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Úvod

Fotografie či videa (dále jen záznamy) mohu přitáhnout pozornost milionů lidí 
za účelem většího zájmu o ochranu jak primátů, tak o ochranu jejich welfare.  
Nicméně v případě, že kontext tohoto záznamu je nevhodný nebo nejasný, 
mohou lidé z jeho obsahu vyvodit zcela mylné závěry. Tyto mylné závěry pak 
mohou mít neúmyslné negativní důsledky pro již zmiňovanou ochranu (Aldrich 2018; 
Wallis 2018; Norconk et al. 2019). Potenciál pro šíření těchto záznamů primátů bez vhodného kontextu se 
týká především sociálních médií.

V mnoha zemích jsou primáti nelegálně odchytáváni z volné přírody a zneužíváni jako rekvizita pro 
pořizování fotografií či pro reklamní účely (Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur et al. 2019; Norconk et al. 
2019). Dospělí jedinci jsou obvykle zabiti, aby se mohli pytláci zmocnit mláďat, která jsou pro tyto rekvizity 
nejefektivnější. Bývají jim odstraňovány zuby jako prevence před pokousáním. Primáti zachyceni na 
záznamech mohou být extrémně vystresovaní. Např. noční primáti, jako outloni, jsou velice citliví na světlo, 
přesto jsou vystavováni za bílého dne bleskům z fotoaparátů (Nekaris et al. 2015). Turisté i místní obyvatelé 
často takové primáty kupují, ať už za účelem je mít jako domácí mazlíčky nebo v naději, že je „zachrání“ ze 
špatných podmínek (Bergin et al. 2019; Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur et al. 2019). V některých zemích 
jsou „exotická“ divoká zvířata, včetně lidoopů, chována přímo za účelem prodeje na fotografické rekvizity 
pro turisty (Aldrich 2018). Jakmile jsou tato zvířata příliš velká nebo silná na to, aby se s nimi dalo bezpečně 
manipulovat, jsou usmrcena nebo „uskladněna“ mimo dohled turistů. Tito jedinci jsou pak často chována 
ve špatných podmínkách, o nichž veřejnost buď neví nebo je ignoruje (Agoramoorthy & Hsu 2005; Reuter 
& Schaefer 2016).

Lidé, kteří mají přístup k primátům, jako jsou primatologové, studenti, ochránci přírody, chovatelé a 
dobrovolníci v zoologických zahradách, záchranné spolky a azyly pro zvířata, zaměstnanci vládních agentur 
a průvodci, hrají klíčovou roli při informovanosti o těchto primátech veřejnosti. Stejně významný v tomto 
ohledu je i přístup donátorů, tvůrců dokumentárních filmů, filmových a televizních celebrit, vládních 
úředníků a filmových producentů. Ti všichni ovlivňují způsob, jak lidé vnímají primáty. Úspěšnost předávání 
těchto informací o primátech však spočívá v tom, jak je informace pochopena, nikoli na základě toho, kdo 
ji vysílá.
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Pokusíme se zde vysvětlit, proč by všichni výše zmiňovaní měli zvážit sdílení snímků, na kterých se sami objevují v 
blízkosti či v přímém kontaktu s primáty. Na závěr poskytneme vodítko k tomu, aby došlo ke snížení negativních vlivů 
těchto snímků na ochranu primátů a jejich welfare jak v in situ, tak v ex situ.

Problém spojený se záznamy primátů v blízkosti lidí

Záznamy primátů v bezprostřední blízkosti člověka, které zkreslují vnímání primátů veřejností

Celkové vnímání primátů veřejností je negativně ovlivňováno snímky s lidmi, kteří drží v náručí 
primáta. Tyto snímky jsou ve velkém množství k vidění na sociálních sítích (Ross et al. 2011; Nekaris 
et al. 2013; Leighty et al. 2015; Clarke et al. 2019). Záznamy vyvolávají u veřejnosti falešný dojem 
toho, že fyzický kontakt s primáty je bezpečný, nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro člověka 
ani pro primáta a že primáti jsou vhodnými domácími mazlíčky. To vše může vést k tomu, že jsou 
primáti vnímáni pouze jako zdroj zábavy, což směřuje k podceňování jejich hodnot v biodiverzitě 
i ve stavu ohrožení. Díky tomu dochází k nepodpoření a nepochopení snahy o zachování druhů a 
to zejména v zemích původu (Ross et al. 2008; Schroepfer et al. 2011; Leighty et al. 2015, Morrow 
et al. 2017; Aldrich 2018).

Záznamy primátů v blízkosti člověka mohou být v různých kulturách různě interpretovány

Zatímco některé kultury jsou přírodou už skoro nedotčené a mají tendenci vytvářet ostrou hranici 
mezi lidmi a přírodou, tzv. „wildlife“, existuje i spousta jiných kultur, kde tato hranice není tak zřetelná 
a kde lidé nemusí vnímat primáty jako „divoká“ zvířata. Týká se to zejména zemí původu různých 
druhů těchto zvířat (Aldrich 2018). Dá se předpokládat, že se interpretace záznamů primátů bude 
lišit v závislosti na vztahu a interakci lidí různých kultur a primátů. Například vnímání primátů 
lidmi z venkova a z měst je velmi odlišné (FranquesaSoler & Serio Silva 2017; Ceballos-Mago & 
Chivers 2010). Tyto odlišnosti ve vnímání znamenají, že informace, kterou chceme zprostředkovat 
záznamem z pohledu jedné kultury nebo regionu, nemusí být informací, kterou lidé dostávají v jiné 
kultuře.

Snímky primátů v blízkosti lidí mohou svádět širokou veřejnost k tomu, aby se snažila získat své vlastní 
snímky 

Snímky veterinářů, ošetřovatelů, chovatelů, dokumentaristů, celebrit, dobrovolníků nebo turistů, kteří se 
mazlí s primáty nebo je krmí v záchranných centrech, vyvolávají u široké veřejnosti přání zažít totéž. Focení 
se v blízkosti zvířat (včetně primátů) bez jakékoli či neviditelné bariéry se stala populárním způsobem, jak si 
pořídit, sdílet a přidat hodnotu zážitkům z cestování (Shutt 2014). Tyto záznamy podkopávají ochranářské 
snahy o omezení pytláctví, omezení chovu primátů v nevhodných podmínkách a samotnou ochranu druhů 
tím, že ukazují primáty v nevhodné blízkosti člověka. Fotografie primatologů pečujících o primáty mohou 
navíc odradit místní obyvatele od spolupráce v záchranných projektech, protože ze snímků vnímají, že 
projekt se více zabývá primáty než místními obyvateli (Meijaard & Sheil 2008; Waters et al. 2018).



 3

Závěr

Jako lidé, kteří se zajímají o ochranu a dobré životní podmínky primátů, neseme zodpovědnost za přímé i 
nepřímé důsledky zveřejňování nás samotných v blízkosti primátů (Wallis 2018). Společné snímky primátů a lidí 
v populárních médiích zkreslují vnímání primátů veřejností, zesilují potenciál pro mezikulturní nedorozumění a 
zvyšují nevhodné interakce mezi lidmi a primáty. Navíc maří úsilí vynaložené na zlepšení životních podmínek zvířat 
v in situ i zachování druhů celkově ve všech kontextech. Negativní důsledky zveřejňování takovýchto snímků budou 
pravděpodobně převyšovat ty pozitivní. Buďme tedy obezřetní a hlídejme si, co sdílíme na sociálních médiích či jinde.

Stručně řečeno, jako lidé pracující s primáty, kteří se zajímají o jejich ochranu a welfare, máme povinnost 
nezveřejňovat své snímky v blízkosti primátů, zejména ne v sociálních médiích, která mají tendenci šířit podobné 
snímky bez původního kontextu. Toto platí rovněž pro učitele, účastníky konferencí, pracovníky v médiích a celkově 
těch, kdo zvyšují povědomí o ochraně primátů. Platí pro každého, kdo pracuje s primáty, ale zejména pro ty z nás, kteří 
jsou pro práci s primáty dobře známí díky naší schopnosti ovlivňovat vnímání primátů veřejností.

Poskytujeme následující pokyny ke snížení potenciálních nákladů na záznamy primátů, jejich dobrých životních 
podmínek a ochrany in situ a ex situ.

Doporučení pro odpovědné zaznamenávání snímků s primáty

• Zajistit, aby v organizaci existoval kodex týkající se pořizování a šíření snímků zaměstnanci, studenty a 
dobrovolníky. Je-li to relevantní, zajistěte, aby vaše marketingové oddělení a oddělení pro styk s veřejností 
nebo jacíkoli dobrovolníci v oblasti komunikace byli o kodexu plně informováni.

• Ti, kteří nemají kontrolu nad všemi snímky (např. vysoce postavení) by měli nabídnout i jiné záznamy 
pro porovnání a zároveň by měli vysvětlit, proč je původní snímek problematický. Mají také příležitost 
učinit veřejné prohlášení a vysvětlit svůj současný postoj.

• Propagujte veškeré informace týkající se problémů (souvisejících s obrázky lidí v blízkosti primátů) za 
účelem ochrany a dobrých životních podmínek primátů na svých webových stránkách nebo v publikacích, 
programech, prezentacích a prohlídkách s průvodcem. 

• Nikdy nepublikujte snímky primátů v náruči pečovatele. Nahraďte je raději fotografiemi samotných 
primátů.

• Je-li to relevantní, pořizujte fotografie osob, které se vyskytují pouze mimo klece zajatých primátů, nikoli 
uvnitř.

• Nezveřejňujte snímky, na kterých jsou primáti krmeni z ruky nebo v jakékoli přímé interakci s ošetřovateli 
či dobrovolníky, pokud na sobě nemají vhodné ochranné prostředky.

• Na snímcích lidí s volně žijícími primáty, které chcete zveřejnit, zajistěte, aby byla vzdálenost mezi nimi 
minimálně 7 m/23 stop.

• U snímků, které mají propagovat primatologii, zajistěte, aby byl tento kontext zřejmý. Stačí mít nasazenou 
roušku a po ruce dalekohled či poznámkový blok. Vysvětlete kontext nejlépe tak, aby byl nedílnou 
součástí snímku (např. vodoznak).
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