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V Zoo Brno očekávají narození medvíděte ledního medvěda 

 
 
V brněnské zoo vrcholí přípravy na dlouho očekávané narození ledního medvíděte. Rodiče Cora a 
Uncas (narozeni v roce 1998) očekávají spolu s chovateli jeho příchod na svět v první prosincové 
dekádě. Není však vyloučeno, že se narodí dříve nebo později.  
 

Problematika odchovu ledních medvědů 
v zoologických zahradách je velmi obtížná. 
Bezmocná a malá mláďata (hmotnost mláděte tvoří 
jen asi 0,23% hmotnosti matky) tráví s matkou, která 
nevychází z doupěte ven, první tři až čtyři měsíce. 
Medvíďata tak mají zajištěné prostředí se stálou 
teplotou a stálým složením vzduchu. To je velmi 
důležité, protože se rodí s téměř nevyvinutým 
imunitním systémem. Ten se rozvíjí v prvních 
hodinách a dnech díky přísunu mateřského mléka, 
které obsahuje pro medvíďata životně důležité látky. 
Kromě toho je velmi tučné a svým složením se 
výrazně odlišuje jak od mléka kravského, tak od 
mléka dalších savců. Jeho náhrada při umělém 
odchovu je tedy velice složitá. 
Další obtíží související s odchovem ledních medvědů 
je skutečnost, že medvědice, která je březí 8  měsíců,  
se první tři, čtyři  porody teprve učí s mláďaty 
zacházet a je proto málo pravděpodobné, že tato 
medvíďata přežijí. To se stalo i v případě 
předchozích dvou porodů medvědice Cory. Snahou 
brněnských zoologů nyní je minimalizovat riziko 
možného úhynu dalšího mláděte. Proto navštívili 
v říjnu tohoto roku berlínskou zoo, která má 
s odchovem ledních medvědů v současné době 
nejnovější zkušenosti. Získané informace se týkaly 
především vytvoření ideálních podmínek k vrhu 

mláďat, včetně přesného harmonogramu přípravy na porod, dále způsobů zacházení s březí medvědicí i 
narozenými medvíďaty, specifikace krmných dávek a v neposlední řadě i krizového plánu pro potenciální 
umělý odchov v inkubátoru, pokud by samice mládě nebyla schopna krmit či se o ně postarat atd. 
 
Lední medvědi pocházejí ze severní polární oblasti, dorůstají až tří metrů délky a výšky v kohoutku cca 160 
cm. Jejich hmotnost se pohybuje mezi 320 až 750 kg. V zajetí se dožívají cca 30 let. Medvíďata dospívají ve 
4 – 8 roce života, matka se o ně stará do věku 2 – 3 let. 
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Zimní provoz Zoo Brno 
 
 

listopad až únor: 9.00 hod. – 16.00 hod. 
 
(V měsíci březnu a měsíci říjnu je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod, od dubna do září pak od 9.00 do 
18.00 hod. Vstupné zůstává po celý rok stejné, tj. dospělí zaplatí 70 Kč, děti do 15 let, senioři a studenti 40 
Kč.) 
  

*** 
Zoo Brno o nastávající Památce zesnulých zapůjčilo Správě hřbitovů města Brna dva pětimístné elektrické 
vozíky. Vozíky budou sloužit od 30. 10. do 4. 11. 2007, vždy mezi 10.00 hod. a 16.00 hod., návštěvníkům 
brněnského Ústředního hřbitova k dopravě v rámci areálu, a to zdarma.    

 
 

 ***  
POZVÁNKA 

 
Ve středu 7. listopadu 2007 se od 17.00 hod. v Urban centru na Staré radnici koná přednáška, kterou 
vyvrcholí tříměsíční výstava „Pojďte s námi do zoo“. Multimediální instalace seznamuje návštěvníky 
nejen se vznikem, historií a současností brněnské zoologické zahrady, ale také s novými vizemi a 
plány pro příští léta. Tématem závěrečné přednášky - a následné diskuze zoologů s návštěvníky -  
budou ohrožené druhy zvířat. 
 
Vstup volný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Hrazdíra 
 
Press manager Zoo Brno, p. o. 
tel.: +420 725 505 376 
e-mail: hrazdira@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 24 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca osmi stovkami zvířat přibližně 
200 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné přírody 
lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom zábavním střediskem plným fauny a flóry. Je také výzkumným pracovištěm a 
součástí Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo 
Brno rovněž provozuje záchranné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská 
zoo již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, 
výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               


