
V červnu by se měla v Praze konat kontroverzní akce 
přeložená a neschválená z března – cirkus s delfíny. 
Jaký bude mít celá akce dopad na život a pohodu 
vystupujících komerčně zneužívaných delfínů?

Delfíni jsou nesmírně inteligentní a citlivá zvířa‑
ta. V moři se pohybují rychlostí kolem 30 km/h, 
dokážou uplavat přes 1 000 km za 20 dní, vy‑
tvářejí si silné sociální vazby, umějí spolupraco‑
vat, používat nástroje a oslovují se jmény. V za‑
jetí lze vhodné podmínky pro ně vytvořit velmi 
těžko, potřebují rozsáhlé bazény s celou řadou 
zajímavostí a podnětů, stabilní skupiny, přes‑
né chemické složení vody, jemuž se lze umělou 
přípravou jen přiblížit, a vhodnou stravu, nejlé‑
pe založenou na čerstvých rybách. Nic z toho 
nelze vytvořit v podmínkách mobilního stanu, 
ve kterém v Praze budou drženi.

Podle oznámeného programu čeká delfíny kaž‑
dodenní plavání s veřejností a vystoupení, kte‑
ré bude trvat 13, o víkendu 14 hodin. Vystoupení 
s drezúrou, které probíhá v předem dané dra‑
maturgii, je velmi vzdálené tomu, co lze pova‑
žovat za přirozenou hru. Při takto náročném 
programu jim už vůbec nezbude čas na nějaké 
přirozené chování. Podle organizátorů pochá‑
zejí delfíni, kteří mají přijet do Prahy, z různých 
delfinárií, tudíž se navzájem ani neznají a ne‑
tvoří stabilní skupinu. To je pro ně rovněž vel‑
mi stresující, neboť se jedná o zvířata, v příro‑
dě žijící ve stabilních skupinách.

Problematický je i transport – doprava leta‑
dlem z místa v Turecku do Prahy (nakládání, 
vykládání, transport), přizpůsobování míst‑
ním podmínkám, průběh show a jejich přepra‑
va zpět nebo na jiné místo jistě na zvířata po‑
zitivní vliv mít nebude.

Závažná je i otázka týkající se „terapeutického“ 
plavání s delfíny. Přestože je plavání s delfíny 
bezpochyby příjemným zážitkem, ani při dlou‑
hodobé terapii (která je spíše rehabilitací) ne‑
byly prokázány o nic větší terapeutické účinky, 
než u jiných druhů terapií se zvířaty (např. ca‑
nisterapie, hipoterapie). Naopak je ale doloženo 

riziko jak zranění, tak možného přenosu celé 
řady infekcí, a to nejen z delfína na člověka, ale 
i opačně. Pořadatel navíc nabízí sedm minut „te‑
rapeutického“ plavání s delfínem. Za tu dobu se 
(například autistické) dítě nestačí ani rozkou‑
kat, maximálně si delfína jednou, dvakrát po‑
hladí. Terapeutický efekt takového zážitku je 
nulový. Nulový ale není zisk provozovatele. Za 
jedno sedmiminutové plavání si účtuje 1 700 Kč. 
To není nic jiného, než zneužívání postižených 
lidí (i zvířat) pro svůj vlastní prospěch.

Celá akce je také pravděpodobně v rozpo‑
ru s českou i mezinárodní legislativou. Zákon 
na ochranu zvířat proti týrání, § 14a říká, že 
je „zakázáno provozovat mobilní zařízení typů 
pojízdných zvěřinců, exotárií, terárií a akvárií, 
v nichž jsou jedinci volně žijících druhů umís-
těni převážně v prostoru dopravního prostřed-
ku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno 
v cirkusové manéži“. Vyhláška o drezúře navíc 
přímo říká: „Delfínovití nesmí být chováni a vy-
užíváni k drezúře v mobilních zařízeních pro 
drezúru zvířat“. Kromě delfínů mají na akci vy‑
stupovat i mroži a lachtani, což Zákon na ochra‑
nu zvířat také zakazuje.

Tato zvířata mají své přirozené prostředí ve vol‑
né přírodě v jiných částech světa. Poznávání 
jejich života by mělo probíhat jinak než trans‑
portem do České republiky a navozováním stre‑
sových podmínek ve stísněných podmínkách 
bazénu v centru města.

Proti cirkusu s delfíny se zvedla vlna odporu, 
s akcí nesouhlasí nejen ochránci zvířat, ale také 
ředitelé českých a slovenských zoologických 
zahrad. Za zrušení akce vznikla petice, kterou 
najdete na stránce http://ulozto.cz/xEcqjQP/
petice ‑delfini ‑pdf.
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„Terapeutické plavání s delfíny navíc není zda-
leka tak bezpečné, jak se uvádí. Zvlášť pokud 
se provádí se zvířaty pocházejícími z volné pří-
rody, často přesouvanými a drženými v mobil-
ních zařízeních, u kterých může nárůst stresu 
vést až k útoku na člověka. Bylo zaznamená-
no i několik těžkých úrazů, kdy delfín napadl 
člověka v bazénu. Lidé neznalí delfíní etologie 
si neumí interpretovat delfíní chování správně 
a tak často delfína nechtěně vyprovokují. Už 
vůbec pak není vhodné provádět tyto druhy te-
rapie s delfíny, kteří zároveň vystupují pro ve-
řejnost. Ani riziko nakažlivých onemocnění ne-
lze zanedbat – a to na obou stranách. Delfín se 
může velmi snadno nakazit celou řadou respi-
račních chorob, mykobakteriemi, tuberkuló-
zou a celou řadou dalších onemocnění. Ale i on 
může na člověka přenést například bakteriální 
infekce. Z výše uvedených faktů je jasné, že zá-
pory delfínoterapie převyšují klady, pokud ně-
jaké klady lze na delfínoterapii najít. I ty se ale 
dají najít pouze v případě dlouhodobější tera-
pie s dobře ošetřovanými a spokojenými zvířa-
ty. Pořadatel ale nabízí jednorázové sedmimi-
nutové plavání, navíc za dost vysokou cenu, se 
zvířaty, které budou dva až třikrát denně cvičit 
v cirkuse, budou převezena na tisíce kilomet-
rů a jejichž původ je neznámý. Zavání to nejen 
zneužíváním zvířat, ale především velmi nee-
tickou snahou vydělávat na postižených lidech“
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