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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 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 centrem oddechu a poznání, je také odborným 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 záchytné 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.               
 

 

Medvědice Kamčatka přivedla na svět mláďata! 

Brno, 31. 1. 2012 – kamčatská medvědice z brněnské zoo přivedla na svět 

mláďata! Zatím není jasné, zda v porodním boxu jsou jedno nebo dvě 

medvíďata, ale chovatelé se na základě záznamu z kamer přiklánějí 

k tomu, že mláďata jsou dvě. Osmnáctiletí medvědi kamčatští Jelizar a 

Kamčatka jsou oba již zkušenými rodiči, společně měli pět mláďat, z toho 

tři byla vypuštěna zpět do volné přírody. 

 

Medvědice porodila v pondělí v podvečerních 
hodinách, chovatelé to zaznamenali díky obrazu 
přenášenému speciálním kamerovým systémem, 
ale hlavně díky zvuku, který je pro ně stěžejní. 
Díky přenosu tak slyšeli zvuky mláděte a mohli 
tak rozpoznat, zda je životaschopné. Medvědice 

si mláďata drží pevně u sebe a kamerou tak nejsou zcela viditelná, poslechově 
se však ozývají medvíďata dvě. Zda tomu tak opravdu je, ukážou následující 
hodiny. Ve volné přírodě medvědice rodí 1 až 3 mláďata. Prvních 24 hodin 
života medvíďat je přitom vždy kritických. Mláďata se musí co nejdříve po 
porodu napít mateřského mléka, tzv. colostra a díky tomu mohou získat 
obranyschopnost. V následujících týdnech se mláďata živí mateřským mlékem a 
jsou v neustálém kontaktu s matkou. Medvědice v tuto dobu nepřijímá potravu 
a žije jen ze svých „zásob“. Zhruba po 12 týdnech pak mladé vyvádí z brlohu 
ven.  

V případě, že vše bude probíhat dobře, budou moci medvědici Kamčatku 
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sledovat lidé prostřednictvím web kamery na internetových stránkách 
www.zoobrno.cz.  

 

Medvědi Jelizar a Kamčatka 

Jelizar a Kamčatka jsou jména nejatraktivnějších přírůstků brněnské zoo za 

rok 2010. Pár medvědů kamčatských, které žádná jiná tuzemská zahrada 

nechová, se na podzim 2010 nastěhoval do moderního výběhu v expozici  

Beringie. Do Brna medvědi přicestovali ze zoo v Rostovu na Donu. Už samotný 

transport ale nebyl nic jednoduchého. Speciální převozní bedny musely být 

vyrobeny tak, aby se v nich mohutná zvířata cítila pohodlně, ale současně aby 

jejich hmotnost „udržely“. Využita byla i těžká technika, včetně jeřábů.  

Osud Jelizara i Kamčatky kopíruje životní příběh i mnohých dalších 

kamčatských medvíďat. Do rostovské zoo, kde v betonovém, nepříliš útulném 

prostoru za mřížemi prožili svůj dosavadní život, se oba dostali jako osiřelá 

medvíďata. V Brně si oba zvykali na nový, moderní výběh a dnes je můžeme 

vidět, jak úžasně si oba umí překrásného zalesněného prostoru s jezírkem užít. 

Co se týká mláďat, tak dvojice Kamčatka a Jelizar už spolu v Rostově 

medvíďata zplodila. Jsou zkušenými rodiči, společně měli již pět mláďat, z 

toho tři byla vypuštěna zpět do volné přírody.  
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MMeeddvvěědd  kkaammččaattsskkýý  

     Impozantní tmavě hnědý medvěd je největší suchozemská šelma žijící na 
území Evropy a Asie. V kohoutku samci měří až 135 centimetrů, když se však 
postaví na zadní, jejich výška se pohybuje mezi třemi až čtyřmi metry. 
Úctyhodná je i váha těchto obrů. Zatímco samice jsou samozřejmě drobnější a 
váží kolem čtyř set kilo, u samců je rozpětí váhy mezi 650 až 700 kilogramy, 
obzvláště mohutné kusy ale mohou vážit i tunu. I kvůli tomu nemá medvěd 
kamčatský žádného přirozeného nepřítele, kromě člověka. Pro pytláky na 
Kamčatce a některých přilehlých ostrovech, kde tito medvědi vyskytují, je 
stále vyhledávanou kořistí. Každoročně tu proto také ochránci zvířat najdou 
několik opuštěných mláďat. V některých případech se o své potomky 
nepostaraly samice proto, že se samy staly obětí některého agresivního 
medvěda, mnohdy však spíš proto, že podlehly střele všehoschopných pytláků. 
Tato mláďata často končí v zoologických zahradách.  

Medvěd kamčatský je samotář, ve volné přírodě se dožívá zhruba dvaceti až 
třiceti let, v zajetí může žít i déle. Samice jsou březí 180 až 266 dnů, rodí 
jedno až tři mláďata.  Navzdory své těžké váze medvěd kamčatský rád plave a 
dokáže vyvinout i poměrně velikou rychlost na souši, kde může běžet až 45 
kilometrů v hodině.  

Zdroj: Zoo Brno 

Více informací: 
Lucie Kapounová 
tisková mluvčí  
tel: +420 608 738 325 
e-mail: kapounova@zoobrno.cz 


