské zoo žijí po většinu roku odděleně od samce, což 

odpovídá i životu ve volné přírodě. Dění v Údolí slonů lze sledovat 24 hodin denně díky 

online video přenosu.  

V Zoo Praha lze navštívit ještě dalších 11 pavilonů, např. pavilon hrochů, kde díky 

velkým oknům můžeme sledovat činnost hrochů i pod hladinou bazénu nebo nejnovější 

velemlokárium, které obývají největší obojživelníci světa – velemloci čínští. Nicméně pro 

mou bakalářskou práci jsou nejdůležitější právě pavilon goril a Údolí slonů, neboť jsou to 

jediné dva pavilony v pražské zoo, které jsou vybaveny kamerami a tím umožňují takřka 

nepřetržitě sledovat aktivitu jejich obyvatel bez nutnosti fyzicky navštívit zoo. 

4.2. Miroslav Bobek 

Miroslav Bobek se narodil v Mladé Boleslavi, vystudoval gymnázium v Mnichově Hradišti a 

zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V roce 1990, ještě při studiích na 

přírodovědecké fakultě, začal pracovat v rozhlase, kde nakonec strávil téměř dvacet let svého 

života.  

V roce 1994 zorganizoval projekt Africká odysea, který sledoval migraci čápů černých 

z České republiky do afrických zimovišť a zpět. Vybrané trojici čápů byl na tělo připevněn 

„batůžek“ s maličkým radarem, který umožňoval zmapovat jejich let do zimoviště i jejich 

následný pobyt ve východním Senegalu. Pravidelné informace o průběhu migrace čápů 

přinášel Český rozhlas 2 – PRAHA, ale i řada dalších médií. Český rozhlas 2 – PRAHA byl 

také organizátorem expedic do Afriky, ze kterých pravidelně vysílal reportáže a přímé 



25 
 

vstupy.57 Na tento projekt navázal v roce 2002 další projekt Nová odysea, který se věnoval 

sibiřské populaci čápů černých. 58 

V roce 1997 se stal dramaturgem odpoledního vysílání a v létě téhož roku ho v rádiu 

připojili na internet. Právě v internetu Miroslav Bobek objevil nové možnosti. Vytvořil       

on-line přenos hnízdění čápů v Brdech a na webu se objevily i mapy s trasami čápů do jejich 

zimovišť. Jeho snahy o modernizaci Českého rozhlasu ale mnoho lidí vnímalo negativně, a 

tak v roce 2000 rezignoval na místo šéfredaktora a věnoval se založení divize Online. 

Umisťování rozhlasového vysílání na web měla pro Bobka osobní význam, protože po 

jednom z návratů z Afriky zjistil, že jeho živé vstupy do vysílání nikdo nearchivoval. Jedním 

z důvodů pro využití internetu tedy byla i možnost vrátit se k pořadům, které již proběhly 

vysíláním. Místem, které mělo propojovat vysílání, web a multimédia se stala stanice pro 

digitální vysílání Leonardo, jejímž řízením byl v roce 2005 pověřen právě Miroslav Bobek. 

Jeho snahy o propojení rádia a dalších médií ale nebyly v souladu s myšlením Rady ČRo, 

podle které by rozhlas neměl dělat televizi. Z tohoto důvodu byl také oficiálně ukončen 

multimediální projekt Odhalení.  

V roce 2008 převzal čestnou medaili Vojtěcha Náprstka, kterou uděluje Akademie věd 

ČR za popularizace vědy. 

Po odchodu Petra Fejka byl jmenován vedením pražské zoo a 1. ledna 2010 se stal 

oficiálně ředitelem Zoo Praha. Jeho cílem je prezentovat zvířata mnohem víc v kontextu 

s jejich přirozeným prostředím. Chtěl by více využívat moderní technologie a uplatnit tak své 

zkušenosti z internetové reality show Odhalení, díky které se veřejnost začala zajímat o 

příběhy pražských goril. Technologie by chtěl v zoo využívat na třech různých úrovních. „V 

každodenním provozu, který se návštěvníků netýká, dále i to, co návštěvník vidí, takže třeba 

přenosy zvířat na displeje a třetí úroveň je využití nových médií v propagaci a marketingu 

zahrady.“ 59 

5. Reality show 

V následující části se budu věnovat nejznámějšímu projektu Miroslava Bobka reality show 

Odhalení a důsledkům, které přineslo jeho dlouhodobé vysílání. Nejprve je ale vhodné 

vymezit si, co to reality show nebo reality TV vůbec je a jaký je mezi těmito termíny rozdíl. 
                                                
57 Projekt "Africká odysea" [online]. 2009. In: www.escatrade.cz  
58 MACH, Martin. Nová odysea - cesta černých čápů [online]. 2002 In: www.ekolist.cz. 
59 Miroslav Bobek pro iDnes.cz - Pražskou zoo povede Miroslav Bobek, kterého proslavila gorilí show 
Odhalení. [online]. In: www.idnes.cz  
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Základem televizního žánru reality TV je zobrazování reálných situací. Reálnost 

těchto situací bývá do značné míry vytvořena a simulována, ale hlavní je, aby celek působil 

dramaticky. 60 

Kunczik definuje reality TV jako „Pořady, s jejichž pomocí jsou reálné události 

využívány k získání co největší pozornosti diváků a pocuchání jejich nervů. Informační 

hodnota děje a zprávy o souvislostech událostí ustupují do pozadí ve prospěch spektakulární 

prezentace.“ 61 

Termín reality show v podstatě znamená totéž co reality TV, jedná se pouze o 

marketingový termín. Jedním z možných řešení, jak odlišit tyto dva termíny, protože drobné 

rozdíly zde najdeme, by mohly být rozdělení reality pořadů na reality TV, které zobrazují 

průběh skutečných situací (například policejní zásah) a na reality show, které realitu uměle 

vytvářejí nebo simulují a do procesu jsou zapojeni také diváci (například Big Brother). 

Reality programy jsou založeny na použití neherců v okrajově skriptované interakci. V 

jednom z prvních pokusů definovat reality show, Kilborn navrhl, že jsou zde tři 

charakteristické prvky: spontánní nahrávání každodenních událostí jednotlivců či skupin, 

simulace reálných životních událostí prostřednictvím rekonstrukce, a „začlenění tohoto 

materiálu ... do atraktivně zabaleného televizního programu.“ 62 Podle Kilborna Reality TV 

pracuje s „hlavním cílem tvůrců programu ... vyzdvihnout kvalitu sdílené zkušenosti nebo 

prožité reality.“ 63 Kilbornova klasifikace, objasňuje, že tyto programy jsou založeny na 

skutečných událostech, a jsou také kulturními produkty, které jsou prodávány divákům s 

konkrétním cílem vytvořit emocionální spojení pomocí použití něčeho obyčejného. 64 Jiná 

definice říká, že reality programy jsou „programy, které představují členy veřejnosti v 

neobvyklých situacích, často soutěžících o cenu, a často zahrnující účast publika.“ 65 

Hlavním cílem reality programů je spíše bavit než informovat a současné době jde o 

vysoce výnosné produkty kupované a prodávané na globálním mediálním trhu. Co všechny 

typy reality pořadů spojuje, je zaměření na chování, které je obvykle skryté před pohledem 

veřejnosti. Tyto show jsou závislé na do určité míry voyeurské zvědavosti ze strany publika.66 

                                                
60 Reifová, Irena a kol. Slovník mediální komunikace, 2004 
61 Kunczik, Michael. Základy masové komunikace, 1995 
62 KILBORN, R. How Real Can You Get?: Recent Developments in `Reality' Television.  1994. 
63 KILBORN, R. How Real Can You Get?: Recent Developments in `Reality' Television.  1994. 
64 KILBORN, R. How Real Can You Get?: Recent Developments in `Reality' Television.  1994. 
65 CUMMINGS, Dolan. Reality TV: how real is real?, 2002.  
66 MONTEMURRO, B. Toward a Sociology of Reality Television, 2008. 
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Docusoaps 67, jako je Big Brother a Real World, představují vývoj reality TV 

programů. Vzhledem k natáčení a potenciálnímu vysílání všech činností, včetně těch 

světských úkolů jako je spaní, opalování, cvičení, a jídlo, jsou tyto docusoaps 

charakterizovány pokračujícím drama, které často nesouvisí se soutěží. Příběhy v těchto show 

jsou o vztazích, konfliktech, romantice, flirtování, zradě a podvodu, podobně jako dějové 

linie, které charakterizovaly seriály (soap opery) po generace.68 

Jedna z nejspornějších otázek reality TV se týká vytváření reality. 69 Tvůrci reality 

show jako je Survivor nebo The Real World, netvrdí, že jejich show představují přirozené 

situace, ale říkají, že to, co se děje ve vykonstruovaných situacích je skutečné. Nicméně, jak 

Brenton a Cohen poukazují, při natáčení show nebo při soutěženích hrách, se tyto situace 

stávají skutečnými životy soutěžících, hra se stává jejich realitou. 70 

Lidé obsazení do reality programů (s výjimkou celebrity show) jsou obyčejní, a 

obvykle nemají nárok na slávu před jejich zapojením do pořadu. Díky tomu mohou diváci mít 

pocit spojení s opravdovostí jejich zkušeností a chování v pořadu. 71 

Překvapivě nejméně studovanou oblastí v reality TV výzkumu je příjem. Studovat 

diváky je mnohem obtížnější než obsah, vzhledem k otázkám vyhledání a přístupu ke 

komunitě diváků. Několik výzkumníků testovalo, jak diváci interagují a přijímají reality 

programy. Diváci byli často skeptičtí ohledně toho, co bylo v show prezentováno jako realita 

a hledali skutečné momenty, kdy bylo evidentní, že účinkující nic nehrají na kamery, ale 

naopak odhalují své pravé já. I když fanoušci znají podstatu show a vědí, že její předpoklad je 

vymyšlený, stále hledají upřímné momenty a fandí více hráčům, kteří se zdají být „opravdoví“ 

než těm, kteří otevřeně „hrají hru“. 72 Analýza diváků byla omezena především na on-line 

populaci, která se může lišit od těch, kteří sledují reality show, ale neinteragují na jiných 

úrovních. 

                                                
67 televizní žánr, který zaznamenává situace dokumentární formou a zpracovává je jako seriál – zdroj: 
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/, pozn. autora 
68 MONTEMURRO, B. Toward a Sociology of Reality Television, 2008.  
69 CUMMINGS, Dolan. Reality TV: how real is real?, 2002. 
70 BRENTON, Sam, Reuben COHEN. Shooting People: Adventures, 2003 in MONTEMURRO, B. Toward a 
Sociology of Reality Television, 2008. 
71 HOLMES, Su. Reality Goes Pop!, 2004b in MONTEMURRO, B. Toward a Sociology of Reality Television, 
2008. 
72 HILL, A. Big Brother: The Real Audience, 2002 In MONTEMURRO, B. Toward a Sociology of Reality 
Television, 2008. 
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Hillová na základě její etnografické studie rodinného sledování reality show a 

rozhovorů s diváky zjistila, že diváci obecně odmítají myšlenku učit se ze sledování takových 

pořadů, a místo toho je považují především jako zábavu. 73 

Ve fascinující případové studii z prvních ročníků americké verze Big Brother 

Wilsonová zkoumala pokusy fanoušků zasahovat do průběhu show a snahu upoutat pozornost 

obyvatelů vily a chránit je před tvůrci nebo jinými obyvateli vily, u nichž věřili, že manipulují 

jejich oblíbenci. Fanoušci organizovaně a kolektivně najímali letadla, aby létala nad domem s 

varujícími zprávami pro soutěžící. 74 

Vnímání průměrného posluchače a diváka je zahlceno množstvím informací a je nutné 

hledat stále silnější podněty, které vzbudí zájem. V dnešní době je potřeba hledat stále nové 

způsoby, jak diváka či posluchače zaujmout. Tvůrci často vycházejí ze základního principu 

seriálu – „divák si zvykne na nějakou tvář či situaci, je mu milé a příjemné, když se s ní 

setkává, protože je to pro něj snadné, dobře se v tom vyzná.“ 75 Pokud se náhodou stane, že 

v relativně nekonečném seriálu pár dílů vynechá, za chvíli se zase zorientuje a vlastně o nic 

důležitého nepřijde. Ale i seriály se svou lákavou strukturou se dnes ztrácejí v množství 

nabízených seriálů, a proto je potřeba hledat další způsob, jak přilákat divákovu pozornost. 

Jednou z možností je právě reality show. Divákovi je nabídnuta spoluúčast na ději, má tedy 

možnost přímo ovlivnit, co se bude dít. Může svým hlasováním ovlivnit, jací lidé se reality 

show zúčastní i kdo nakonec vyhraje. Na principu přiřazení aktivní role divákovi je postavena 

i řada talentových soutěží. Ale sledovat něčí život 24 hodin sedm dní v týdnu je mnohem 

zajímavější. Prvek seriálovosti zůstává, protože ten na lidskou psychiku zabírá nejvíc. Divák 

si postupem času zvykne a osoby ve vile se mu stanou známé a blízké. Ale to, co chybí, je 

předem daný scénář. Divák tak má jedinečnou možnost zasáhnout přímo do děje například 

svým hlasováním. Již to není televize, ale sami diváci, kteří vytvářejí, na co se budou v dalším 

díle dívat. 

Reality show ukazují, jak moc jsou diváci fascinováni lidským chováním. Lidský život 

je poměrně nudný a právě v reality show je tato nuda vynechána. Touha lidí nahlížet do života 

druhých a přirozená zvědavost lidí, je tím nejsilnějším důvodem, proč mají reality show tolik 

                                                
73 HILL, A. Reality TV: Audiences and Popular Factual Television. 2005. In MONTEMURRO, B. Toward a 
Sociology of Reality Television, 2008. 
74 WILSON, P. Jamming Big Brother, 2004 In MONTEMURRO, B. Toward a Sociology of Reality Television, 
2008. 
75 ROHÁL, TYCHTL. TO KAŽDOPÁDNĚ!: Realita nebo show?, 2005. 
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diváků. Získat „šmírující“ diváky, kterým je nabídnuto soukromí cizích osob, je poměrně 

snadné. Zcela izolovaná společnost je pro diváka lákavou podívanou.  

Miroslav Bobek vytvořil reality show, ve které místo lidí účinkují zvířata. Nabídl tak 

alternativu těm, kteří se nechtěli účastnit komerční show. Byla to právě kombinace úspěšného 

formátu reality show a parodie na svět a chování lidí, které udělaly projekt Odhalení tak 

úspěšným. „Na zvířatech vidíme to, co jsme si předtím neuvědomili na lidech.“ 76 

Existuje mnoho přírodovědných dokumentů sledujících život různých zvířat, ale žádný 

z nich není tak populární, jako Odhalení. Podle Miroslava Bobka je to dáno hlavně tím, že 

Odhalení vzniklo v době boomu tzv. kontejnerových reality show a divák, který mohl být až 

znechucen chováním příslušníků svého druhu se mohl odreagovat sledováním gorilí rodiny. 

Dalším důležitým prvkem, který vedl k úspěchu projektu, jsou příběhy jednotlivých zvířat. 

Divák měl jedinečnou možnost v přímém přenosu sledovat, jak se vytváří gorilí rodina. Gorily 

jsou lidem velmi podobné, přesto jsou to „pouze“ zvířata a mnozí byli překvapeni, jak moc 

jsou nám podobné. Nejen vzhledem, ale i svým chováním. Nikdo asi nečekal, že tím 

manuálně nejzručnějším z celého osazenstva pavilonu bude zdrženlivý Richard, který dokázal 

použít větvičku jako párátko, aby dostal rozinky ukryté v kusu dřeva.  

6. Odhalení – Trochu jiná reality show  

„Odhalení. To byl výborný tah, jak to vše nazvat. Soutěžící byli nazí. Anebo nás na leccos 

upozornili. „Odhalení“ může být chvíli přídavné jméno a později pak jméno podstatné. 

Zrovna tak lze zvažovat, zda jde pouze o parodii či karikaturu, nebo o něco víc.“ 77 

Tato tak trochu jiná reality show je bezesporu největším a nejznámějším projektem 

Miroslava Bobka. Celý projekt Odhalení oficiálně začal 7. 11. 2005 jako parodie na tehdy 

velmi rozšířené reality show typu VyVolení nebo Big Brother. Jeho cílem bylo poukázat na 

absurditu komerčních reality show, konfrontovat chování goril s chováním lidí a zároveň 

přiblížit život lidoopů veřejnosti. „Účelem nebylo „vyrábět hvězdu“, nýbrž zprostředkovat, 

jak žijí a jak se chovají. To zajímalo i vědce i prosté pozorovatele.“ 78 Jednalo se o 

multimediální projekt Českého rozhlasu, jehož výtěžek byl určen na záchranu goril nížinných 

ve volné přírodě. Autorem tohoto projektu je nynější ředitel pražské Zoo Miroslav Bobek. 

V době natáčení a vysílání Odhalení byl ale ředitelem PhDr. Petr Fejk, který ač byl nápadem 

                                                
76 Stanislav Komárek in BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show, 2007, str. 193. 
77 Předmluva: Václav Kasík in BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 8.  
78 Předmluva: Václav Kasík in BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 8.  
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potěšen, na okamžik zaváhal, neboť není zrovna příznivcem lidských reality show. Nakonec 

si ověřil, že tento pořad má být pouze smysluplnou protiváhou žánru reality show a navíc mu 

kolegové z ČRo nabídli, že by Odhalení mohli mít stejná pravidla jako opravdové reality 

show a to zejména hlasování. Z toho by pak vyplývaly určité příjmy, které by šly na podporu 

záchranného projektu na ochranu goril ve volné přírodě. 79 Hlavní scénáristkou se stala Tereza 

Šefrnová, která na základě tohoto projektu později, společně s Miroslavem Bobkem, napsala 

knihu pohádek pro děti Moja a páv (2006). V roce 2009 společně napsali i druhý díl Moja, 

Tatu a tiplíci. Knihy byly vydány také v angličtině a francouzštině pro africké děti a pro 

Český rozhlas Leonardo je namluvila Tereza Šefrnová a poté Lucie Bílá 

Nápad vysílat Odhalení v České televizi přišel až díky „podpoře generálního ředitele 

Českého rozhlasu Václava Kasíka, vstřícnosti šéfredaktora zpravodajství České televize 

Michala Petrova a mimořádné technické podpoře společnosti Visual Connection.“80 Magazín 

Odhalení měl standardně tři části. Shrnutí dne, hlavní téma doplněné rozhovorem 

s odborníkem a příloha v podobě vyhlášení výsledků hlasování, lekce gorilštiny a podobně. 

Hlavní částí vysílání byl takzvaný „denní sestřih“, který ve zhruba pětiminutovém bloku 

prezentoval nejzajímavější momenty z celodenního natáčení. Tyto sestřihy byly komentovány 

moderátory a Česká televize je vysílala jako součást ranního a dopoledního bloku.  

Projekt Odhalení má kořeny již v předcházejících Bobkových projektech a těmi jsou 

například Africká odysea, kdy byla sledována migrace čápů černých v roce 1998. V tomto 

projektu se zrodila myšlenka sledovat životní příběhy jednotlivých zvířat, v tomto případě 

čápů. Ve světovém měřítku to bylo něco zcela nového, protože sledovat hnízdění volně 

žijícího ptáka ve volné přírodě a přenášet to na internet, to tu v té době nikdo nedělal. Po roce 

2000 se pak v Českém Rozhlase Online objevil nápad, jestli neudělat nějaký podobný projekt 

ze Zoo Praha. Realizace tohoto nápadu začala až v době, kdy začaly kontejnerové reality 

show Vyvolení a Big Brother.  

V první fázi se rozhodovalo mezi gorilami, orangutany a makaky vepřími. Vzhledem 

k tomu, že pavilon, ve kterém orangutani žijí, je velmi členitý a nebylo by možné ho vykrýt 

kamerami a makaci jsou přeci jen opice, padla volba na gorily. Miroslav Bobek měl zpočátku 

pochybnosti, protože gorily mají černý obličej a nebyl si jistý, jestli to bude na lidi fungovat. 

Nakonec se ale ukázalo, že jeho obavy byly neopodstatněné. 81 

                                                
79 KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Odhalení - trochu jiná reality show. [online]. In: www.radio.cz 
80 BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 11.  
81 BOBEK, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 26.11.2014. 
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Otázkou samozřejmě zůstává, zda by se lidé ztotožnili s orangutany nebo makaky do 

stejné míry, jako tomu bylo s gorilami. Vzhledem k samotářské povaze orangutanů a jejich 

menšímu počtu je pravděpodobné, že by k tomu nedošlo až v takové míře, jako tomu bylo u 

goril.  

Odhalení bylo pravidelně vysíláno v Dobrém ránu České televize, na internetu byly 

k dispozici dva nepřetržité „gorilí“ programy z pavilonu, Český rozhlas Leonardo vysílal 

periodické reportáže a dokonce bylo vydáno několik knih. Byl to tedy projekt opravdu 

multimediální, což společně s velmi originálním nápadem vedlo k udělení prestižního ocenění 

Zlatá panda (tzv. Divokého Oscara).  

Odhalení se vysílalo: 

 

ČT1 a ČT24: každý všední den v 6:40 a v Čechách v 7:40 sestřih 

ČT24: každý všední den ve 20:25, 22:25 a 8:40 

ČT1: pondělí až čtvrtek mezi 12:30 a 13:30 a mezi 5:00 a 6:0082 

 

Cílem projektu Odhalení nebylo pouze zviditelnit pražské gorily, ale také podpořit jejich 

ochranu ve volné přírodě. 

Reality show Odhalení se snažila od počátku nabídnout informace o chování goril, ale 

také přispět k jejich ochraně. Tým projektu se vydal do Kamerunu. Účelem cesty bylo 

uskutečnit z této záchranné stanice unikátní internetový přenos - zdokumentovat gorily, které 

ještě žijí ve volné přírodě, a zároveň přímo na místě přispět k ochraně ohrožených druhů. 83 

Kromě finanční podpory záchranné stanici v kamerunském Limbe Odhalení přispělo na 

vzdělávací projekt pro obyvatele pralesních vesnic na severu kamerunské biosférické 

rezervace Dja. Během poslední návštěvy Kamerunu navázal projekt Českého rozhlasu 

spolupráci s kamerunským státním rozhlasem, který bude vysílat francouzské gorilí pohádky 

natočené režisérem Janem Jiráňem. 84 

6.1. Výtěžky z Odhalení 

Odhalení bylo neziskovým projektem a veškeré výtěžky, ať už z prodeje upomínkových 

předmětů nebo ze zaslaných SMS, byly věnovány na podporu záchranné stanice 

                                                
82 BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 121.  
83 Za smutnými osudy goril stojí lidé. [online]. In: www.ekolist.cz, 2009.  
84 Za smutnými osudy goril stojí lidé. [online]. In: www.ekolist.cz, 2009.  
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v kamerunském Limbe. Do února roku 2009 získal Český Rozhlas zhruba 820 tisíc korun. 

80 000Kč věnovali soukromí dárci, dalších 80 000Kč bylo získáno prostřednictvím 

hlasovacích SMS a výběrů do pokladniček, 40 000Kč přinesl koncert Českého Rozhlasu 4 

RadiaWave, 50 000Kč bylo vydraženo na aukci výtvarných děl souvisejících s projektem a 

570 000Kč bylo získáno z prodeje publikací a reklamních předmětů s logem Odhalení. 85 

Z publikací a předmětů, které byly vytvořeny k projektu Odhalení, stojí za zmínku 

kniha Odhalení – Fenomén od Miroslava Bobka, kniha pohádek Moja, Tatu a tiplíci, knížka 

„gorilích říkanek“ Proč nehladit ježka, CD Moja, 2DVD Odhalení, puzzle Tatu, pexeso a 

mnoho dalších. Kniha gorilích pohádek byla dokonce přeložena do francouzštiny a angličtiny 

a 4 000 výtisků bylo dodáno do Kamerunu, kde má v dětech vzbudit kladný vztah ke gorilám 

a přírodě vůbec. 

6.2. Ocenění pro Odhalené  

Projekt byl nakonec velmi úspěšný. Podle Bobka na tom má největší podíl to, že to bylo 

udělané v pravou chvíli a že to bylo v krátkém čase masivně nasazené. Odhalení bylo 

vysíláno na internetu, v rádiu a Česká televize ho v jednu chvíli vysílala sedmkrát denně. 

Tento kontext ostatní projekty, které se Odhalením inspirovaly, postrádaly. A to je ten rozdíl 

mezi úspěchem a mezi tím, že někde něco prošumí. 86 

Projekt Odhalení je natolik jedinečný, že vzbudil zájem médií po celém světě a je 

oceňován odborníky i v zahraničí. Díky projektu získali etologové a primatologové řadu 

nových poznatků. Nepřetržitý přenos z pavilonu jim umožnil hlouběji nahlédnout do vztahů 

uvnitř gorilí rodiny a shromáždit nové poznatky o užívání nástrojů. 

Dvoudiskové DVD Odhalení zvítězilo v kategorii ARKive Interactive Awards 

v prestižní soutěži Wildscreen 2006. Wildscreen Festival (Mezinárodní festival filmů o 

přírodě a životním prostředí) je považován za největší přehlídku přírodovědných filmů a 

projektů. Vítěz získá cenu Panda Award, což je obdoba filmových Oscarů. Festival probíhá 

každé dva roky a do jubilejního 25. ročníku, který proběhl v roce 2006, se přihlásilo celkem 

412 filmů ze 45 zemí, tradičně se tohoto festivalu účastní společnosti jako je BBC, National 

Geographic, Discovery, Imax, ORF či ZDF. 

Ve finále prestižní mezinárodní soutěže Prix Europa 2006 obsadil projekt Odhalení 

čtvrté místo v kategorii Internet Exploration. Dvoudiskové DVD projektu Odhalení také 
                                                
85 Sbírkové konto Odhalení. [online]. In: www.rozhlas.cz  
86 BOBEK, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 26.11.2014. 
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získalo pečeť Comenius-EduMedia 2007 v kategorii Přírodovědné vzdělávání. Vyznamenání 

Komenského si vybudovalo značnou prestiž. Je udělováno od roku 1995 Společností pro 

pedagogiku a informace a je jedním z nejdůležitějších ocenění udělovaných v Evropě 

v oblasti multimediálního vzdělávání. 87 

6.3. Pavilon goril 

Gorily obývají pavilon s vnitřním a venkovním výběhem v dolní části zoologické zahrady v 

pražské Troji. Vnitřní pavilon je prostor velký 250 m2 s vyhřívanými stěnami a podlahou. 

Stěny pavilonu připomínají skálu. Zvířata zde mají k dispozici mohutné dubové parkosy, lana 

a větve a různé předměty na hraní (míče, přepravky, košíky, aj.).  

Za vnitřním výběhem je zóna nepřístupná návštěvníkům, nacházejí se zde místnosti, 

do kterých jsou gorily rozdělovány na hlavní krmení. Každá z goril má k dispozici svou 

vlastní místnost, aby krmení mohlo probíhat bez konfliktů. Ošetřovatele mají možnost 

kdykoliv problematické členy oddělit od skupiny.  

Zvířata mají také k dispozici venkovní výběh. V horní části výběhu je potok, do 

kterého je voda hnána čerpadlem z vodního příkopu. Tato část pavilonu je jištěna elektrickým 

ohradníkem a tím je zajištěna bezpečnost návštěvníků. 88 

6.4. Vítěz  

Hlasování o vítězi probíhalo ve dvou etapách. První hlasovací etapa umožnila vytvořit profily 

jednotlivých soutěžících. Celkem se uskutečnilo osm „malých“ hlasování, jejichž znění je 

následující. Za otázkou je vždy jmenovaný vítěz daného kola. 

1. Která z goril na vás udělala největší dojem? – Richard 

2. Se kterou gorilou byste se chtěli poznat blíž? – Kijivu 

3. Která z goril vám nejvíce připomíná vašeho šéfa? - Richard 

4. S kým byste nechtěli sdílet domácnost? - Richard 

5. S kým podle vás bude mít Kamba po příchodu mezi ostatní gorily největší problémy? 

- Shinda 

6. Kterou z goril bude mít Moja po příchodu Kamby nejraději? - Kijivu 

7. Kdo je největší komediant? - Kijivu 

8. Která z goril v pavilonu je nejšikovnější? - Richard 

                                                
87 SMRČEK, Martin. Ocenění pro Odhalené. [online]. In: www.rozhlas.cz 
88 PAVILON GORIL. Zoo Praha [online]. In: www.zoopraha.cz  
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V druhé etapě se pak určoval vítěz, který si mohl pochutnat na 12 melounech. 12 

melounů bylo zvoleno zcela záměrně, neboť v konkurenčních reality show Big Brother a 

Vyvolení si vítězové odnesli 10 a 11 milionů. Zároveň každá ze soutěžících goril dostala 

svého obhájce, který měl ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch svého svěřence. Obhájcem 

Richarda se stal herec Tomáš Töpfer, Kijivu obhajovala herečka Simona Stašová, Shindu 

herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková a Kambu zpěvák Daniel Nekonečný. 

15. ledna roku 2006 byl vyhlášen vítěz Odhalení a stal se jím samec Richard, což 

podle zoologa Martina Smrčka mohlo být zapříčiněno tím, že je nejsnáze rozpoznatelný. Díky 

jeho stříbrnému hřbetu je nemožné splést si ho s některou ze samic. To dokládají i komentáře 

z knihy Odhalení: trochu jiná reality show. Na otázku kdo by měl vyhrát dvanáct melounů a 

proč, odpověděla divačka Lucka: „Kdokoli, jen ne Richard, je to pěkný sobec, který se 

s ostatními vůbec nerozdělí. A i kdyby to vyhrál někdo jiný, tak mu to Richard stejně sežere, 

což mě zas naštve. Moja s mamkou jsou fajn, ale ty mají sebe, tak už další štěstí nepotřebují. A 

ta nová – Kamba – je moc fajn, tak by vyhrát mohla za to, že byla tak statečná. Ostatně i ta 

tlustá teta by si to zasloužila.“ 89 Je to jeden z mnoha komentářů, které potvrzují slova 

Martina Smrčka. Samec Richard je fyzicky odlišný od samic, je velký a má stříbrný hřbet. 

Moja je odlišná tím, že je to ještě mládě. Ostatní samice jsou si velmi podobné a jen zkušený 

pozorovatel je od sebe dokáže rozpoznat. Pro většinu zběžných pozorovatelů je tedy Kijivu 

nejvíce známá jako „mamka“ Moji, Kamba je ta „nová“ a Shinda je ta „tlustá teta“, co miluje 

jídlo.  

Vyhlášením vítěze byla tak trochu jiná reality show Odhalení ukončena. Celý tento 

proces seznamování s gorilami od jejich představování, obhajování známými osobnostmi až 

po následující e-maily pro gorily vedl k tomu, že diváci si pražskou gorilí skupinu velmi 

oblíbili. Byl to počátek vztahu, který se díky pozdějším online přenosům ještě prohloubil. Po 

vyhlášení vítěze se v diskuzích začaly objevovat lítostivé komentáře o nutnosti zachovat 

přenos z pavilonu. 

„Moc se mi bude stýskat po gorilkách. Co si budu ráno pouštět v práci? Doufám, že budete 

brzy pokračovat!!! A moc děkuji!!!“ 90 

Petula  

                                                
89 BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007 
90 BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 216 
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„Vážení, Váš program byl báječný, avšak návykový. Nevím, jak budu žít bez Moji, Richarda, 

Shindy a Kijivu. Opravdu mi budou chybět. Pokud zbyla chvíle, alespoň jsem se podívala, co 

právě dělají, a všechny chmury byly pryč. Škoda, že je nejspíše konec. Bylo to krásné, ale 

krátké.“ 91 

Mirka V. 

„Nyní musí Český rozhlas udělat druhý  správný krok – tyto  stránky  zachovat  i  po  skončení 

projektu a  doplňovat  je donekonečna  o nové  informace. Protože  Český rozhlas způsobil, že 

gorily  jsou pro spoustu lidí něco jako nová součást  rodiny, a bylo by nezodpovědné toto nové 

pouto násilně zpřetrhat.“ 92 

Simona 

Webové stránky s přímým přenosem zůstaly i nadále funkční.  

Největší sledovanosti online přenos dosahoval při příchodu nové samice Kamby, který 

se uskutečnil zhruba v polovině reality show Odhalení. Pražská zoo se již dlouhou dobu 

snažila o návrat gorilí samice Kamby, která byla po povodních v roce 2002 přestěhována do 

zoologické zahrady ve Dvoře Králové společně se samicemi Kijivu a Shindou. Po roce se 

ovšem vrátily pouze Kijivu a Shinda a Kamba nadále zůstávala v králodvorské zoo. Chovatelé 

se snažili, aby se s termínem jejího návratu trefili ještě do vysílání Odhalení, ale plánované to 

nebylo, takže i když to může vypadat jako další paralela s „lidskými“ reality show, kam 

v průběhu vysílání také přicházejí noví účastníci, v tomto případě šlo jen o shodu náhod. 

Kamba byla do pražské zoo převezena 24. listopadu a po krátké karanténě se 1. prosince 

připojila ke skupině.  

Každá z goril, včetně nesoutěžící malé Moji, měla svůj vlastní e-mail, na který mohli 

lidé psát gorilám osobní vzkazy. Nejčastěji psali svým favoritům, ale našli se i jedinci, kteří 

svědomitě napsali všem gorilám, aby nějaké nekřivdili.  

„Milá Shindo, všem členům Tvojí skupiny jsem již psala, jenom Tobě ještě ne. Stále jsem 

přemýšlela, co povzbudivého Ti napsat, když pořád toužíš po gorilátku. A vidíš, najednou je to 

tady. Máš teď velice důležitý úkol...a nebudeš muset myslet na svoje miminko. Tvým úkolem je 

teď pomoci Kambě začlenit se do skupiny. Je jen a jen na Tobě, jak to všechno zvládnete....“93 

Renáta K. 
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Shinda většinou dostávala e-maily s přáním, aby se jí co nejdříve narodilo miminko. 

Dále lidé zdůrazňovali její roli tety a podporovali ji ve vztahu k Richardovi. Richardovy        

e-maily se vztahovaly k jeho síle, kráse a inteligenci. Mnoho lidí oceňovalo jeho schopnost 

vyřešit „dámské hádky“ a zjednat si klid. Výjimkou ale nebyly ani milostné dopisy: 

 

„Milý Richarde, jsem 31letá samice druhu Homo sapiens sapiens. Velice jsi mě zaujal, neboť 

jsi nesmírně krásný, hodný, inteligentní a silný samec. U samců našeho druhu se tato 

kombinace nikdy nevyskytuje. Zatím se měl hezky, broučku, a věz, jsi má tajná láska ;-) Pusu, 

Simona“94 

V e-mailech pro Kijivu se nejčastěji objevovaly pochvaly za péči o svoje miminko. 

„Děvče zlatý, já Tě chápu. Tetka, která krade děti, manžel, který občas v záchvatu 

spravedlnosti uštědří herdu i Tobě, a mrňous s nekonečnou energií – no, nemáš to 

jednoduché. Vydrž. Zdraví Tě dvojnásobná matka“ 95 

Eva T. 

Nově příchozí Kamba dostávala e-maily s přáním, aby se jí v nové rodině líbilo, aby 

našla zalíbení v Richardovi a on v ní.  

„Ahoj Kambo, musím ti vzkázat: „Kambo, brzdi!“ Možná, že ti tvé letité zkušenosti velí, jak 

na chlapy, ale probůh ne na Richarda. On je to přeci anglický lord. Má modrou krev, jemné a 

vybrané způsoby a tvůj africký temperament ho děsí...“ 96 

Věra A. 

Nejvíce e-mailů dostávala mladá Moja. V době vysílání Odhalení ještě nebylo přesně 

známe její pohlaví a mnoho lidí z jejího „řádění“ usuzovalo, že to musí být sameček. I 

v médiích se o Moje chvíli mluvilo v ženském, chvíli v mužském rodě. 

„Moooc se mi líbilo Tvoje první video, jsi vážně pohledný chlapík a koukám, že jsi plný 

energie, tak ať ti to vydrží, rodiče moc nezlob, jinak budeš mít domácí vězení. Tetičkám a 

strýčkům ošetřovatelům řekni, ať si s tebou hrají a mazlínkujou, jistě ti to nebude vadit, ty je 

za to budeš poslouchat, viď. 

Pa, Tvoje kamarádka Radana“ 97 

                                                
94 BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 26. 
95 BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 55. 
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Na zmíněných e-mailech je vidět, že mnoho lidí přistupuje ke zvířatům velice osobně 

a emocionálně, mají pocit, že se zvířaty by se mělo zacházet jako s lidmi nebo že mezi 

člověkem a zvířetem v zoo může dojít k nějakému emočnímu propojení, stejně jako je tomu u 

domácích mazlíčků. Lze se domnívat, že tito lidé mají silně vyvinuté sociální cítění, 

v gorilách vidí své dobré známé nebo dokonce členy rodiny, protože s nimi tráví celý den a to 

je vede k tomu, aby napsali e-mail gorile nebo aby prostřednictvím sociálních sítí posílali 

gorilám pozdravy a pusinky. Sociálně citlivější lidé se s gorilami velmi sblížili a v mnoha 

situacích se „vžili do jejich kůže“. To, co na počátku byly jen nevinné e-maily kamarádkám 

gorilám, nakonec přerostlo v začlenění goril mezi vlastní členy rodiny, což mnoha lidem dalo 

dojem, že se musí ozvat, když s jejich rodinou není zacházeno tak, jak by si představovali. 

6.5. Ohlas 

Webové stránky, které umožňovaly sledovat v přímém přenosu rodinku pražských goril, 

navštívilo v průměru 20.000 zájemců denně. Dvě hodiny po začátku vysílání sledovalo on-

line přenos přes 1500 lidí.98 95% lidí, kteří se účastnili diskusních fór, tento projekt velmi 

uvítalo a byli tímto nápadem nadšeni. Jedna z nejsledovanějších amerických televizí Fox 

News odvysílala ve svém ranním pořadu Fox and Friends tříminutovou reportáž, ve kterém 

představila „hlavní aktéry“ Odhalení. Součástí reportáže byl také záběr sledovací kamery, 

přímý přenos z internetu a samozřejmě odkaz na webovou adresu Odhalení. Pražské gorily se 

také objevily ve vysílání americké televizní sítě NBC News, v Yahoo News, BBC News i ve 

zpravodajství agentury Reuters. Články o české „trochu jiné reality show“ byly otisknuty i v 

The Independent, Liberátion, La Republica či American Chronicle.  

Ještě před spuštěním samotného projektu se objevovaly nedůvěřivé komentáře a 

někteří lidé pochybovali o smysluplnosti a životaschopnosti tohoto projektu.  

 

„...Nevidím totiž důvod proč posílat SMS gorile :))“ 99 

running 

  

                                                                                                                                                   
97 BOBEK, Miroslav. Odhalení: trochu jiná reality show. 2007, str. 62. 
98 Vstupte!: o technologiích použitých v reality show Odhalení. [online]. In: www.rozhlas.cz,  
99 Diskuze k článku: Filip Rožánek: Rozhlas představil reality show Odhalení In http://reality-
show.panacek.com [online]. 2005. 
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„Myslím, že s nulami 100 s se lidé ztotožní mnohem více než s opicemi, ač máme stejné předky 

:))) Opravdu radši pošlu nějakou DMS, než SMS do prapodivné „reality show“ s opicemi. 

Jako vtip dobré, za veřejnoprávní peníze však šílenost :)“ 101 

SUNíčko 

„...nemyslím si, že by to našlo dostatečný počet diváků, kdy si navíc myslím, že je to zaměřené 

především na děti. Pletu se? Zkrátka mně to ponejvíce přijde jako večerníčky se zvířátky od 

Chaloupky, které z duše nesnáším, ale to bude nejspíše tím, že již snad nejsem dítětem :)“ 102 

SUNíčko 

Projekt byl nakonec velmi úspěšný, ale s úspěchem samozřejmě přichází i kritika a již 

od počátku se ozývaly hlasy, které odsuzovaly šmírování goril a narušení jejich soukromí. 

Druhým problémem byla skutečnost, že Odhalení byl začátek konce Miroslava Bobka 

v Rozhlase. Protože vytvářet multimediální obsah bylo v dané politické konstelaci něco 

nežádoucího. 

 

 „Myslím, že je smutné, pokud si Zoo potřebuje takovýmto způsobem zvyšovat návštěvnost. 

Svědčí to o neúctě ke zvířatům. Každý porod je intimní záležitost a každá březí samice jde 

slehnout do soukromí. Podbízet se čumilům by Zoo nemusela, zvlášť když je tak pěkně 

rekonstruovaná a na nedostatek návštěvníků si, myslím, nemůže stěžovat.“ 103 

mARKETAVIK 

 „Také nemůžu v žádném případě souhlasit s něčím tak vlezlým a nedůstojným, i když nejde o 

lidi, ale o opice. Nevkusné, nepochopitelné a nedůstojné slídění při porodu gorily!!! To je 

opravdu otřes a hnus, k čemu se Zoo snížila!!!“ 104 

mistrVápenky 

  

                                                
100 Myšleno s celebritami z reality show, pozn.autora 
101 Diskuze k článku: Filip Rožánek: Rozhlas představil reality show Odhalení In http://reality-
show.panacek.com [online]. 2005. 
102 Diskuze k článku: Filip Rožánek: Rozhlas představil reality show Odhalení In http://reality-
show.panacek.com [online]. 2005. 
103 Diskuse k článku: Gorily on-line: internetový stream můžete kdykoli sledovat na iDNES.cz. 
In: www.hobby.cz  
104 Diskuse k článku: Gorily on-line: internetový stream můžete kdykoli sledovat na iDNES.cz. 
In: www.hobby.cz   
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„Chudinky gorily. Jako by nestačilo, že nemůžou žít volně, ještě je bude někdo celé dny 

natáčet. Měli bychom se stydět! Zabíjíme ohrožené druhy zvířat a v lepším případě je cpeme 

do klecí. Jediné, co je na tomhle přijatelné, je to, že to snad aspoň půjde na dobrou věc....“ 

M.Pokrupová 

Na různých internetových diskuzích se objevovalo několik typů komentářů. Od těch 

extrémních typu: „Žádné zvíře nepatří do zoo a člověk nemá právo držet jakékoliv zvíře,“ 

které byly ještě podporované stereotypy o vězení, konceptem svobody, omezení svobody a 

tak podobně. Přes jedince, kteří chápou smysl zoologické zahrady a dokáží vidět pozitiva, 

která chov v zajetí přináší. Až po jedince, kteří přistupují ke zvířatům velice osobně a 

emocionálně. 105 

Celkově byl ale hlas dokonce tak veliký, že když v roce 2008 hrozilo ukončení 

projektu kvůli negativnímu postoji Rady ČRo k multimediálním projektům, vznikla občanská 

iniciativa Gorily on-line v ohrožení. Tato občanská iniciativa stojí za vznikem petice za 

odvolání Rady Českého rozhlasu. Členové iniciativy zaslali radě řadu individuálních dopisů, 

ale i společné prohlášení se 76 podpisy. V něm požadovali, aby rada zaujala „jednoznačně 

podpůrné stanovisko k rozvoji multimediálních projektů realizovaných Českým rozhlasem.“106 

Iniciativa Gorily on-line v ohrožení se dokonce spojila s dalšími posluchačskými iniciativami 

kritizujícími Radu Českého Rozhlasu, a sice Nechceme přeladit (Nemáme kam) a ProWave. 

Společně pak usilovali o odvolání radních.  

Projekt Odhalení, původně plánovaný na zhruba tři měsíce nakonec trval více jak čtyři 

roky. 31. 3. 2010 byl nepřetržitý videopřenos z pavilonu goril na internetových stránkách 

Českého rozhlasu ukončen. Na projekt Odhalení ale Zoo Praha navázala projektem 

Pomáháme gorilám. Tyto přenosy začal 31. března vysílat server iDnes.cz107 

V průběhu již první fáze projektu vznikl tzv. Gorilí klan. Jednalo se o skupinu 

fanoušků, kteří se s dobrovolníky a zaměstnanci Rozhlasu střídali v ovládání kamer. Zpočátku 

vypadala spolupráce s nimi pozitivně. Kamba byla březí a vědělo se, že to bude 

problematické, takže Gorilí klan pomáhal při sledování dění v pavilonu přes internet. 

Postupem času se začaly stále více ozývat fanatické obdivovatelky goril, které projikovaly své 

životy do života goril a měly pocit, že gorily jsou členy jejich rodiny. A potom neustále 

někomu telefonovaly v domnění, že gorila, která „uprostřed léta zůstane přes noc venku, tak 
                                                
105 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
106 Další petice za odvolání Rady ČRo. [online]. In: www.kurzy.cz  
107 BOBEK, Miroslav. O projektu. [online]. In: www.zoopraha.cz  
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zmrzne v arktickém červencovém mraze“. 108 Situace došla tak daleko, že Miroslav Bobek 

musel čelit odchodu chovatelů. Fanynky někoho dokonce i verbálně napadaly a stěžovali si na 

magistrát, na EEP 109 i na mezinárodním fóru, že se pražská zoo špatně stará o své gorily. 

Nikdo to samozřejmě nebral moc vážně, ale ve chvíli, kdy by se toho chopil nějaký aktivista, 

mohl by to být pro zoo velký problém. 

Miroslav Bobek se na svém facebookovém profilu snažil apelovat na lidi, aby k tomu 

přistupovali s nějakou mírou zdravého rozumu, ale jeho slova měla bohužel pramalý účinek. 

Online přenos byl tedy zrušen, což samozřejmě vyvolalo vlnu nevole. K Bobkovi začaly 

proudit stížnosti ze všech stran, že přenos musí být znovu spuštěn. Stížnosti doputovaly 

dokonce až na magistrát. Zoo je tu přece pro lidi, takže online přenos musí být obnoven.  

6.6. Ukončení přenosu 

Po osmi letech od založení projektu tedy došlo 8. listopadu 2013 k jeho definitivnímu 

ukončení. Důvodem byla kritika chovatelů a snaha poškodit dobré jméno zoo ze strany 

některých fanoušků.  

Část oficiální zprávy k ukončení z www.zoopraha.cz: 

„K ukončení internetového přenosu jsme se rozhodli na základě několika skutečností: 

 Někteří fanoušci, jakkoli je jich menšina, nabyli dojmu, že díky každodennímu 

virtuálnímu styku s gorilami jsou odborníky na jejich chov a mohou ovlivňovat 

chování a přístup příslušných pracovníků Zoo Praha. Bez jakékoli odborné znalosti a 

vhledu kritizují práci chovatelů, obtěžují je a v některých případech se uchylují i k 

výhrůžkám. Ani po našich upozorněních a výzvách se situace nezlepšuje, ba právě 

naopak. 

 Jádro fanoušků začalo vzbuzovat nepřátelské nálady vůči Zoo Praha a snaží se 

poškozovat její dobré jméno i ve vztahu k mezinárodním organizacím. Vyskytlo se i 

používání materiálů z přenosu Zoo Praha vytrženě z kontextu za účelem poškozování 

práce pražské zoo. 

 Přímý přenos byl nadstandardní službou Zoo Praha, která měla umožnit divákům 

každodenní pohled do pavilonu goril, nikoli samozřejmostí. 

                                                
108 BOBEK, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 26.11.2014. 
109 Evropský záchovný program, pozn. autora 
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Nově budeme nabízet výběr nejzajímavějších situací z každodenního života pražských goril, 

zajímavé informace o situaci goril v přírodě a jejich ochraně i pozoruhodné události ze 

světových zoo.“  110 

Mezi fanoušky se objevilo mnoho takových, kteří se stali na sledování dění v pavilonu 

doslova závislí. Někteří z nich dokonce nabyli dojmu, že jsou mnohem kompetentnější než 

chovatelé. Napadali pracovníky na facebooku, v diskusních fórech, e-maily, v telefonátech a 

dokonce i osobně v zoo. 111 

Reakce na tento krok jsou samozřejmě především negativní. Podle většiny lidí je to 

velká škoda a ochuzení o edukativní složku tohoto projektu. Někteří tvrdí, že jejich život tím 

ztrácí smysl, že přišli o jedinou radost, kterou měli a ptají se, proč vedení zoo trestá právě je, 

když oni nic neudělali. A v neposlední řadě je tu značné množství lidí, kteří tvrdí, že ukončení 

přenosu uškodí gorilám. Nesouhlasných komentářů ke zrušení přenosu a návrhů, jak by se 

celá situace dala vyřešit jinak, než jak to udělal Miroslav Bobek je mnoho. 

„Tak to asi ZOO přestřelila. Zazdili si příznivce ze zahraničí. Kamery vodí vodiči, kteří to 

dělají dobrovolně ve svém volném čase pro potěchu těch, kteří do ZOO Praha nemohou dojet. 

Proč bychom nakonec dělali někomu potěšení.“ 112  

Bohu N. 

„Škoda, že naše gorilky neumějí číst a psát....jsem si jistá, že ani jednu odpověď by si žádný z 

rejpalů za rámeček nedal. Rejpalů bych za jejich rejpání dávala bonus.....mazlení z 

Richardem.“113 

Irena N. 

„...byl to úžasný projekt....a nic to nemůže nahradit ani návštěva v zoo, protože když navštívíte 

zoo ráno a nejsou gorily.venku, tak má návštěvník smůlu, jelikož se výběh uklízí a otvírá se az 

tak kolem pul jedenácté. ....takže kdo např. přijede jen kvůli nim a má čas jen dopoledne, tak 

nic nevidí....natož aby si všiml, toho, jak se vlastně chovají a jak jsou inteligentní.....byla bych 

pro, kamery obnovit ....protože už opet přibývá návštěvníků co říkají. .."jē, hele opice" a to je 

škoda. ...sama jsem je vlastně viděla poprvé minulý týden při návštěvě zoo . vlastně poprvé od 

doby co byly kamery vypnuty a..kam má člověk čas tak jít max 1 nebo 2x ročně a pochopila 

                                                
110 PŘENOS Z PAVILONU GORIL PO OSMI LETECH KONČÍ. Zoo Praha [online]. In: www.zoopraha.cz  
111 BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15. srpen 2013 In: www.Facebook.com 
112 Příspěvek na facebookovém profilu Zoo Praha. [online], 10.listopad 2013, In: www.Facebook.com 
113 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15.srpen 2013, In: www.Facebook.com 
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jsem, že takto se lidé o gorilách nedozví nic a veškerå snaha o pomoc gorilám v Africe se bez t 

tēto osvěty z kamer, která byla...dařit nebude....“114  

Saša L. 
 

„…Podle mého názoru zrušit přenos z pavilonu goril by byl VELIKÝ KROK ZPÁTKY…. 

Zajisté chápu rozhořčenost ošetřovatelů i ostatních zaměstnanců ZOO včetně pana ředitele, 

když jsou nuceni komunikovat s hysterickými milovníky goril. Co třeba záchranáři ? 

přestanou zachraňovat jen proto, že je napadají opilci…určitě ne !!!! A proto prosím za sebe i 

za ostatní - nerušte přenos z pavilonu goril. Nepříjemné "fandy" pošlete do patřičných míst a 

nenechte se jimi otrávit a znechutit. NENECHTE HNĚV CLOUMAT SVÝM MAJESTÁTEM. 

BLBCŮM SE NEMÁ USTUPOVAT A UŽ VŮBEC NE KVŮLI NIM TRESTAT OSTATNÍ.“115 

Jarka T. 

„Přimlouvám se za zachování přenosů - hlavně z důvodu edukačního přínosu pro děti i 

dospělé, ale jsem jednoznačně pro zrušení všech chatů pod nimi. 

Myslím, že to je pro zachování zdravého rozumu všech, včetně "závislých" dudlíkářek 

(projevují se zejména zdrobnělinami typu "Tatunek", obecnou laktační infantilitou a 

lajkováním každé blbosti), které tvoří hardcore této skupiny, nejoptimálnější. A pokud by měla 

posedlost některých "fanynek" přejít ve stalking (ať už elektronický, nebo osobní) 

zaměstnanců zoo, tak zcela adekvátní reakcí je jeho nahlášení policii a řešení cestou trestního 

stíhání. Bohužel současná psychiatrie rozšířila pásmo normality jen z důvodu ekonomických 

úspor v lůžkových zařízeních a citové deprivace léčit nehodlá ....“116 

Štěpán K. 

„Pane řediteli, chápu, že Vás všechny to již štve. Ale pokud byste přenosy zrušil, popřel byste 

vše dobré, co tento projekt přinesl…Chápejte, jakmile jde o Bikiru, fanoušci k ní mají opravdu 

blízko a opravdu ji polidšťují. I když tu jsou prvky jako hiearchie, stále máme s nimi společné 

geny. I když jsou v některých věcech jiní, v mnoha věcech jsou stejní. Projekt Odhalení dal 

vzniknout obrovskému gorilímu klanu jejíž členové jezdí po Evropě převážně za gorilami, 

znají rodokmeny pražských goril, snaží se porozumět chování a najít prvky dědičnosti … 

Každá gorila je osobnost a je naprosto jiná … mnoho nám stále zůstává utajeno. Ale právě 

                                                
114 Komentář k příspěvku na facebookovém profilu Pomáháme gorilám [online], 22. srpen 2014, In: 
www.Facebook.com  
115 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15.srpen 2013, In: www.Facebook.com 
116 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15.srpen 2013, In: www.Facebook.com 
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díky tomuto projektu, známe alespoň právě ty základy. Když Bikira zůstala venku v tu noc, 

právě ti, kteří jsou více emoční, byli opravdu nešťastní. Sice jsem nikam nevolala, jen jsem 

vám napsala na FB, ale vy jste mi ihned odpověděl … Pokud se stále najdou lidi, kteří se k 

tomu vrací a "otravují" všechny kolem, pak se v tom budou hrabat i na dále a i kdybyste 

přenos zrušili, stále vás budou kontaktovat. Každopádně, vřelí dík vám, panu Lukášovi, 

ošetřovatelům goril Gábině, Davidovi, Martinovi, Šárce, Veronice a dalším, kdo se podílejí 

na starání se o tu naši nádhernou chlupatou bandu.“117 

Zuzka S. 

„... Ředitel nás "věrné" odkopl a silně pošpinil. Všechny nás vyhodil z přátel a vypnul přenos. 

Jsme pamětníci, vždy jsme pro gorily,ošetřovatele, potažmo ZOO, dělali, co bylo v našich 

silách. A to, že kurátor lidopů není žádný odborník je vidět na zdraví goril velice 

zřetelně.“118 

Jaroslava K. 

Zrušení přenosu vzbudilo četné diskuze, zda se jedná o vstřícný krok vůči gorilám 

nebo naopak nevstřícný krok k fanouškům.  

Božena K.: „... myslím si, že se Zoo nad to měla povznést a útoky (pokud teda nějaké byly) 

ignorovat. Vždyť tomu snad velí CHLAP a né nějaká cukrová panenka. Nás pokorných, 

slušných a vděčných za tu možnost, kterou nám Zoo nabídla a to je poznat blíže život těchto 

úžasných tvorů, je jistě víc, než pár těch jak píšete "dementních". A jak to dopadlo? Jako vždy 

zvítězili oni "dementi" a hulváti, kteří si rýpli, dneska jsou jim nějaké gorily ukradené a 

otravují zase někde jinde. ...“ 

Jiří B.: „... Že odhalení skončilo byla jediná správná věc. Jen bohužel realizovaná pozdě. 

Takže ano, o gorily jde především a proto je dobře, že už do toho nemůže kecat každý.“ 

Božena K.: „Pane Jiří, přece mi nechcete říct, že hrstka lidí, která měla (jak sám říkáte) 

nějaké "kecy" by mohla mít vliv na spokojený a klidný život goril, to je k smíchu...“ 

Jiřina H.: „Moc ráda jsem koukala na gorilky a moje maminka koukala se mnou a byla úplně 

dojatá, když na ně mohla koukat alespoň přes kamérky. Byla moc nemocná a řádění chupáčků 

jí pomáhalo odreagovat se od nemoci. ...“ 

                                                
117 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15.srpen 2013, In: www.Facebook.com 
118 Komentář k příspěvku na facebookovém profilu Pomáháme gorilám, [online],  25. září 2014. In: 
www.Facebook.com 
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Božena K.: Jiřko, jsem na tom stejně jako Tvoje maminka, bohužel utrpení druhých dnes 

málokoho zajímá a v případě Zoo, škoda slov. Ti rači pořád dokola pouští obehranou 

písničku "hysterické fanynky, které by všechno dělaly lépe než Zoo, telefonování, 

vyhrožování, snad i fyzické napadení". Směšné, nedůstojné, dětinské a velmi alibistické ! 

Jenom bych chtěla, aby mi někdo pravdivě napsal v čem kamery konkrétně škodily gorilám, 

protože kvůli nim snad jely, to jediné mě zajímá. ... Výmluvy typu, že oš. pracovali ve stresu, 

neberu. Jsou to šikovní profíci, kteří by to měli ustát a věřím, že by i ustáli. ...“ 

Jiřina H.: Bozenko nevim, jak by gorilkam měly kamerky ubližovat. Jsou v pavilonu 

instalované a jsou v provozu. Myslim si, že to na čem byla postavena kariéra už nebylo 

potřeba propagovat. To aby osetrovatele mohli v klídku uklizet tak ať si na tu dobu 

kamery vypnou. Jde nám o gorilky ne o osetrovatele. Ti delaji svou práci a jsou to profíci. Na 

jejich kontrolu je někdo jiný. ...“ 

Jiří B.: „Už jsem nechtěl reagovat, ale jedno srovnání si neodpustím. Všiměte si vlastního 

postoje. Vy nemáte možnost koukat se den co den na kamery, ... Vůbec se nerozpakujete to 

nazývat krutostí, pliváním do tváře, směšné, nedůstojné. Přitom vám pouze sebrali zábavu. 

Nic víc. A vám opravdu připadá k smíchu, že ošetřovatelům, kteří ve skutečnosti nemají svoji 

práci jako kratochvíli, ale jako skutečně náročné povolání, už se nechce číst denodenní 

kybicování od lidí, jejichž životní náplní je koukání na kamery? Sebe politovat umíte. Teď se 

zkuste vžít i do role těch, kteří vám tuhle službu tolik let poskytovali. ...“ 

Jiřina H.: „Nejde o sebelítost!!!! Existují kamérky v jiných ZOO, které tuto možnost 

poskytují!!!! Jen byly naši chlupáčci srdeční záležitostí. Nejen byli ale jsou stále. Kdyby 

nebyli tak je nesponzorujeme!!!! To je jiné téma!“ 

Božena K.: „Vážený pane, ... Všechno překrucujete a vůbec nic jste nepochopil. Copak tady 

někdo mluvil o tom, že si ošetřovatelé místo práce užívají kratochvílení, naopak jsem psala, že 

je považuji za profíky ... Proč já bych se vžívala do role těch co nám kamery live milostivě 

poskytovali, když oni se nedovedou vžít do naší. A mimo jiné, kamery snad popularizovaly i 

Zoo, né? Vám se to kybicuje, když můžete a jistě máte plno možností a zájmů. Chtěla bych 

vědět jakou životní náplň by jste měl Vy, kdyby jste 24 hod. ležel na posteli a mohl koukat jen 

do stropu. Také jsem tvrdě pracovala, dokud jsem mohla, bohužel teď už nemůžu, tak jsem si 

oblíbila sledování goril a nevidím na tom nic špatného za co bych se měla stydět, jsou 

mnohem horší závislosti. ...“ 
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Jitka V. V.: „Paní B.K., jen jeden dotaz: Jakou životní náplň Byste měla, kdybyste nikdy 

neměla možnost gorily sledovat. Prostě jen z toho důvodu, že by přenos vůbec nikdy nebyl 

začal?...“ 

Božena K.: „Paní J. V. to jsou samé kdyby. Kdyby přenos nebyl začal, plno lidí by nemělo 

ani potuchy o nějakých gorilách, ať už v Praze, nebo kdekoliv jinde a byla by to opravdu 

veliká škoda. Takhle mnoho lidí zaregistrovalo, že tato úžasná zvířata vůbec existují, začali se 

o gorily a všechno kolem nich více zajímat, a o to přece šlo !!! ... To co se poslední dobou 

kolem goril dělo, v žádném případě nepovažuji za důvod k ukončení přenosu. I jiné Zoo 

přináší live přenosy a nedělají z toho žádný "nadstandard" !!! To jen vedení v Praze je 

"háklivé" na jakýkoliv jiný názor, který se jim, jak se říká, nehodí do krámu. ...“ 119 

 

Na facebookovém profilu Zoo Praha se dokonce objevily návrhy na placené členství 

v Zoo Praha, které by umožňovalo přístup k online přenosu. 

„Pane Bobku, jak možná víte, mnozí z opravdových gorilích fanoušků byli zdrceni ukončením 

webkamer pražských goril. Zvažovali jste nabídku členského balíčku do Zoo Praha, který by 

zahrnoval gorilí webkamery? Osobně bych zaplatila 100 – 150 US dolarů, abych měla to 

privilegium sledovat gorily a mnoho dalších lidí by udělalo to samé. Prosím zvažte to jako 

možnost pro lidi, kteří by s radostí zaplatili členství za tuto příležitost. Díky!“ 120 

Nitta J. 

Za ukončení přenosu tedy může opravdu určitá skupina, která se dá pojmenovat a na 

jejíž členy se dokonce dá ukázat prstem. Při každé větší akci, kterou Zoo Praha pořádá, jako je 

například oficiální zahájení sezóny, se tito lidé do zoo vracejí a kritizují práci zaměstnanců. 

Podle Františka Tymra tito lidé mají pocit, že pouhým sledování se z nich stali odborníci a 

vědí všechno nejlépe, což dokazuje i mnoho komentářů na facebookovém profilu. 

 „často tam chodíme a dietu mají celoročně perou se jen kvuli žrádlu dejte jím pořádně nažrat 

a problemy nebudou nebo držte dietu s nima 1 denně jak dlouho vydržíte.“ 121 

Petr P. 

                                                
119 Komentář k albu Řádění mláďat na profilu Pomáháme gorilám., [online]. 17.říjen 2014, In: Facebook.com.  
120 Příspěvek na profilu Zoo Praha., [online]. 4.únor 2014 In: Facebook.com . 
121 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online]. 11.září 2014, In: Facebook.com . 
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 „Tak to ale u goril není, jak vy to chápete.Vy to berete podle momentálního lidského trendu-

být štíhlý, žádná nadváha atd.... Gorily jsou ale od přírody kulaté, všechny filmy z divočiny, 

které jsem viděla, byly s divokými gorilami, které byly kulaté. Všechny tak, jako třeba Shinda. 

Zvláště mámy s mláďaty. Přežvykují celý den. Mají to jako zábavu. ... Každopádně Kička je 

hodně hubená, Bikirka taky a Richard méně, ale býval o dost silnější, např v počátcích 

Odhalení.“ 122 

Věra P. 

„proc v jiných zoo gorily nerecyklují, jsou krásně kulatoucke a mají všude po cely den 

dostatek větvi, ovoce i zeleniny a taky dostatek věcí pro zabavení - hlavolamy, hamaky?! Tady 

naopak se jim všechno sebere. Pak se nemají nudit a pro kus žvance se perou a odnáší to 

pokaždé ta poslední v hierarcii – Bikira“ 123 

Thekla O. 

„... jestliže péče o gorilky je o tom, že se „nemají špatně“pak s vámi souhlasím. Ale zkoukněte 

pár videí gorilích rodin z jiných zahrad a pak si možná všimnete,bohužel, že se gorilky leckde 

mají o dost lépe. Vemte jen Cabarceno a tamní příděly zeleniny – a jaké zeleniny.Koukněte na 

Nikyho  a  Moju a  jejich kožichy. To jsou plyšová zvířata. Jukněte na Wilhelmu, nebo všechny 

Zoo  v  Holandsku ... já  se nechci hádat, ale nejsem  zas  až tak na větvi z toho, co pro gorilky 

v Praze všichni dělají, to teda fakt ne. ...“124 

Věra P. 

Většinu této skupiny tvoří ženy, které byly členkami některého z gorilích klanů. Jak 

mi František Tymr vysvětlil, gorilích klanů bylo v průběhu času několik, dokázaly se 

rozpadnout, vzájemně si konkurovaly a členové mezi nimi dokonce přecházeli. Na e-maily od 

této skupiny bylo dáno varování a pražská zoo musela uvědomit evropské asociace, protože 

tito lidé psali petice a e-maily přímo vedení Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA) 

a snažili se poškodit jméno zoo falešnými udáními o nevhodné péči o zvířata. V těchto 

případech Zoo Praha dostala od EAZA hlášení a odpovědné osoby musely podat vysvětlení 

situace. 125 

Pracovníci pavilonu goril již znají některé radikálnější členy gorilího klanu 

navštěvující pavilon, dávají si na ně pozor a přijali kvůli nim jistá opatření. Například zápisy a 

                                                
122 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online]. 12.září 2014, In: Facebook.com . 
123 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online]. 11.září 2014, In: Facebook.com  
124 Komentář  na facebookovém prodilu Pomáháme gorilám[online]. 29.listopad 2013, In: www.Facebook.com  
125 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
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interní informace jsou viditelně označené jako neveřejné, protože byly případy, kdy členové 

gorilího klanu nenápadně odposlouchávali rozhovory ošetřovatelů a vyslechnuté informace 

pak zneužívali. Někteří dokonce sledovali chovatele s odposlechovým zařízením pro 

důchodce, protože si byli jistí, že Zoo Praha jim něco zatajuje. Vzhledem k tomu, že 

pracovníci pavilonu goril si většinu členů již pamatovali, byli gorilí příznivci nuceni 

rekrutovat nové členy například z řad svých rodin. Pokud došlo k úniku informací, bylo v zoo 

zahájeno interní vyšetřování, aby bylo možné nastavit účinnější systém, kterým by se 

předcházelo takovým chybám. Informace, které tento gorilí klan měl, se nedaly získat jinak, 

než odposlechem.126  Členové klanu také neustálým sledováním přenosů nabyli dojmu, že 

jsou experty na chov goril a například vyčítali pracovníkům, že pouštějí gorily do venkovního 

výběhu při teplotě 20°C s komentářem, že „gorila přece je z tropické rovníkové Afriky…za 

Marka Žďánského chodily gorily ven jenom v srpnu! Jenom když teplota odpovídala prostě 

konžský pánvi…“ 127 Podle Františka Tymra jsou pražské gorily velmi choulostivé a například 

v německé zoo není problém potkat v zimě venku gorilu ve sněhu. Pražské gorily již také 

začaly s postupným otužováním a kritikům tohoto jednání nepřijde vůbec divné, že například 

zebry, sloni a jiná tropická zvířata v pražské zoologické zahradě bez problému přečkávají 

zimu ve venkovních výbězích. 128  

Dodnes se na facebookovém profilu Zoo Praha a Pomáháme gorilám objevují prosby o 

spuštění přenosu alespoň k příležitosti výjimečných událostí jako jsou svátky nebo narozeniny 

goril. Dokonce samotné gorily prosí, aby byly kamery znovu zapnuty. 

 

„Ahoj Ríšánku,je po vás moc smutno,když nemáme kamerky... :( “129 

S. Jarka 

„Včera jsem byla rodinku taky navštívit.Ríša jakoby prosil, pusťte kamerky, chybíte nám 

taky!!!!!“ 130 

Lea Š. 

  

                                                
126 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
127 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
128 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
129 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online], 2.březen 2014, In: Facebook.com . 
130 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online], 2.březen 2014, In: Facebook.com . 
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 „Milý Ježíšku, vím, že píšu na poslední chvíli, ale měla bych jedno přání. Moc bych si přála 

být na Štědrý den s těmi, které mám ráda, tedy i s pražskou gorilkovic rodinou. Nemohl by jsi 

zařídit zapnutí kamer na Štědrý den? Děkuju.“131 

Hanka K.   

A dokonce i po roce fanoušci stále doufají ve spuštění kamer. 

Jitka H.: „Ještě se panu řediteli ZOO nezželelo nás,milujících gorilky,aby obnovil on-line 

vysílání???“ 

Milada J.: „Bohužel, "řediteli" stále nedochází, že trestá i zcela nevinné......“ 

Miroslava Š.: „Moc mi chybí každodenní sledování mojí oblíbené rodinky.Panu Bobkovi je to 

jedno,že se nám po "našich gorilkách"moc stýská.“ 

Michaela S.: „počkáme, až bude jiný ředitel :)“ 

Petr P.: „Už aby to bylo i zvířatům se uleví.“ 132 

 

 „Připojuji se...., taky mi chybí kamery, moc!!!! Mám prosebný dotaz na "Pomáháme 

gorilám"..... je naděje....., že zase někdy budou....? Nás mimo Prahu je hodně...., je těžké se do 

ZOO dostat..... Sledování kamer bylo světýlko v tunelu.....Přeji hodně štěstí v těžké a krásné 

práci! Máte velký obdiv.“ 133 

Ivana V. 

 „navrhuji ke zvážení, jestli by bylo možné spustit pouze kamery, které by nekoukaly do 

kuchyně, aby nebyli rušeni a sledováni chovatelé....že by kamery zabíraly striktně jenom 

gorily...nikoho jiného...to by byl kompromis...“ 134 

Božena K. 

Pro určitou skupinu lidí se stalo sledování goril přes on-line kamery hlavní náplní 

jejich života a to do té míry, že nejsou schopni vnímat jakoukoli snahu o komunikaci ze strany 

chovatelů. Bez ohledu na to, jaké informace jsou jim odborníky dokládány, vytvářejí si vlastní 

vysvětlení daných situací a snaží se je pak vnutit odborníkům i okolí. To, co začíná jako 

                                                
131 Příspěvek na profilu Zoo Praha., [online], 22.prosinec 2013, In: Facebook.com. 
132 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online], 21.listopad 2014, In: Facebook.com . 
133 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online],29.říjen 2014, In: Facebook.com . 
134 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám., [online],2.listopad 2014, In: Facebook.com . 
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nevinné vyjadřování názoru v diskuzi, nakonec může přerůst až do osobního a fyzického 

konfliktu. Pokud on-line přenos ovlivňuje kvalitu péče o zvířata, je potřeba jej zrušit. A 

přesně k tomu došlo v Zoo Praha. Neexistuje povolanější osoba, která by tento krok měla 

udělat, protože tím, kdo celý projekt zrušil je zároveň ten, kdo jej stvořil, Miroslav Bobek. 

Ale ani ukončení přenosu nepřimělo členy gorilího klanu ke změně svého chování. 

Jakmile se objeví nějaká informace, ze které vyplývá, že se pražským gorilám děje nějaké 

příkoří, začnou se na facebookových profilech spojených se Zoo Praha ozývat nespokojené 

hlasy fanynek.  

Poslední aférou je pokousaný samec Tano. Tano je potomek Bikiry a Richarda, ale 

Bikira se o něj odmítla starat, takže vedení zoo rozhodlo o přesunu Tana do gorilí školky ve 

Stuttgartu. V nedávné době byl Tano přesunut do mnichovské zoo Hellabrunn, ale 

začleňování do tamější gorilí skupiny bohužel neprobíhá bez komplikací. Na facebookovém 

profilu Pomáháme gorilám se objevila tato zpráva a následná diskuze. 

„Začleňování Tana do mnichovské skupiny neprobíhá bez problémů, utržil značné 

šrámy. Kontaktovali jsme proto mnichovskou zoo a od zooložky Beatrix Köhler přišla tato 

odpověď: Není se čeho obávat. V minulém týdnu si Tano trochu divočeji hrál s dvouletou 

samičkou Nafi, až její mámě došla trpělivost a rozhodla se ho pořádně vychovat. Utržené 

šrámy jsou pouze povrchní a nebylo potřeba je ani zašívat, ani ošetřovat antibiotiky. 

Začleňování Tana do skupiny je pod dohledem specialisty v tomto oboru, Dr. Iris Weiche. 

Vnitřní expozice, kde se Tano s Okandou mohou dostat do blízkosti samic, je zároveň pod 24 

hodinovou kontrolou kamer. Máme tedy neustálý přehled o tom, co se tam odehrává.”  

Miroslava Š.: „Tanoušku asi to nemáš lehké, snad se to časem obrátí k lepšímu.“ 

Thekla O.: „Richard nebyl v gorilí školce a je dospělej silverback. Kluci se zatím setkávali 

jen s lidskou láskou a občas s gorilou ve Stuttgartu, ale ne s takovým napadením. Na fotce po 

týdnu už býva rána zacelena, to je běžné. Stejně nerozumím proč šli kluci právě sem, když se 

nemohou chování silverbacka naučit, když ten umřel a je tam sama baba“ 

Ivana A. „bohuzel mam taky nazor ze nas chteji jen uklidnit ale fotky ktere jsem videla je 

katastrofa !!!!! byli jsme se podivat na nej nez odjel a ten rozdil je teda neskutecny!!!! a ze ma 

nohy poranene je videt take maje jako by rozrezane nebo tak nejak !!!!!!PROSTE JE VIDET 

ZE TAM MU NENI DOBRE!!!!! JEN BOHUZEL NEVIM JAK MU POMOCI :-( :-( “ 

Jiřina H.: „Můžeme si být jisté, že zrovna v Mnichově jsou odborníci?????“ 
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Iva V.: „Podle toho pokusu o začlenění si to nemyslím. Tohle totálně zvorali. Naprostá 

nepřipravenost na útok Bagiry. A vůbec si nemyslím, že to bylo jen výchovné. Hlavně že 

odmítli pomoc bývalých ošetřovatelů při začleňování. Do teď jen hýčkání, chování, hlazení, 

spousta hraček a najednou taková řežba. Musí mu být strašně. Nic špatného neudělal, tak 

proč? Bude mu to hodně dlouho trvat, než se přestane bát. A ještě mě zajímá proč má průjem, 

zvrací a polehává.“ 

Iva V.: „Nevěřím jim. přece nenapíšou posr...... jsme to.“ 

Iva V.: „V Americe tohle zvládají líp. Naposled s Kaminou. Navíc v téhle skupině 

stříbrohřbetý chybí, tak co se má naučit?“ 

Radmila H.: „Tano je bezesporu značně zřízený a evidentně se jedná o rány různého stáří. 

Podle informací od fanynek, k druhému napadení došlo v malém prostoru, kde Tano neměl 

možnost úniku - k takové situaci opravdu dojít nemělo. Ale na fotkách a videích je vidět, že i s 

těmito poraněními se pohybuje bez větších potíží a má chuť k jídlu, takže se jedná "jen" o rány 

povrchové...“ 

Iva V.: „... Ale s napadením počítat museli. Vždyť Bagiru dobře znají. Podcenili to.“ 

Anna P.: „Souhlasím s Ivou !!!Navíc mám laický názor, že nebylo nutno tak spěchat , že na 

takový šok měl ještě čas, milující oška135 by mu určitě nezpůsobila tolik škody, kdyby u ní na 

těch zádech ještě vydržel rok...“ 

Iva K.: „Ještěže je na FB tolik odborníků, kteří vždy a ve všem dokáží poradit skutečným 

profesionálům ;-) Tano, drž se!“ 

Iva V.: „A protože jsou na fb a ne v Hellabrunu, tak to takhle dopadlo. Prostě to tam silně 

nezvládli.“ 

Iva V.: „A tady je od další - Jsem doma, ani vám to nechci na noc psát, ale přijely jsme od 

Taníka je pokousaný snad úplně všude mimo zad, včera to ještě ušlo i když přišli do pavilonku 

ve 3 hod, odpoledne a byli tam do 5 vůbec nedostali zeleninu ani větvičky a ani naplněná 

polínka, hrůza úplně prázdný pavilon bez jediné hračky prý aby byli gorily dnes přišli zase ve 

stejnou hodinu měli sice zeleninku a naplněná polínka akorát Tano měl průjem a 2 krát 

zvracel, jenom ležel a byl apatický bolelo ho určitě bříško, zeptali jsme se nebo spíš poprosily 

ošetřovatele a sdělil nám, že je úplně v pořádku a byl dos arogantníprý nemá ani stres což je 

úplný nesmysl protože to už není ten náš Taník , ale taková hromádka neštěstí je nám ho 

                                                
135 Oška je slangový výraz pro ošetřovatelku, pozn. autora 
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strašně moc líto, jen doufám, že se bude vše zavčasu řešit než se stane tragédie která úž 

nepůjde vrátit. V jeho začlenění do rodiny nevěřím, protože Bagira je zlá gorila, která prudí 

úplně všechny kolem a kluky podle našeho laického hlediska nikdy nepříjme. Přeji si jen jedno 

ať tohle Taník aspoň přežije!!!!!!!!!!!!! jinak ho napadla v zázemí v malém prostoru a neměl 

vůbec šanci utéct a schovat se ani nepoužili proud vody na jeho záchranu, myslím, že 

nechybělo moc a už by tady nebyl protože by ho zabila....Hovořily jsem tam s mnoho 

německými fanynkami a dost jsme se dozvěděly í i když Zoo hodně mlží a nepřiznají si, že 

udělali někde chybu...“ 

Dobroslava Š.: „pane bože,ten má ale ran chudinka. Pane Bobku,co vy na to? Hlavně že 

pořád píší,že se Bikira o něho nechtěla starat. Jděte s tím do háje,my víme jak to bylo !!!!!!!“ 

Alena S.: „to Dobroslava Štachová, a jak to bylo??????“ 

Jitka Ž. K.: „Jakože Bikira se o Tana chtěla starat? co by z toho ZOO mělo, kdyby ho 

odvezlo pryč, kdyby tomu tak bylo? Taky mě zajímá, co jako mělo být, já to nevím“ 

Hana M.: „Tak k tomu jak to bylo bych mohla napsat téměř povídku. Byla jsem tehdy doma 

nemocná a sledovala přenos minutu po minutě od 1/2 třetí kdy Bikirka začala rodit až do 

doby kdy Taníka V 1/2 9 večer odnesli a vím jak to opravdu bylo. A řeknu jen tolik (protože 

všichni kdo chtějí věřit a také věří oné oficiální verzi, že se Bikira neuměla postarat) že Bikiře 

nebylo umožněno aby vůbec mohla mládě vzít do rukou, protože její porod nebyl vůbec, 

vzhledem k situaci v jaké byla ve skupině, promyšlen. A víc neřeknu. Vím dobře co by nastalo 

a o to nestojím. Ale donekonečna číst, že mládě odmítla zásadně odmítám. ZOO se zachovala 

tak, aby měla co nejmenší problém. ... Mnohem jednodušší je říct, že Bikira jako matka 

selhala a basta. Ale kdo sledoval porod každou minutou, tak ví jaká je skutečnost. Nosím to v 

sobě celých 2 a 1/2 roku a od té doby nemám iluze o nějakém promyšleném individuálním 

přístupu a chápání toho, že každé zvíře má jinou povahu a v určitých situacích potřebuje jiný 

přístup a pomoc od lidí kolem. ...“ 

Dobroslava Š.: „přesně tak Hani, taky jsme to sledovali s mužem. Neměla šanci, protože tam 

zasáhla Mojinka a ona se bála všech. Vždyť jakou dobu koukala k tomu místo, kde malej 

plakal. Myslím že věděli v ZOO že bude rodit,vůbec jí neměli nechat s ostatníma a měla zůstat 

v zázemí. A Jitko s Alčou, víte o co jde, tak nechte těch otázek. A moc dobře víte, že o něho 

nestála je prachsprostá LEŽ !!!!“ 
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Hana M.: „... Navíc mně to přišlo jako když je ten porod zaskočil a neměli čas se vůbec 

připravit. ...“ 136 

Tyto komentáře také dokládají, již zmíněný fakt, že mnozí fanoušci neustálým 

sledováním kamer nabyli dojmu, že, co se týče goril, vědí všechno lépe než jejich ošetřovatelé 

nebo vedení Zoo Praha. Tito lidé také nabyli dojmu, že zoo jim neříkají vše a hlavně, že jim 

neříkají pravdu. Z diskuze dále vyplývá, že některé fanynky se osobně vydaly do Zoo 

Hellbrunn, aby gorilího samce osobně zkontrolovaly. Potkaly se tam s podobnými německými 

fanynkami, které byly také velmi dobře informované, co se s Tanem děje a hlavně co se stalo. 

O celé situaci záhy informoval i Miroslav Bobek na svém facebookovém profilu. 

 

„Informace z Mnichova: Rány má Tano pouze povrchové bez nutnosti šití a jakéhokoliv 

ošetření ....V procesu budou pokračovat, vyhodnocují nastalé skutečnosti a prosí nás, 

abychom se pokusili uklidnit fanynky, které své aktivity dosti přehánějí. Za to předem děkují.“ 

Katka J.: „To nám dámy zase udělaly v Mnichove skvělou reklamu.“ 

Kateřina R.: „Chjo, zase ostuda... Tanovi hodně sil a hysterkám, teda pardon - "fanynkám" 

naopak co nejméně...“ 

Leny Š.: „Představuji si jak hysterka odjíždí do Mnichova, bere Tana do náručí a láskyplně 

ho odváží do Lhoty, kde se o něj bude starat, aby mu už žádná ošklivá gorila nemohla ublížit. 

Protože přesně takhle ty fanynky uvažují. Sedí u PC hryžou si klouby a jsou na nervy, protože 

jejich znalosti z kabelovky, kde viděly pár pořádů o gorilách je vystřelilo mezi odborníky.“ 

Vanda C.: „proč si jen někteří lidi myslí že ví, jakto má být?!! vždyť se s podobným 

přikladem setkává nejedno děcko na písku, když si troufne vzít jinému kyblíček nebo 

lopatičku...a chybami se učí..a získává zkušenosti.“ 137 

 
Celou situaci a samotný výlet do Zoo Hellbrunn nám na svých stránkách zprostředkovala 

fanynka Vlasta S.:  

                                                
136 Příspěvek na profilu Pomáháme gorilám. [online], 12.červen 2015, In: Facebook.com . 
137 Příspěvek a komentáře na facebookovém profilu Miroslava Bobka. [online]. 16. Červen 2015 In: 
www.Facebook.com  
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 „Ahoj gorilí parto! 

... Pokusím  se  věcně  zaznamenat,  co  jsem  tam  za  ty  dva  dny  na v lastní  oči  a uši viděla 

a slyšela a co mne kolem toho napadá.  

1.den = 9/6:  

… Při krmení (= zelený rozhoz) bylo zřejmé, že je Bagira jednak fyzicky nejmohutnější, 

jednak v chování naprosto dominatní – Sonja i Neema před ní důsledně ustupovaly, resp. s 

hrstí salátu rychle vyklidily pole a zašily se do koutů na „skále“, která tvoří zadní stěnu 

pavilonu. Patrně vědí proč, neboť Neema má na ruce kousance, které nejsou dávného data (a 

po těle i nad obočím další, různě staré jizvy). V pavilonu byli vesměs „náhodní“ návštěvníci a 

na tablu s info o gorilí rodině ještě zpráva o tom, že stříbrohřbet Roututu bez předchozích 

příznaků, nečekaně uhynul..  

Před 15 hod jsme se vrátili uvítat Taníka s Okandou – na tablu už byli oba „naši kluci“: 

Zastihli jsme ve výběhu ještě pomocného ošetřovatele (blonďatý mladík), jak končí úklid – a 

mizí, aniž cokoli rozhodil, nacpal do polínek anebo přisypal do hlavolamů: jsou ve výběhu 4 

stejné – a stejně nesmyslné: jsou plné žlutých tenisáků, které však otvorem (malým) nemohou 

vypadnout, takže jejich důvtip spočívá v tom, že při sebevytrvalejším šťourání klacíkem je 

odměna nula... - tedy pokud tam není přidáno něco malého jedlého, což ale znamená 

odšroubovat celou boční stěnu a to je čas navíc..  

Konečně kluci přišli! ...  

Na fotkách jde hůř rozeznat, že je pokousán i nad pravým okem a ve slabinách (ještě že mu 

Bagira nevydrápla oko anebo neukousla pindíka!..) Okanda je bez šrámů a zaplaťpánbůh, že 

v něm má Tano velikého kamaráda, takřka bráchu a teď i oporu ...  

Na příchod kluků tam čekaly 3 sympatické fanynyky (jedna měla „dělo“ a vydatně fotila). 

Když zjistily, že jsme Češi, ptaly se, zda nejsme ti z Regensburgu (jména jsem žel zapomněla), 

kteří též milují gorily a údajně právě díky jejich písemnému dotazu na vedení ZOO je z 

odpovědi známo, proč a jak byl Tano v zázemí Bagirou tak zrasován.... ZOO klade důraz na 

to, že Tano napadl Nafinu a Bagira ji coby správná matka bránila...Nic konkrétnějšího (ani o 

tom, že ve Stuttgartu byli kluci s dalšími 2 gorilátky ve věku Nafiny a že bez problémů 

pobývali ve výběhu s dospělými gorilami, dokonce i s těmi, které kojily mláďala – ovšem po 

veletrpělivém přivykání!) tyto ženy netušily. O Tanovi mluvily s nadšením, jak je úžasně 

komunikativní, což jsme sami zažili: přišel si s námi ke sklu také popovídat (vyřídila jsem mu 
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pozdravy od vás) a nechal se přilákat i ke skupince dětí s mladou pracovnicí – patrně 

„osvětářkou“ ze ZOO: když se děti ptaly, co se mu stalo, vysvětlila jim že „vznikl Kampf 

(boj), což je mezi gorilami normální“... 

... Z množství těch ran jsme však nabyli dojmu, že – ať už se to v zázemí semlelo jakkoli (!!??) 

a kohokoliv vinou (!!??) – nechali tomu „volný průběh“ a vlastně to mohlo dopadnout ještě 

hůř ...  

2.den – 10/6: 

 ... Před příchodem kluků v 15 hod byl tentokrát ve výběhu jednak ten mladý blonďák z 

předchozího dne, jednak skutečný ošetřovatel – prý se jmenuje Karl. - a : Sláva! - přinesli 

naditá polínka a odšroubovali dekly u 3 hlavolamů a nasypali mezi tenisáky hrstičky 

buráků!... 

... Jenže: pak přišli kluci – a Taník byl jako tělíčko bez duše... Zkraje sice párkrát zašťoural v 

polínku a v hlavolamu, ale cca po 15 min. úplně odpadl a jen hledal vhodnou polohu, jak by si 

ulevil – asi od bolesti bříška.. Když se konečně vykakal, měl řídké hovínko - 

viz: http://polinkova.rajce.idnes.cz/10.6.2015_VLASTA_SOSULKA_ZA_TANEM_2_DIL/#P10

11593.jpg  

- bohužel se mu vůbec neulevilo... kroutil se chudinka dál, několikrát i ublinknul, popošel k 

jejich mříži, jakoby chtěl do zázemí, aby mu pomohli.. hrozný pohled. Nejen pro nás, i pro dvě 

německé fanynky, které to též prožívaly...  

Pak už jsme to nevydrželi (bylo cca 16 hod.) a šli jsme ke služebnímu vchodu, kam šel právě 

ošetřovatal od dravců (byli jsme v mezičase na jejich „show“ takže jsme ho poznali) a 

poprosili ho, aby vyřídil kolegovi od goril, že je Tano patrně nemocný, ať mu pomohou dřív 

než v 17 hod. Když jsme se vrátili do pavilonu, jedna fanynka brečela jako želva, druhá byla 

„jenom“ vyděšená.. Oslovili jsme je: říkali jsme mj., že známe kluky ze Stutgarttu a sledujeme 

je v Mnichově díky krásným videím, které natáčí jakási Brigitte Tos!!! = a ona to byla ona!! a 

zná dobře pražskou ZOO – byla tu už 3x! 

Když po cca 20 minutách ošetřovatel ani nevykoukl (a věřím, že mu to ten kolega vyřídil), 

poprosili jsem Brigitty (jmenují se tak obě), zda by někam nezavolaly: učinily to zjevně velice 

rády, neboť to mohly – samozřejmě v dobrém a s naším souhlasem - „svést“ na nás z Prahy... 

... K nám do pavilonu přišel – s profesionálním úsměvem - ošetřovatel Karl: na dotaz, zda 
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Tano nebere nějaká antibiotika, po kterých má průjem, se nám vysmál, že žádné léky 

nepotřebuje a průjem že také nemá. Když Milada pravila, že to může být ze stresu, vysmál se 

jí též, že prý jakýpak stres?!.. Když jsem mu ukázalo Tanovo hovínko na kameni, lehce 

znejistěl a prohlásil, že se tedy půjde dozadu podívat a přijde nám říct, jak to je. 

Když přišel, připustil, že Tano průjem má, ale konstatoval, že tedy asi něco snědl a že to 

přejde.. (že by kvůli Tanovi omezil rozhoz v pavilonu ho zřejmě vůbec nenapadne..)... Pak 

ještě rychle vystartoval do výběhu s lopatkou, aby uklidil Tanovo hovínko a zahladil stopy, 

nežli tam vpustil velké gorily .... 

... Tano s Okim nemají v Mnichově žádné zastání nejen v „gorilím přijímači“, ale bohužel ani 

v tom „profesionálním“ lidském!! 

To hlavní, co je teď třeba si ze všech sil přát - a co nejrychleji pro to něco dělat ! - je aby 

tuhle šílenou zkoušku Tano vůbec přežil! ... 

P.S. Pokud ZOO hellabrunn tvrdí, že jsou kluci v zázemí nonstop pod kontrolou kamer, měl by 

tedy existovat záznam z toho napadení, ne?! ZOO Praha, které Tano patří, má snad právo 

dozvědět se pravdu!?138 

6.7. Podobnost lidem 

Otázkou zůstává, co vede fanynky k takovému zájmu o gorily. Podle Bobka je to z části tím, 

že daná skupina lidí do chování goril „projikují své životy a vlastně nežijí se svou rodinou, ale 

žijí s gorilami a mají pocit, že gorily jsou členy jejich rodiny“ 139 U goril můžeme pozorovat 

specifické druhy chování stejně jako u lidí. Groomig – sociální čištění, postkonfliktní chování, 

usmiřování, utěšování, zdravení, socio-sexuální chování, tetičkovské a protekční chování, 

protekční chování, konfrontace 140 Nejen toto chování, inteligence, podobnost ve vzhledu a 

blízká příbuznost spojují gorily s lidmi, ale také emoce, které mají i podobné vnější projevy – 

nervozita, radost, zlost aj. Nepřekvapí nás tedy, že si člověk při pozorování skupiny goril do 

jejich chování promítá mezilidské vztahy, že začne pochybovat o správnosti péče, kterou jim 

chovatelé věnují. 

 Lidé se silným sociálním cítěním se snadno chytnou a stanou se na takových 

přenosech závislí. To dokazuje mnoho komentářů v různých diskuzích, kde lidé přiznávají, že 
                                                
138 VLASTY PODROBNÝ KOMENTÁŘ Z CELÉ NÁVŠTĚVY U TANA [online]. 13.6.2015, dostupné z 
http://polinkova.rajce.idnes.cz/ 
139 BOBEK, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 26.11.2014. 
140 SVÁTKOVÁ, Barbora. Pozorování herního chování mláďat ve skupině goril v ZOO Praha. 2011. 
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sledovat online přenos je pro ně jako droga. Je to velmi návyková činnost a naplňuje jejich 

životy do té míry, že ve chvíli ukončení přenosu by již neměli pro co žít.  

 „Možnost sledovat tyhle fantastické tvory je úžasné, je to jako droga. Sleduji je 

kdykoliv mám volnou chvilku (i nyní) a je to bezva pocit když vím, že nejsem sama, včetně 

toho človíčka, co obsluhuje kamery i v tuto noční dobu...Za péči a nadšení všech, co o ně 

pečují VELKÝ dík !!!!!!  

Vaše fanynka Hanka.“ 141 

„Ne nerušte to moje babička je na tom závislá prosíím“ 142 

Adéla N.  

„Sledovala jsem už Odhalené, proseděla jsem u počítače několik hodin denně a nemohla jsem 

se od nich odtrhnout.Bylo by škoda vysílání ukončit a proto prosím „lidi nekecejte do práce 

jiným“ máte jistě dost stých starostí.“ 143 

Jana B. 

„Jsem si jistá, že s lidmi, o nichž píšete se prostě nic nenadělá, byli, jsou a vždycky budou 

mezi námi. Ano, jedině zrušením kamer se jich zbavíme, nicméně s tím odejde mnoha lidem, 

možná tisícům, mezi něž se i já počítám každodenní – byť jen několikaminutové – potěšení  

goril. Je to skutečně velmi náchylná věc k tomu, abys se pro někoho stala drogou.“144 

Věra P. 

„... Nechci ani pomyslet, že by přenos z pavilonu kdy skončil. Sleduji gorilky několik let a 

v současné době na ně moc ráda kouká má 2,5letá dcera, která gorilky zbožňuje. ...“145 

Monika L. 

To, že někoho uchvátí, jak žijí gorily, není zas až tak překvapivé. Podobnost situací 

v gorilí tlupě se vztahy v lidské rodině nebo s péčí o mláďata dává lidem dojem, že jsou na 

danou oblast odborníky. A gorilí život takovou oblastí je a tak se mezi lidmi objevuje mnoho 

odborníků-amatérů, kteří danou situaci hodnotí více srdcem a zapojují do toho až příliš emocí. 
                                                
141 Diskuse k místu: Webkamera - ZOO Praha - Živé vysílání z pavilonu goril. [online]. In: www.turistika.cz, 
2012  
142 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online]. In: www.Facebook.com ,15. srpen 2013 
143 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15. srpen 2013, In: www.Facebook.com. 
144 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15. srpen 2013, In: www.Facebook.com. 
145 Komentář k BOBEK, Miroslav. Pro gorilí fanoušky. [online], 15. srpen 2013, In: www.Facebook.com. 
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Základním problémem pak pro ně může být, že chov pražských goril je nekontaktní, protože 

takoví lidé nejsou dostatečně objektivní a gorila, které se děje nějaké bezpráví, podle nich 

potřebuje „poňuňat“ a měla by jí být poskytnuta nadstandardní péče. Skutečnost, že takové 

chování ze strany ošetřovatelů by gorile jen ublížilo, protože by tím nebyla dodržena 

hierarchie skupiny, pro ně není zas až tak důležitá. 

Lidé si také představují, že pracovníci zoo neustále sledují svá zvířata, tak jako to 

mnozí diváci dělali prostřednictvím přenosů. Pokud ten přenos existuje, tak je podle nich 

samozřejmé, že pracovníci ho sledují i pokud opustí pavilon a dokonce že ho sledují i po 

pracovní době. Ve skutečnosti se například o gorily starají dva až tři lidé a kromě goril se 

starají i o další primáty, o opičí ostrovy a víc jak půl dne jsou mimo pavilon. Lidé mají pocit, 

že gorily jsou jako děti v mateřské školce, které je potřeba neustále sledovat nejen mimo 

pracovní dobu, ale hlavně v té pracovní době. A pokud náhodou dojde k neštěstí, jakým bylo 

třeba oběšení gorilího samečka Tatua, strhne se obrovská diskuze a trvá velmi dlouho 

vysvětlit lidem, že k tomu došlo velmi rychle a ošetřovatelé nestihli zareagovat. A i kdyby 

stihli, tak nemohou tak zásadním způsobem zasáhnout do života goril, v tu chvíli si to ta 

skupina řeší sama, občas se pokusí něco udělat, ale málokdy se jim to povede, protože to 

nejsou lidé a nedokážou vymyslet, co v dané situaci mají dělat. Celá situace je pro ně 

ohromně stresující, a pokud by do ní vstoupili ještě ošetřovatelé, jen by vše zhoršili. 

Ošetřovatelé jsou schopni s gorilami v klidu manipulovat v řádu desítek minut. Pokud je 

potřeba jednu gorilu oddělit od skupiny, připravují se na to celé dny a veškeré přípravy musí 

probíhat tak, aby gorily nic nepoznaly. Přimět gorily, aby se jedna z nich oddělila od skupiny 

a skupina zůstala na místě, trvá desítky minut a násilím se to dělat nedá. 146 

Každou takovou situaci by pražská zoo zvládala lépe směrem k veřejnosti, pokud by 

nebylo on-line přenosů. V těchto situací se ukázalo, že přenos byl pro provoz zoo nešikovný. 

Lidé sledovali věci, které sledovat neměli a pokaždé, když se kamery na čas vypnuly, začaly 

se okamžitě ozývat nespokojené komentáře typu: „Jak to, že jsou vypnutý. Co se tam děje? Vy 

jim zase ubližujete. Proč jste nás neinformovali. My máme právo vědět, co se momentálně 

děje. Vy musíte být transparentní. Já na vás podám žalobu.“ 147 Lidé nechápou, že provoz 

zoologické zahrady, aniž by se jim snažila něco skrývat, nemusí probíhat přímo před jejich 

očima. 

                                                
146 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
147 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
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Pokud lidé sledovali přenos téměř dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu a stali se na 

sledování přenosu závislými, po ukončení přenosu neměli jinou možnost, jak se s gorilami 

setkat, než zajít osobně do zoo. A mnoho lidí pak bylo zklamáno, protože kamery, kterými byl 

přenos pořizován, dokázaly obraz přiblížit, vyhledávaly zajímavé situace, byly umístěné 

nahoře, takže divák vše viděl velmi přehledně a ještě v pohodlí svého domova. Když pak tito 

lidé navštíví zoo osobně, tak jsou znechuceni množstvím lidí v pavilonu, velikostí pavilonu, 

špinavými skly a dalšími rušivými elementy. 

Nadšení amatéři a fanoušci gorilích skupin neváhají kritizovat a hodnotit práci 

erudovaných odborníků kdykoliv chování profesionálů nenaplňují jejich představy. Ke kritice 

práce chovatelů opravdu docházelo a dokazují to mnohé články, informace vyplývající 

z rozhovoru s Miroslavem Bobkem, Františkem Tymrem i samotné zrušení přenosu. Určitá 

skupina lidí, převážně žen, nabyla dojmu, že chovatelé neodvádějí svou práci dostatečně 

dobře. Tato skupina lidí, jedná se řádově o desítky, se vytvořila kolem členů takzvaného 

Gorilího klanu. Prostřednictvím kamer a internetu byl pavilon goril nepřetržitě sledován 

například při rizikovém porodu Kamby. V té době spontánně vznikla komunita označovaná 

jako Gorilí klan, se kterou Zoo Praha nakonec navázala spolupráci. Zpočátku se členové 

Gorilího klanu střídali v dobrovolných službách při ovládání kamer. Tato pravomoc v nich 

nejspíše vzbudila pocit důležitosti a dojem, že jsou na stejné ne-li vyšší úrovni jako 

ošetřovatelé goril. To mělo za následek poplašné telefonáty, že gorila umře, protože sáhla na 

větev. 148 

Nejznámější se však v tomto kontextu stala „aféra“ se zmoklou Bikirou. 4. Srpna 2013 

zůstala gorilí samice Bikira sama ve venkovním výběhu a skupina ji nechtěla pustit dovnitř. 

Následně na facebookovém profilu Pomáháme gorilám vznikla diskuze na toto téma, zde je 

přepis toho nejpodstatnějšího: 

Hana C.: „Bikira zůstane venku?“ 

Hanka K.: „Když začínala bouřka, byla Bikira venku s ostatními, pak všichni utekli dovnitř a 

sedli si u šubru, takže se Bikča bála přes ně jít dovnitř. Pak tam nakukovala, ale Kiburi ji 

vyháněl. Musí být pěkně promoklá i prochladlá. Snad nebude venku nocovat, protože oni 

takhle pohromadě spali několik nocí zpátky.“ 

Hana C.: „Proč neotevřou druhý vchod..?“ 

                                                
148 BOBEK, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 26.11.2014. 
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Jindra V.: „... vážně se bojím, aby neprochladla, měli by ji pustit jinudy a dát jí hodně 

dřevítky na usušení, ona se umí utírat ručníkem.“ 

Jindra V.: „Teď jsem psala panu Bobkovi na stránky, tety zlatý, mně je jí tak líto.“ 

Jindra V.: „... spíš máme my tetky starost – Biki je mokrá, seděla v dešti dost dlouho, aby 

neprochladla, je zbytečné, aby byla nemocná.“ 

Jindra V.: „Tety, Ríša slezl z postele a je u „dveří“, kéž by ji dokázal přivést dovnitř.“ 

Hanka K.: „...Určitě si holky spočítal a zjistil, že jedna není doma...“ 

Jindra V.: „Nevím Hani, co jí povídá, přeci jen je dost bojácný a jen pokukuje ven – že by jí 

domlouval: Bikirko, pojď domů, neboj se nic, zahřeju tě. A jestli si na tebe holky budou 

dovolovat, jeden pohlavek, druhý pohlavek a bude klid. Dělám si legrácky, ale je mi jí líto.“ 

Věra Z.: „Ošetřovatelé mě moc zklamali, jednali až při ranní směně. Já vím, že je to těžké, 

ale když má někdo něco v péči, je za to zodpovědný, ne, že tu někdo píše, že jsou to venkovní 

zvířátka, tak se umějí postarat. Mají omezený prostor. Je to paradox, že zase voda. Hlavně ať 

je Bikirka zdravá.“ 149 

O několik dní se k celé situaci vyjádřil kurátor primátů Zoo Praha Vít Lukáš. Celou 

situaci měli pod kontrolou, do deseti hodin večer konzultovali s ostatními chovateli 

nejvhodnější postup a dva chovatelé pro jistotu zůstali v pavilonu i přes noc. Přesto se 

rozhodli do celé situace nijak nezasahovat, protože pokud by například pustili Bikiru druhým 

vchodem dovnitř nebo jí hodili balík dřevítky, nebylo by to v souladu s hierarchií skupiny. 

Pokud to není nezbytně nutné, chovatelé do života goril nevstupují, protože by tak narušili 

křehkou rovnováhu jejich vztahů.  

Na výše uvedené facebookové konverzaci je dobře patrné, jak si lidé antropomorfizují 

zvířata a promítají si do jejich chování mezilidské vztahy. To dobře ilustrují i některé otázky, 

pokládané v rámci Výslechu ošetřovatele goril Marka Žďánského, který proběhl v srpnu roku 

2007 na zpravodajském serveru Lidových novin lidovky.cz. 

Otázka – Simona 

„Vnímáte gorily (hlavně ty v Praze) vůbec jako zvířata? Když se jdu podívat do pavilonu, už 

tam nevidím gorilky, ale Kijivu s Tatu, Kambu, Mojku, Shindu a Richarda.“ 150 

  
                                                
149 Příspěvek na facebookovém profilu Pomáháme gorilám. [online]. 4.srpen 2013 In: www.Facebook.com 
150 Výslech ošetřovatele goril [online]. 15.srpen 2007, In: www.Lidovky.cz. 
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Otázka – Jitka II. 

„...Jak snáší Vaše přítelkyně Vaši lásku ke gorilám? Má je stejně ráda jako Vy? V MF jste 

uvedl, že se Vám na podzim narodí miminko. Je to možná trošku zvláštní otázka, ale mohl 

byste říci, jaký bude Váš vztah ke gorilkám a miminku? Kdo z nich bude mít přednost?...“ 151 

Pokud se gorily stanou součástí rodiny, je samozřejmé, že jim člověk chce dopřát 

stejná práva, jako mají ostatní členové rodiny.  

 „Je mi líto našich goril. Zoo jim nedokáže zpestřit čas ani na Vánoce a Štědrý den u goril – 

Ježíšek prostě nebyl!! Jako by si to při všech těch stresech nezasloužily!!! Měla by se učit od 

ostatních zoologických zahrad, jak zpříjemňovat život zvířatům zde. Ani jako marketingový 

tah je to ubohé – návštěvníci byli hodně zklamaní. A není žádná výmluva, omluva, že byl 

stromeček na narozeniny Nurua – tradice je, že vánoční stromeček se nechává až do 6.1. na 

tři Krále. Přála bych všem zvířatům zde, aby se měla dobře nejen při oslavách.“ 152 

Miruška H. 

František Tymr přiznal, že si tyto problémy někdy vyrábějí sami. Zoo balancuje na 

určité hranici. Gorilí tlupa je označována jako gorilí rodina, všichni mají svá jména, ale pořád 

je zde snaha vyvážit tuto familiárnost tím, že například k popisu Richardovi osobnosti přidají 

popis jeho chování jako zvířete. 153 Skutečnost, že několikrát do roka se v pavilonu koná 

narozeninová oslava nebo oslava nějakého svátku (Vánoce, Velikonoce…), gorily moc 

nezajímá. Všechny tyto akce mají především mediální účel, slouží ke zvýšení návštěvnosti a 

také k vytržení goril ze stereotypu. Richarda nezajímá, že vajíčka, která dostal na Velikonoce, 

jsou pomalovaná, on je nadšený, protože to je něco, co obvykle nedostává. To je podstata 

enrichmentu. Jeho účelem je zabavit zvířata na co nejdelší dobu tak, aby měla co dělat 

a rozbil se jim denní stereotyp. „V podstatě nejúčinnější enrichment, který nám doteď vychází, 

je poschovávat jim různě krmení, třeba rozsypat burisony nebo vločky do štěpky u výloh v 

expozici. To gorilám zabere opravdu hodně času, protože z ní vybírají zrnko po zrnku,“ 

 vysvětluje Vít Lukáš, kurátor pražských primátů. 154 Bohužel pokaždé spousta lidí tento 

princip nepochopí a budou to brát tak, že „konečně si i gorily užily Velikonoce“ nebo 

„konečně dostal Ríša pomlázku a mohl holky vyšvihat a dostal za to vajíčka.“ Druhým 

                                                
151 Výslech ošetřovatele goril [online]. 15.srpen 2007, In: www.Lidovky.cz. 
152 Příspěvek na facebookovém profilu Pomáháme gorilám. [online]. 25.prosinec 2013 In: www.Facebook.com 
153 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
154 LUKÁŠ, Vít In ČERMÁKOVÁ, Martina: Richard si narozeninový hlavolam užil, i když byl zpočátku 
nedůvěřivý.. [online]. 2013. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/  
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extrémem jsou reakce typu „o co se to snažíte, proč jim cpete vajíčka a Velikonoce, vždyť 

jsou to přece divoký zvířata.“ A pražská zoo se snaží pohybovat někde uprostřed.155 

Prvkem, který jistě napomáhá, aby se gorily, a zvířata vůbec, více začlenily do naší 

lidské rodiny, jsou jejich jména. "Vlastní jméno je pro zvíře jakoby vyznamenáním, povýšením 

řádového člena druhu na nějak významného jednotlivce." 156  Zcela jinak vyzní, pokud 

oznámíme, že zemřel náš pes Alík, než když řekneme, že uhynul pes domácí. V chovu zvířat 

má jméno zvířete samozřejmě i ryze praktický význam. Je to například jasnější označování 

zvířat a podstatnou roli má jméno při vedení rodokmenu zvířat. Ředitel frankfurtské zoo 

Bernhard Grzimek dokonce žádal, aby jména goril chovaných v zoologických zahradách byla 

zapisována a aby nebyla opakována. Z důvodů přesné evidence zvířat tak každé jméno mohlo 

být použito pouze jednou. 157 

6.8. Online přenos u slonů 

V současné době online přenos u slonů stále probíhá a podle Františka Tymra 

nevzbuzuje žádné extrémní emoce. Objevilo se pouze několik komentářů, které hodnotí 

online přenos u slonů jako nespravedlivý nebo zbytečný. 

„Řečnická otázka - proč je pražská zoo ochotna zlepšit a obohatit on-line přenos z údolí slonů 

(kvalitnější kamery, dvě nová umístění) a nikoli obnovit přenos od goril ? ...“ 158 

Radmila H. 

„Nemám nic proti slonům, jsou to nádherná zvířata, ale nezlobte se na mě 7 kamer na kterých 

většinou slona ani nezahlédnete, není to zbytečné plýtvání?“ 159 

Božena K. 

 Na počátku přenosu byli lidé překvapeni zjištěním, že přenos se vysílá nonstop, takže 

mají možnost přihlásit se i v noci. Při takovém nočním přihlášení se pak diváků naskytl 

„hrůzný pohled, kdy všichni sloni leželi na podlaze, takhle zakloněný hlavy, zahozený 

choboty, natažený nohy.“ 160 To samozřejmě mělo za následek noční telefonáty kurátorovi, že 

                                                
155 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
156 PURKYNĚ, Cyril et al. Dvacetpět let ZOO Praha: 1931 - 1956. Praha: Orbis, 1956, str. 10 
157 PURKYNĚ, Cyril et al. Dvacetpět let ZOO Praha: 1931 - 1956. Praha 
158 Příspěvek na facebookovém profilu Pomáháme gorilám. [online]. 3. listopad 2014 In: www.Facebook.com 
159 Příspěvek na facebookovém profilu Pomáháme gorilám. [online]. 3. listopad 2014 In: www.Facebook.com 
160 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
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„v tom pavilonu je něco špatně, pravděpodobně přestala fungovat klimatizace, sloni se 

udusili, mládě vám uhynulo nebo prostě máte tam mrtvýho slona, dělejte s tím něco.“ 161  

6.9. Večerníček 

V roce 2015 se pražská gorilí skupina stala opět hvězdami, tentokrát ve třináctidílném 

večerníčku Václava Chaloupka Gorilí pohádky. Hlavními hrdiny tohoto večerníčku České 

televize jsou Richard, Kijivu, Shinda, Bikira, Kiburi a dvouletý sameček Nuru. Samice 

Kamba, která jako jediná z pražských goril pochází z volné přírody, se stala vypravěčkou 

poučných příběhů o zvířatech a životě v Africe, které říká právě nejmladšímu Nuruovi.  

Natáčení probíhalo od podzimu 2013 až do začátku roku 2015 a za tu dobu se změnil i 

přístup Václava Chaloupka ke gorilám. Na počátku natáčení Chaloupek neměl ke gorilám 

žádný vztah, „primáti mu nikdy k srdci nijak zvlášť nepřirostli,“ 162 ale během dlouhého 

natáčení večerníčku je začal více poznávat, dokázal od sebe odlišit jednotlivé gorily a 

dokonce poznával jejich nálady a dokázal tak vyhodnotit, že „Richarda dneska bolí břicho, 

tváří se tak, jak se obvykle tváří, když ho bolívá břicho a to víme, že ten den z něho nic nebude 

a že nemá cenu na něj mířit kameru“163. Doposud natáčel večerníčky pouze se zvířaty, která 

jsou spíše odtažitá, nemají mimiku a člověka překvapí zjištění, že tři medvědi mají každý 

svou povahu. Gorily mu přišly hodně prvoplánové a v jejich případě nečekal žádné 

překvapení. Sám Chaloupek přiznává, že nakonec překvapen byl a to nejvíce tím, jak jsou 

lidské a že to nečekal. 96% shodnost jejich DNA s lidskou se někde musí projevit. 164 

Výtěžkem z prodeje předmětů s motivem gorilích večerníčku přispěje Česká televize 

na projekt Toulavý autobus, který pražská zoo provozuje v Kamerunu již tři roky. 

Gorilí večerníček byl přijat převážně pozitivně. Gorilí fanoušci získali nový materiál 

ze života goril a neobjevily se žádné agresivní komentáře.  

„Kouzelný večerníček pro ty, kteří mají rádi rodinku z Prahy. Nevím, jak se líbí dětem, ale 

mně se líbí moc. Vyprávění tetinky Kamby je hodně "staromilecký" motiv, což rozhodně není 

                                                
161 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
162 ČERMÁKOVÁ, Martina: Takovou lidskost jsem od goril nečekal, říká autor nových večerníčků. [online]. 
2015 Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/  
163 TYMR, František. Osobní rozhovor. Praha, 10.4.2015. 
164 ČERMÁKOVÁ, Martina: Takovou lidskost jsem od goril nečekal, říká autor nových večerníčků. [online]. 
2015. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz 
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na škodu. Kibury a Nuru jsou dva rozverní kluci a Richard, to je šef. Myslím, že se to 

vydařilo. ...“ 165 

IrisB 

„ČT1 zaznamená prudné zvýšení sledovanosti večerníčka ;-) ;-) ;-) Myslím, že hromada z nás 

tohle bude sledovat! :))“ 166 

Lucie B. 

„konečně zase uvidíme naše miláčky v akci – hurááááá“167 

Ludmila K. 

„Není to úplně Večerníček, ale je to o gorilách a proto 100%. Pražská Zoo patří mezi nejlepší 

tak proto nemohu dát méně.“168 

Agent24 

7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsání a nastínění fenoménu on-line přenosů jako 

modernizace předávání informací na konkrétním příkladu projektu Zoo Praha "Odhalení" a 

zmapování důsledků tohoto projektu. 

Virtuální přístup ke zvířatům nám umožňuje sledovat vše z pohodlí domova. 

Zprostředkovává nám vizuální podívanou bez přítomnosti rušivých elementů, jako jsou další 

návštěvníci, hluk nebo zápach zvířat. Acamporovo srovnání pornografie a vystavování zvířat 

v zoo získává ve virtuálním světě novou rovinu. Akorát při sledování zvířat přes internet 

neukájíme (ve většině případů) své sexuální potřeby, ale potřeby psychické a sociální. 

Projekt vznikl jako protipól až karikatura k paralelně probíhajícím komerčním reality 

show. Nicméně jeho význam a důsledky překonaly očekávání samotných tvůrců. Jeho úspěch 

překročil hranice naší republiky, vzbudil zájem zahraničních medií a byl oceňován našimi i 

zahraničními odborníky. 

Mezi pozitivní důsledky můžeme zahrnout řadu nových poznatků ze života goril a 

ocenění v oblasti multimediálního vzdělávání. Nepřetržitým přenosem získali etologové a 

                                                
165 Komentář k profilu večerníčku Gorilí povídání, dostupný z http://www.csfd.cz/ 
166 Komentář k příspěvku na facebookovém profilu Pomáháme gorilám, 16. říjen 2014 
167 Komentář k příspěvku na facebookovém profilu Pomáháme gorilám, 16. říjen 2014 
168 Komentář k profilu večerníčku Gorilí povídání, dostupný z http://www.csfd.cz/ 
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primatologové ucelenější vhled do vztahů uvnitř gorilí rodiny. Materiály získané během 

projektu, DVD Odhalení, získaly ocenění na několika prestižních soutěžích zaměřených na 

přírodovědné vzdělávání. Dalším pozitivním přínosem byla snaha tvůrců projektu podílet se 

na ochraně volně žijících goril poskytnutím získaných informací i finanční podporou. 

Odhalení také přispělo na vzdělávací projekt pro obyvatele pralesních vesnic na severu 

kamerunské biosférické rezervace Dja. 

Každá mince má ale rub i líc. Úspěch přináší kritiku a pozitivní sebou nese i negativní. 

Lidé byli nadšení, bohužel jejich nadšení přerostlo místy až v nekontrolovatelnou hysterii. Pro 

řadu fanoušků se stalo sledování přenosu hlavní náplní jejich života. Jejich zasahování do 

práce chovatelů bylo neúnosné. Je tedy nepochybné, že existují shodné znaky mezi 

behaviorálními závislostmi a zájmem až posedlostí příznivců tohoto druhu zábavy. Na 

počátku tohoto projektu nikdo neočekával, že by se mezi diváky mohla vyvinout tak silná 

závislost na přenosech. Existuje nepřeberné množství on-line přenosů kamer z mnoha 

zoologických zahrad z různých koutů světa, ale pražský přenos byl jedinečný v tom, že 

divákům nabídl možnost sledovat vytváření gorilí skupiny od počátku a navíc v době, kdy 

mnozí byli znechuceni chováním účastníků lidských reality show. Byl zde příběh a lidé do něj 

vložili vlastní emoce. Tím se tento přenos odlišoval od ostatních, a proto také jeho ukončení 

vzbudilo tolik emocí.  

V současné době probíhá online přenos z Údolí slonů, a pokud by se tam objevilo 

podobné chování, zoo by to řešila velmi radikálně. Ale u slonů chybí ten příběh, to jak se 

skupina vytvářela. Je to drobný doplněk na internetu, který dnes můžeme najít téměř u všech 

zoo, ale sílu a váhu Odhalení to nemá. 

I přes všechny problémy a komplikace, které z projektu vyplynuly, Miroslav Bobek by 

takový projekt znovu zopakoval. Odhalení už samozřejmě nebude, protože to bylo jedinečné 

tím, že to bylo vytvořeno v pravou chvíli. Z tohoto projektu ovšem plyne sousta ponaučení. 

Dnes si Miroslav Bobek myslí, že Odhalení mělo skončit tím, že skončil projekt. Při prvních 

náznacích problémů měly být online přenosy ukončeny. 

Zajisté by stálo za to rozdělit následující výzkum na dvě části. V jedné se podrobněji 

zaměřit na virtualizaci zvířat a její možné důsledky pro živá zvířata v zoologických zahradách 

a v druhé se vydat po spletitých psychologických stezkách a podrobněji zkoumat vztah mezi 

člověkem a zvířetem v zoo. 
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9. Přílohy 

Příloha číslo 1 – Rozhovor s Miroslavem Bobkem a příloha číslo 2 – Rozhovor s Františem 

Tymrem jsou vzhledem k obsáhlosti umístěny na přiloženém CD nosiči s názvem Bakalářská 

práce – Liana Kršňáková – Příloha 1 a 2 

 


