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Abstrakt 

V mé práci se dočtete o novém cirkuse, jeho vzniku a mém pohledu na nový i klasický cirkus, příklady 

u nás i ve světě a příklady cirkusového umění. Velkou část práce jsem se rozhodla věnovat špatným 

podmínkám pro život cirkusových zvířat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The paper is about the new circus, my opinion on traditional circus and new circus, history of circus, 

description of some new circus companies and examples of circus arts. The paper is also about animals 

in the traditional circus and their life conditions. 
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DEFINICE 

Nový cirkus je cirkus bez zvířat, jednotlivé výstupy jsou spojeny jednotnou dějovou linkou a slučuje 

se zde mnoho druhů umění (divadlo, cirkusová umění, tanec, hudba,…) 

 

ÚVOD 

Na úvod bych chtěla napsat, proč jsem si toto téma vybrala. O nový cirkus se už zajímám už delší 

dobu a dělám některá cirkusová umění – žonglování, kontaktní žonglování, základy akrobacie, 

pokouším se jezdit na jednokolce a začínám se slackline. Také jsem si téma vybrala z toho důvodu, 

abych seznámila žáky s tímto nově vznikajícím odvětvím, které mísí divadlo a cirkus a dala jim 

možnost zjistit, že cirkus není jen pomalu umírající směr, a že už to není jen zábava pro nejmenší.  

Také abych upozornila na často opomíjenou problematiku. A to jsou příliš tvrdé způsoby drezury 

zvířat v klasickém cirkuse a jejich špatné podmínky k životu. Šla jsem se podívat na zvěřinec cirkusu 

Berousek, abych mohla také z vlastního pohledu hodnotit jejich životní podmínky, a také abych mohla 

nafotit snímky zvířat v klasickém cirkuse, které v této práci použiju.  



 

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova  

 

5 

1 Rozdíly mezi klasickým a novým cirkusem 

Hlavní rozdíly mezi klasickým a novým cirkusem jsem zmínila již v definici. Teď se zaměřím na ty ne 

až tak výrazné. Jak už jsem psala v definici, objevuje se zde mnoho forem a jsou vždy v jiném 

poměru, někdy to může být plnohodnotné divadlo s pár cirkusovými prvky a jindy naopak. V novém 

cirkuse se dává velký důraz na příběh a sdělení. V klasickém je celý život spjatý s cirkusem, celé 

rodiny žijí spolu v maringotkách, mají vlastní učitele a děti jsou celý život připravovány na kariéru 

v cirkuse, kdežto v novém cirkuse jsou umělci spíše kolegové. Nový nefunguje na stejném principu 

jako cirkus. V klasickém cirkuse je to vlastně jedna kočovná rodina, kde každý musí umět všechno, a 

to co mu jde nejlíp, se zahrne do představení. Takže jsou vlastně představení dělaná na míru umělcům. 

Nový cirkus funguje na dvou principech. První princip je spíše u těch velkých cirkusů, který má více 

produkcí a členové stejného cirkusu nemusí účinkovat ve stejném představení. Funguje jako divadlo, 

které má své zaměstnance. Na rozdíl od klasického cirkusu, je představení zpravidla vymyšleno 

dramaturgy a choreografy a teprve potom na základě konkurzů vybírají lidi do představení. Často to 

nejsou přímo akrobaté, ale i gymnasti. Není zde představení uděláno na míru umělcům, ale umělci 

musí umět to, co se po nich do představení požaduje, stejně jako je to u divadelní či muzikálové 

produkce. Druhý princip, jak pracuje nový cirkus, jsou novocirkusové spolky, kdy to jsou mnohdy 

spolužáci z cirkusových škol a mají spolu nacvičené často jen jedno vystoupení a fungují podobně 

jako hudební skupina. Mají své zázemí, ale také cestují (jezdí na turné) a když odejde jeden člen, může 

se nahradit. Nový cirkus přispěl hodně k vzniku cirkusových škol, protože v klasickém cirkuse se 

všechno nový členové naučí od svého okolí, ale u nového se to nový umělci potřebovali někde naučit, 

aby je teprve mohli do cirkusu přijmout. 

 

2 Historie cirkusu 

Slovo cirkus vzniklo z řeckého kiklos – kruh, což byly otevřené kruhové stavby v antice. Ale zatím 

neměly nic společného s cirkusem, jak ho známe dnes. Konaly se zde závody trojspřeží, trojské 

závody mladíků na koních, pětiboj a gladiátorské zápasy.  Náznaky některých cirkusových umění 

můžeme sledovat již mnoho let před Kristem v tehdejších vyvinutých zemích – provazochodci, hadí 

muži mezi hinduisty, ekvilibristé v Číně a Japonsku, již ve starověkém Egyptě můžeme podle maleb 

sledovat základy akrobacie.  
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Klasicky cirkus se utvářel v druhé polovině 18. století. Cirkus začal jako jezdecké show, které 

oceňovala hlavně smetánka společnosti. Postupně se k zpestření programu přidávala, jako výplň mezi 

jezdeckými vystoupeními, akrobatická čísla a scénky nešikovných podkoní a krejčí (předchůdci 

klaunů). 

Zakladateli těchto jezdeckých vystoupeni byli Philip Astley, Jacob Datles a Charles Dibdin. První, kdo 

použil slovo cirkus přímo v názvu, byl Jacob Bates a pojmenoval svůj cirkus Cirque etrueste. Seržant 

královské kavalerie Phillip Astley založil v Londýně jízdárnu a vybudoval zde The Royal Grove pro 

3000 diváků a už v roce 1803 vlastnil devět cirkusů po celé Anglii a pár cirkusů v Paříži. Charles 

Dibdin založil ještě se svým kolegou Royal Circus a tím se tento pojem masově rozšířil. Cirkusové 

disciplíny v té době prožívaly velký rozmach, úplně na začátku byl cirkus dokonce snobskou zábavou 

pro vyšší vrstvy. Evropskými centry cirkusu v té době byly Londýn, Berlín, Vídeň, Petrohrad a 

Moskva, ale neoficiálně hlavním městem cirkusu byla Paříž, a to panuje až do dnešní doby. 

Koně byli v té době znak společenského postaveni, podobně jako teď auto, a hned šlo vidět, jestli máte 

koně vznešeného plemena nebo vesnickou herku. A do kontaktu s koňmi v té době přišel každý, proto 

se cirkus (jako jezdecké show) tak rychle rozrostl. Nejdříve bylo žonglování a akrobacie jenom výplní 

mezi jezdeckými výstupy, ale postupně se stávali plnohodnotnými složkami cirkusu s výrazně větším 

potenciálem rozvoje než koňská drezura. Ale bez jezdeckých show by nikdy nebyla tak masová obliba 

cirkusu. 

Další umění, které bylo v cirkuse oblíbené jako doplnění jezdeckých výstupů, byly i živé obrazy. 

Nejdřív to byla tak zvaná jezdecká pantomima, pak se vyobrazovali některé historické výjevy z bitev a 

jiných známých událostí. Později se začalo k těmto obrazům přidávat i taneční vystoupení, a námětem 

začaly být i vynálezy tehdejší doby, např. elektrické osvětlení, jízda na kolech, motorkách. V této době 

vznikl pravděpodobně ten největší cirkus všech dob, americký The Ringling Brothers, Barnum a 

Bailey (podle toho je přirovnání Barnumská reklama, používá se pro přehnanou a lživou reklamu) 

který funguje do dnešní doby. Pod jeho šapitó, kde se hrálo ve třech manéžích, najednou se vešlo až 16 

tisíc diváku. 

Na konci 19. století se začal program cirkusu hodně rozšiřovat. Zámořské plavby přinesly nejen 

mnoho nových druhů zvířat, ale i nových exotických kultur, takže jste mohli v cirkuse narazit vedle 

drezury zvířat i třeba na exotické tanečnice, válečníky divokých kmenů, černošky s žirafími krky, 

zaměstnance oblečené v opičí kůži předvádějící "vyučené" lidoopy. Takže nebylo vzácné, když jste 

místo na cirkus narazili spíše na lidské obludárium (rozšířené hlavně USA), které předvádělo také lidi 
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s různými handicapy a vadami těch nejpodivnějších podob (např. siamská dvojčata, liliputi, lidé obřího 

vzrůstu, mořské panny, sloní muži,...) 

Proto taky kvalita cirkusu obecně trochu klesla, i když stále existovaly špičkové cirkusy se skvělými 

umělci. 

Přibližně od konce 19. století začaly evropské cirkusy, po vzoru těch amerických, opouštět své 

cirkusové budovy a začali kočovat. Cirkus se začal otevírat širšímu publiku. Tím se zahájila další fáze 

evropského cirkusu. Vedle velkých cirkusových značek najednou vzniky stovky malých cirkusů 

různých kvalit a úrovně. Cirkus tak na jedné straně předváděl úžasné umělce a na straně druhé byly 

různé kuriozity, které někdy spadaly až k podvodu. Podle mnoha cirkusáků v té době skončila honosná 

cirkusová éra jezdeckých show.   

 

 

3 Krize klasického modelu 

Ke krizi klasického cirkusu došlo v druhé polovině dvacátého století. Cirkus zůstával už od konce 

devatenáctého století prakticky stejný, ale společnost se vyvíjela a zvyšovala své nároky. Cirkus má 

novou velkou konkurenci v kině, rádiu a televizi a zůstává v tomto vývoji opožděn.  Do cirkusu chodí 

stále míň lidí a vytrácejí se velká cirkusová jména. Bankrot nejprestižnějšího francouzského cirkusu té 

doby cirkusu Jean – Richard v roce 1978 je znakem definitivního konce velkých cirkusů. Provoz 

cirkusů je velice drahý a cirkusy se snaží snížit své rozpočty na minimum, platí umělce podílem na 

zisku, zaměstnávají umělce z východu, pořádají uprostřed představení tomboly a v zimních měsících 

workshopy, to však jen prohlubuje krizi a odvádějí pozornost od hledání řešení krize. 

Hieroglyfy žonglujících postav ve starém Egyptě v hrobce Beni-hassana. 
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4 Vznik nového cirkusu 

Nový cirkus vznikl v hluboké krizi klasického cirkusu v letech 1970 až 1980 ve Francii. Byly dvě 

motivace ke vzniku nového cirkusu. 

První je nadšení mladých pouličních divadel, která se začala o nový cirkus zajímat, o akrobatické 

prvky, o atmosféru cirkusu a o jeho určitou poetiku, a chtěla vytvořit něco nového a zajímavého, nějak 

zpestřit svůj program. 

Druhou příčinou je snaha pokrokových ředitelů tradičních cirkusů, kteří chtějí zachránit upadající 

směr. Uvědomili si možnost zaniknutí unikátního žánru a zapomenutí po generace předávaných 

cirkusových umění.     

Kombinací obou těchto dvou rozdílných příčin z jiného prostředí se podařilo cirkus zachránit a vznikl 

nový cirkus. 

 

5 Zvířata v klasickém cirkusu 

Téma nový cirkus jsem si vybrala také kvůli tomu, abych mohla právě v této kapitole poukázat na 

špatné zacházení se zvířaty v klasickém cirkuse. Chci upozornit spolužáky na to, že medvěda jen tak 

nepotkáme v lese na motorce a že sloni si z nudy nestoupají na hlavu, že tyto dech beroucí kousky jsou 

výsledkem tvrdé a kruté drezury. Drezura nutí divoká zvířata k nepřirozeným úkonům, které jsou 

absolutně proti jejich instinktům a deformují jejich přirozené chování, a které mnohdy překračují 

jejich síly a schopnosti. Používají se tvrdé tresty a nástroje, např. biče, bodce, elektrické obušky, 

plameny pochodní a výjimkou není ani trápení hladem nebo žízní a používání drog a sedativ. Šelmám 

se často trhají zuby a drápy, aby neohrožovaly cvičitele.  

Tohle vše bylo fyzické trápení zvířat, ale co teprve psychické? Stres je nevětším problémem zvířat 

v cirkusech. Pokud si myslíte, že potleskem dané zvíře odměníte, tak se hluboce mýlíte. Zvířatům 

přivozuje stres: hlasitá hudba, která je v cirkusech někdy až nepříjemná lidem, natož pak zvířatům, 

které mají několikrát lepší sluch, ostrá světla, pachy a potlesk publika. A samozřejmě pobyt zvířat 

v klecích a transporty jsou pro ně neuvěřitelně stresující. Některé cirkusy mají svá zvířata zavřené 

v klecích po většinu dne. Když jsem se šla podívat na zvěřinec cirkusu Berousek, všimla jsem si, že 

zakotvili na rušném vydlážděném placu, kde zvířatům naházeli jen trochu slámy, hned vedle cesty pro 
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automobily, takže slona a silnici dělil jen ohradník a asi 3 metry chodníku. Také jsem si všimla toho, 

že s sebou i v dnešní době vozí zvířata, která v cirkusech nevystupují a tím jím způsobují zbytečný 

stres navíc. Pochopila bych to v minulosti, kdy cirkusy fungovali také jako ZOO, ale v dnešní době mi 

to přijde zbytečné, když ZOO je v každém druhém městečku. 

Návštěvník cirkusu si může lehce udělat dojem, že se zde zvířata mají dobře, protože nejdřív vidí, jak 

„skotačí“ v manéži a má dostatek pohybu a když se jde podívat do zvěřince, vidí místo kde si může 

odpočinout. Tak to ale vůbec není. Zvíře tráví v kleci nebo malé ohradě 19 až 20 hodin denně a zbylé 4 

- 5 hodin trénuje nebo má přímo vystoupení. Nejhorší je to při zimování cirkusu, protože v tu dobu 

jsou zvířata zavřena v cestovních maringotkách na venkovském dvoře. 

Zvířata v klasickém cirkuse jsou vlastně jen zajatci, kteří mechanicky opakují, co se naučili, v zájmu 

vlastního přežití. 

Příklady drezury: 

Medvědi – k tomu, aby panáčkovali a tančili, se využívají rozpálené destičky, které se jim přikládají na 

chodidla. 

Tygři – oblíbené číslo je, když kočkovité šelmy proskakují zapálenými obručemi, ale je nutné 

připomenout, že šelmy se bojí ohně. 

Sloni – napadlo vás někdy, proč sloni vždy stojí a dělají nebezpečné kousky na malém podstavci? 

Cvičitelé totiž přišli na to, že sloni se bojí výšek a pádu, takže jsou tak ochromení ze strachu, že se 

neopovažují pohnout. 

V některých klasických cirkusech můžeme vidět prvek, kdy jede 250 kilový tygr na hřbetě poníkovi. 

Uvědomte si, že tygr je přirozený predátor, takže to musí být pro poníka neuvěřitelně stresující. 

Tohle byla jen výseč špatné drezury zvířat, která se v cirkusech vykonává.  

A zakončila bych tuto kapitolu trochu optimističtěji: Pomalu ale jistě přestává éra divokých zvířat v 

cirkusech. V řadě zemí světa dochází k zákazům divokých zvířat v cirkusech, anebo částečnému 

omezování cirkusů (zákaz divokých zvířat odchycených z přírody, zákaz některých zvířat – žirafy, 

sloni, klokani, …) a dokonce v některých zemích světa je i úplný zákaz zvířat v cirkusech - Řecko, 

Malta, Bosna a Hercegovina, Kypr, Bolívie a Honduras. 
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Reklama na cirkus Berousek přelepená nápisem pro týrání 

zvířat zrušeno. Podobné nápisy se objevily i na 

reklamních plakátech v Olomouci 

Zvěřinec cirkusu Berousek v Olomouci – vlastni fotka 



 

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova  

 

11 

 

 

 

6 Příklady nového cirkusu  

Do této kapitoly bych chtěla dát jenom cirkusy, na kterých jsem byla, abych mohla popsat svůj vlastní 

dojem z nich. Každý rok, už několik let, jezdím s tátou na největší novocirkusový festival v Česku 

Letní Letná a právě na tomto festivalu jsem viděla téměř všechny z níže uvedených cirkusů. 

 

6.1 Ve světě 

6.1.1 Cirque Le Roux 

Cirque Le Roux je můj nejoblíbenější cirkus. Dokonce se mi líbil víc než Cirque du Soleill, protože Le 

Roux měl nejen neuvěřitelné akrobatické cviky a skvělou hudbu, ale i úžasný děj, který v Cirque du 

Zvěřinec cirkusu Berousek v Olomouci – vlastni fotka 
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Soleill chybí. Jejich představení Elephant in the room jsem viděla minulý rok na Letní Letné v Praze a 

naprosto mě nadchlo. 

Cirque Le Roux je francouzský malý novocirkusový spolek, který tvoří 4 členové: Gregory Arsenal, 

Yannick Thomas, Philip Rosenberg a Lolita Costet. Všichni studovali na cirkusových školách. 

Gregory, Yannick a Philip na Národní cirkusové škole v Montrealu a Lolita na College of circus art 

v Bruselu. 

Představení Elephant in the room na vás dýchne atmosféru starých černobílých filmů. Anglickým 

rčením „slon v pokoji“ se popisuje situace, kdy někdo skrývá nějakou nepříjemnou věc a všichni o ní 

vědí, ale nikdo o tom nemluví. V tomto příběhu byl slonem jed, který miss Betty (Lolita Costet), když 

vyklouzla ze své svatby do kuřáckého salonku, nalila do pití svému nastávajícímu manželovi Johnu 

Barickovi (Yannick Thomas) a v průběhu noci si pak pití s jedem předávají, až nikdo neví, kde se 

sklenice s jedem nachází. Do kuřáckého salonku se během noci vplíží obchodní partner Mr. Chance 

(Philip Rosenberg), sluha Jeune Bouchon (Gregory Arsenal) a pak nakonec i sám John Barick. A 

všichni se snaží sečnu Betty svést. Představení má, hlavně zezačátku, noirovou atmosféru, ještě 

podpořenou výrazným tmavým podsvícením. Během představení se ale scéna mění a inscenace 

přechází spíše do komedie, kdy do boje o ženu vsadili úžasné akrobatické prvky. Představení končí 

neuvěřitelným akrobatickým číslem na tyči, při kterém tuhne krev v žilách. 

 

Členové Cirque Le Roux 
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6.1.2 Cirque Du Soleil 

Představení cirkusu du Soleil bylo moje vůbec první novocirkusové (i cirkusové) představení a díky 

němu jsem se začala o nový cirkus tolik zajímat.  

Cirque du Soleil založili v roce 1984 pouliční umělci Guyem Laliberté a Daniel Gauthier v Kanadě. 

Dnes je to největší a nejúspěšnější cirkus bez zvířat na světě. Má víc než 4000 zaměstnanců a přes 

1300 akrobatů z téměř 50 zemí světa (vystupuje zde i gymnasta z Česka). Procestoval víc než 60 zemí 

a vidělo ho téměř 160 000 000 diváků. Cirque du Soleil je charakteristický extravagantními kostýmy a 

líčením a úžasnými efekty a samozřejmě velkolepými akrobatickými i žonglérskými čísly. 

Přestože mě cirkus tak okouzlil, je na můj vkus až moc velký a přeplácaný, a abych řekla pravdu, tak 

si toho z představení moc nepamatuji, protože na mě bylo na jeden večer až moc dojmů. Je to ale jen 

můj vkus, mám radši novocirkusové spolky než velké cirkusové „firmy“, protože mám pak pocit, že 

jsem více ve spojení s umělci a je zde více času na divadlo. V Cirquse du Soleil následovali 

akrobatická čísla hned za sebou, a i když mělo představení děj, nebyl čas ho více rozvíjet, jak je to 

třeba v Cirque Le Roux, kde děj zároveň potřebují pro to, aby si mohli účinkující oddechnout mezi 

akrobatickými čísly. 

 

6.2 U nás 

6.2.1 La Putyka 

Cirk La Putyka je největší nový cirkus v Česku s více produkcemi. Byla jsem na více představení 

cirku La Putyka a nejvíc se mi líbilo jejich hned první představení, podle kterého se také jmenují – La 

Putyka. Byla jsem na derniéře, ale po nějaké době představení zase zahrnuli do svého repertoáru. Na 

tomto cirkusu se mi líbí, že dávají velký důraz na divadelní část představení, příběh a sdělení a někdy 

spolupracují i s českými divadly. 

Cirkus La Putyka založil v roce 2009 Rostislav Novák, frontman Cirku La Putyka. Rostislav Novák 

studoval na DAMU alternativní a loutkové divadlo a téměř celý první ročník u Národního cirkusu 

Originál Berousek. Po své matce je osmou generací starého rodu kočovných loutkářů, cirkusáků a 

divadelníků. Do prvního představení La Putyka chtěl obsadit herce s akrobatickými schopnostmi, ale 
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protože v té době v ČR nebyl nový cirkus tak rozvinutý, založil roční akrobatické workshopy, aby pak 

mohl absolventy, kteří workshopy prošli, obsadit do představení. Tato vize se nepovedla, protože 

čerství absolventi měli na workshopy čas jen ve svém volnu a nemohli se tomu věnovat naplno, tak 

Rostislav Novák obsadil do La Putyky lektory (sportovce) těchto workshopů společně s herci, a i přes 

to dopadla inscenace úžasně a byla oceněna mnoha cenami včetně ceny Sazky a Divadelních novin. 

Od prvního představení se La Putyka stále rozrůstá a každý rok uvádí minimálně jednu premiéru. 

Hlavním tématem inscenace Risk je život s handicapem a vystupuje zde bývalý vrcholový sportovec 

Petr Valchář, který musel být po zranění upoután na vozíček. V první půli večera se nechodící 

herec/akrobat snaží probít světem předsudků zdravých lidí, v druhé půli je naopak provází světem 

s handicapy. Představení Risk je skvělý přiklad toho, že v představení nového cirkusu bývá hlubší 

sdělení a že nejde jen o úžasná akrobatická čísla. Cirkus La Putyka se mi tolik líbí také z toho důvodu, 

že se ve většině svých představení snaží něco předat.   

Cirk La Putyka – představení Risk 
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7 Cirkusové disciplíny 

7.1 Akrobacie 

Akrobacie je cirkusové a varietní umění, u kterého se využívají mimořádné lidské schopnosti a 

dokonalé ovládnutí daného cviku. Akrobacie se podobně jako žonglovaní větví a nejsou zde přímo 

dané hranice, co už je a co není akrobacie. Zajímavým odvětvím je na příklad krasojízda na kole, 

vysutá hrazda a kruh, vertikální lano, pole dance a akrobacie na šálách. 

 

 

7.2 Žonglování 

Jistě všichni víme, co je to žonglování, tak není potřeba to zde vysvětlovat. Ale není už moc známo, že 

žonglování je opravdu lehká činnost a výzkum prokázal, že každý dospělý člověk se naučí žonglovat 

se třemi míčky do 2 týdnů, když trénuje každý den půl hodiny, a že žonglování je prospěšné pro 

zdraví, protože rozvíjí nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, soustředění a spolupráci mezi 

mozkovými hemisférami. K žonglování se řadí další cirkusová umění, u kterých by vás hned 

nenapadlo, že patří pod žonglování. Například yo-yo, flowerstick, diabolo, kontaktní žonglování (tohle 

odvětví dělám já) a nespočet dalších různých disciplín. Klasické žonglování se dá pořád vylepšovat a 

ztěžovat, například se může žonglovat ve ztížených podmínkách (na laně, na jednokolce…) nebo 

Akrobacie na šálách v podání českého cirkusu Tety 
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s větším počtem míčků (když už se všechny míčky nevlezou do ruky, žongluje se dokola o podlahu) 

anebo s jinými předměty (noži, pochodněmi,…). Zajímavé je, že s žonglováním se těsně pojí 

matematika. Spousta nadaných matematiků také žongluje, protože se na žonglování dá vysvětlit 

algebra, která je abstraktní a velice těžko se hledají její aplikace, v žonglování to ale dává smysl. 

Americký matematik a kombinatorik Ronald Graham byl prezidentem Americké matematické 

společnosti a zároveň i Světové žonglérské asociace. Jednu dobu dokonce vystupoval s Cirque du 

Soleil. 

7.2.1 Kontaktní žonglování 

V tomto odstavci se ještě podrobněji zaměřím na kontaktní žonglování, protože to je druh žonglování, 

kterým se zabývám nejvíc. Kontaktní žonglování se nejčastěji vykonává s jedním průzračným 

akrylovým míčkem, kterým se různě kutálí po těle, proto kontaktní. Když už se žonglér naučí dobře 

s jedním, přidávají se další menší míčky, kterých může být až osm. Míček je průhledný, aby přivodil 

dojem, že míček levituje, stoji na místě a zároveň se točí, nedokážu ten obraz úplně popsat, ale když 

jsem viděla kontaktní žonglování poprvé, připadalo mi to jako něco nepřirozeného a myslela jsem si, 

že v té kouli musí mít umělec žonglér strojek nebo něco takového, a řekla jsem si, že to musím někdy 

naučit. 

7.2.2 Historie žonglování 

Historie žonglovaní sahá až do starověkého Egypta (2000 let př. n. l.). V hrobce Beni-hassana se 

dochoval obraz dvou žonglujících postav. Žonglovaní bylo také oblíbená zábava na tržištích ve 

starověkém Řecku a Římě. Na dálném východě se také rozvíjelo samostatné žonglování. Již v dynastii 

Chanb(206 př. n. l.) bylo vynalezeno diabolo. 

V současnosti zažívá žonglovaní velký rozmach po celém světě a stále vznikají nová a nová odvětví. 

Žonglovaní jde vnímat jako umění, sport a dokonce i tanec. 

 

7.3 Klauniáda 

Při psaní této práce jsem narazila na obrovské nedostatky Wikipedie a nejvýrazněji se to projevilo na 

článku o klaunech, kde je klaun popisován jako postava z dětských oslav a karnevalů, nebo v cirkuse s 

ne moc dobrou úrovní. ''Běžné je umělecké klaunské jméno. Např.: Klauni Šikula, Chytrolín a Lenivec 
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s klaunkami Bublinkou a Trumpetkou'' (Wikipedie). Toto heslo je opravdu velice omezené a zaměřené 

jen na jeden druh klaunů, který, abych řekla pravdu, nemám moc ráda. Nejsou zde zmíněni Voskovec 

s Werichem a Charlieho Chaplina je uveden jen jako jméno na konci článku. 

Klaunské umění je cirkusová disciplína, která se jako první osamostatnila od cirkusu. Klauni 

existovali už dlouhou dobu před vznikem cirkusu a nejsou spojeni jen s cirkusem. Například Charlie 

Chaplin nebo bratři Marxové se věnovali spíše natáčení filmů a spousta klaunů vystupuje pouze 

v divadle, jako například Werich a Voskovec a Bolek Polívka. V dnešní době se klaunům 

nevystupujícím přímo v cirkuse říká spíše baviči, komici aj. 

Cirkusový klauni byli dříve němí, poté si začali vyvíjet osobní mluvený projev. Jednotlivá klaunská 

čísla se objevovala ve více cirkusech a klaun si je pozměnil podle vlastní osobnosti, a pokud si výstup 

sám vymyslel, musel počítat s tím, že se tímto číslem nechá některý jiný klaun přinejmenším 

inspirovat. Česká společnost si klauniády více oblíbila až v meziválečném období v kabaretech, 

varieté a divadelních revue. V té době u nás začíná tradice divadelního klaunství. Werich a Voskovec 

se nechali hodně inspirovat cirkusovými klauny ve Francii. Jejich masky byly inspirované slavným 

klaunským triem bratry Frateliny. „Klauni uměli všelijaký věci, který mi neumíme. Ale to nevadí, my 

nebudeme klauni z cirkusu, budeme divadelní klauni, budeme mluvit. A ty nesmysli co, dělaj klauni 

nohama a rukama, budeme dělat mluvou.“  (Jiří Voskovec, cit. dle Michal Schonberg: Rozhovory s 

Voskovcem) Tím vlastně Voskovec shrnul podstatu českého divadelního klauna. Dalšími zástupci 

divadelních klaunů v Česku jsou například Vlasta Burian, Ctibor Turba, Boris Hybner a Bolek 

Polívka. Také spousta dnešních divadel nese znaky klaunství.   

 „Klauni jsou karikatury lidí, metafory na lidi. Takový model neskutečný a přitom s nadskutečností. 

Líbilo se nám to víc než herec, který předstírá, že je někdo jiný.“  (Jiří Voskovec, cit. dle Michal 

Schonberg: Rozhovory s Voskovcem) 

 

Závěr 

Při dělání této práce jsem zjistila, že na internetu je nedostatek zdrojů k novému cirkusu a cirkusu 

osobně a nejvíc zdrojů bylo asi k zvířatům v klasickém cirkuse, což je celkem paradox, protože píši 

práci o cirkusu bez zvířat. Text jsem z velké části musela psát na základě vlastní zkušenosti a s pomocí 

znalostí mého táty, který s také o cirkus zajímá. Doufám, že jsem touto prací aspoň někoho ze svých 

spolužáků přesvědčila, že klasický cirkus není dobré místo pro zvířata a že mnohem lepší zábava je 

cirkus nový. 
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