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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá sledováním chování hnědých medvědů brtníků (Ursus 

arctos arctos) samce Pišty, Mikyho a Honzíka a samice Elišky v plzeňské zoologické 
zahradě na jaře 2012. Chování všech hnědých medvědů je pro lepší přehlednost 
prezentováno formou tabulek a grafů. V práci je zahrnut přehled všech druhů 
medvědovitých (rozměry, životní prostředí, potrava a rozmnožování). 

Klíčová slova: medvěd, hibernace, aktivita medvědů 

 

 

 
SUMMARY 

This dissertation deals with monitoring of European brown bears behavior (Ursus 

arctos arctos), namely of males Pišta, Miky and Honzík and of female Eliška in 
zoological garden in Plzen in spring 2012. Behaviour of all European brown bears is for 
better clarity presented in the form of tables and graphs. The dissertation includes 
overview of all kinds of ursine (size, environment, food and reproduction). 

Key words: bear, hibernation, bears activity 
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1. ÚVOD 
 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala na základě již odevzdané bakalářské práce, 

v níž jsem se věnovala problematice ledních medvědů. Došla jsem k závěru, že by bylo 

zajímavé a minimálně pro mě přínosné, abych v pozorování medvědů pokračovala. 

Proto jsem se rozhodla zkompletovat své znalosti a najít zajímavosti i o jiných druzích 

medvědů, než jenom o ledním, a určila jsem si jako téma této práce pozorování hnědých 

medvědů. Jako cílovou skupinu jsem si vybrala medvěda hnědého brtníka. 

Cílem práce bylo zmapování chování hnědých medvědů v prostorách zoologické 

zahrady, jejich stravy a způsobu života a srovnání s medvědy žijícími ve volné přírodě. 

Medvědy jsem pozorovala v zoologické zahradě v Plzni, kde vlastní medvěda hnědého 

brtníka (Ursus arctos arctos). Srovnání s volně žijícími medvědy jsem udělala na 

základě prostudované literatury. 

Průzkum chování hnědých medvědů brtníků, které jsem pozorovala, jsem pro 

přehlednost zanesla do tabulek a následně pro lepší orientaci do grafů. Výsledné grafy 

jsem také srovnala s grafy ledních medvědů ze své bakalářské práce. 

Pro svoji diplomovou práci jsem si určila několik hypotéz: 

Hypotéza 1: Chtěla jsem zhodnotit podíl odpočinku a aktivity hnědého medvěda ve 

srovnání s medvědem ledním. Předpokládala jsem, že medvěd hnědý bude v souvislosti 

s jeho všežravostí a pro něj přirozenějších podmínek v zoologické zahradě aktivnější 

než medvěd lední. 

Hypotéza 2: Ze studia literatury jsem sledovala, jestli je pravda, že se medvěd brtník 

často koupe a leze na stromy. 

Hypotéza 3: Na základě předběžného pozorování zpochybňuji tvrzení, že hnědí 

medvědi velkou část svého denního programu věnují čištění srsti. 

Dále bylo cílem získat co nejvíce informací o medvědovitých všeobecně a o 

konkrétních druzích.  Pak jsem se zaměřila na jejich výskyt na různých kontinentech a 
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historii medvědovitých. V práci je pojednáno o všech druzích medvědů, aby bylo vidět 

srovnání mezi jejich způsobem života. 
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2. PROBLEMATIKA A ANALÝZA LITERATURY 

2.1 MEDVĚDOVITÍ (URSIDAE) 

Medvědovití jsou velcí savci z řádu šelem, kteří jsou děleni do několika řádů. Tyto 

podčeledi nejsou ve všech publikacích jednotné. Podle Clutton-Brockové se do čeledi 

medvědovitých řadí osm druhů medvědů, kam je řazena i panda velká (právě zařazení 

pandy velké je problematické). Tyto druhy si jsou navzájem velmi podobné rozměry i 

tvarem těla. „Jsou to silná, mohutně stavěná zvířata s mocnými končetinami 

zakončenými dlouhými drápy a s velikou hlavou, na níž jsou poměrně malé uši, malé 

oči s nevalným zrakem a dlouhý čenich, vynikající čichové čidlo. Ačkoli patří mezi 

šelmy, většina medvědů je všežravá. Jedinou výjimkou mezi nimi je medvěd lední, 

který se živí převážně masem. Medvěd brýlatý a asijský medvěd ušatý jsou převážně 

býložraví. Čínská panda, která se ovšem z rázu čeledi zcela vymyká, je býložravý 

potravní specialista. Většina druhů žije samotářsky a v severních oblastech zimu 

přespává. Velikost, síla, příležitostné útoky na domácí zvířata a případná agresivita, 

zejména když brání mláďata, vyvolaly dlouhodobé pronásledování medvědů“ 

(Brocková, 2005). 

2.2 KLASIFIKACE 
 

Říše: živočichové (Animalia) 

Kmen: strunatci (Chordata) 

Třída: savci (Mammalia) 

Řád: šelmy (Carnivora) 

Podřád: psotvární (Carniformia) 

Čeleď: medvědovití (Ursidae) 

Rod: Tremarctos 

• Medvěd brýlatý (Tremarctos ornatus) 
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Rod: Ursus 

• Medvěd ušatý (Ursus thibetanus) 

• Medvěd baribal (Ursus americanus) 

• Medvěd hnědý (Ursus arctos) 

• Medvěd lední (Ursus maritimus) 

• Malajský („slunečný“) medvěd (Ursus malayanus) 

• Medvěd pyskatý - Ursus ursinus 

(podle Nowaka, 1999) 

V poslední době bylo navrženo spojit všechny medvědy, kromě medvěda brýlatého a 

pandy velké do jednoho rodu Ursus. Rozdělení je na základě různých molekulárně 

biologických studií (podle Gansloβera, 2000). 

Rozdělení medvědů je nejednotné a tak můžeme nalézt v každé knize poměrně různé 

zařazení. Medvěd lední nebyl vždy řazen k hnědým medvědům, ale měl vlastní rod. 

Dnes jej řadíme spolu s dalšími medvědy do rodu Ursus. Obrázek číslo jedna ukazuje 

vývoj medvědovitých. 
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Obr. č. 1: Vývojové větve Ursidae, Foto: z knihy Der Eisbär (Uspenski, 1979) 

2.3 HISTORIE 

„Šelmy vznikly z primitivních předchůdců hmyzožravců a adaptivní radiací se rychle 

rozvíjely do nejrůznějších směrů. Měly na počátku svého vývoje příznivou situaci, 

protože jejich ekologické prostředí bylo vymřením ekologicky podobných plazů na 

konci křídy vlastně zcela neobsazené. 

Moderní šelmy jsou někdy spolu s kopytníky řazeny do jedné skupiny, zvané 

Ferungulata. Toto společné zařazení dnes tak odlišných zvířat do jedné skupiny je 

založeno na paleontologických nálezech, které zcela jasně ukazují, že obě skupiny (tj. 

šelmy a kopytníci), pocházejí ze společných předků žijících během paleocénu (65 – 55 

mil. let). 

Na rostlinnou potravu přešlo u savců poměrně mnoho řádů, zatímco pouze jeden řád 

savců přešel převážně na lov zvířat, a to šelmy. Je zajímavé, že se tímto směrem tedy 

nevyvíjelo více řádů, ale snad je to způsobeno tím, že šelmy vznikly velmi brzy a tím se 
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specializovaly na nejrůznější způsoby získávání masité potravy a využily všechny 

ekologické možnosti.  

Život šelem je závislý na jejich schopnosti lovit ostatní zvířata a proto se vytvořilo 

přizpůsobení orgánů těla. Tyto změny můžeme zaznamenat již od samého počátku 

třetihor. Šelmy mají neobyčejně vyvinuté špičáky, které jsou hlavní zbraní k usmrcení 

kořisti, a dále pak silně zvětšené řezáky. I tvar stoliček doznal změny. Jsou přeměněné 

tak, aby byly vhodné k rozřezávání masité potravy na malé kousky. S tím souvisí i silné 

čelisti a mohutně vytvořená jařma na lebce, nutná pro upnutí silného svalstva. Šelmy 

bývají obvykle velmi inteligentní zvířata, mají velmi dobře vyvinut čich a mnohdy i 

zrak. Velmi často bývají dobrými běžci, i když převážně na kratší vzdálenosti“ (Musil, 

1987). 

Na počátku svého vývoje během eocénu se zástupci pravých šelem vyskytovali ve dvou 

čeledích Viverravidae a Miacidae. Byly to malé, vzájemně podobné šelmy velikosti 

kuny. Na sklonku eocénu byli miacidi hojnější, právě z nich se vyvinuly všechny 

vývojové větve moderních či pravých šelem. Moderní či pravé šelmy se člení do tří 

skupin podle utváření sluchového ústrojí: 1. medvědovité (Arctoidea), 2. psovité 

(Cynoidea, Caniformia) a 3. kočkovité šelmy. Zástupci čeledi vlastních medvědovitých 

(Ursidae) mají monofyletický původ. Vývojovým základem je eocenní až oligocenní 

eurasijský rod Caphalogale, ze kterého se ve spodním miocénu odděluje řada linií. 

(podle Fejfara, 2005) 

„Jsou to hlavně dva blízké rody Ursavus a Ballusia, rozšířené po celé severní polokouli, 

které jsou základem rozvětveného vývoje současných medvědovitých. Zprvu to byly 

menší šelmy velikosti lišky a jejich chrup hned zpočátku nasvědčoval všežravému 

(omnivornímu) způsobu života, který je obecně pro medvědovité typický. Složení 

doprovodné flóry a fauny a jejich častý výskyt v uhelných slojích nasvědčují tomu, že 

jde o lesní rody, vlastnosti na kostře (např. plantigrádní autopodia a dlouhý ocas) 

nevylučují pohyb na stromech, který usnadňoval přístup k rostlinným plodům, 

hnízdícím ptákům, hmyzím koloniím apod. 
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Nejstarší druh medvěda rodu Ursus je znám ze svrchního pliocénu západního 

Rumunska (před cca 3-4 mil. let). Také vlastní čeleď medvědovitých (Ursidae) kráčela 

doslova ve šlépějích svých miocenních příbuzných, všechny její druhy resp. poddruhy 

(Ursus, Euarctos, Tremarctos, Helarctos, Melursus) jsou dnes celosvětově rozšířené od 

Jižní a Severní Ameriky přes Eurasii s polárními oblastmi, jihovýchodní Asii (s ostrovy 

Jáva a Borneo) až po severní Afriku v pohoří Atlasu“ (Fejfar, 2005). 

 „Ke geologicky nejstarším medvědům patří jihoamerický medvěd brýlatý (Tremarctos 

ornatus), který s ostatními medvědy není ani blíže příbuzný, dále medvěd malajský 

(Helarctos malayanus ) a medvěd pyskatý (Melursus ursinus) a evropský rod Ursavus. 

Medvěd brtník (Ursus arctos arctos) a medvěd lední (Ursus maritimus) tvoří z 

geologického hlediska vlastně nejmladší druhy. Největší fosilní medvěd z pleistocénu je 

medvěd jeskynní (Ursus spelaeus), který je nejznámějším pleistocénním zvířetem 

Evropy“ (Musil, 1987). 

2.4 POTRAVA A CHOVÁNÍ 
 

Podle stavby chrupu můžeme usoudit, že tyto šelmy nejsou příliš přizpůsobené lovu 

živé kořisti. Jsou to všežravci, jak dokazují jejich docela malé trháky a velké stoličky s 

hrbolatým povrchem a velkými kousacími plochami. Velcí medvědi, jako např. známý 

grizzly, se v létě živí převážně plody, kořínky a zelenými částmi rostlin. Je možné vidět 

i medvědy, kteří se pasou. 

Spektrum potravin, které mají medvědovití k dispozici, patří v podstatě do dvou 

kategorií – fauna a flora. Každá z těchto potravin má své vlastní stinné stránky. Maso je 

velmi výživné a lehce stravitelné, ale jde těžko získat, protože není lehké ulovit nějaké 

zvíře. V některých případech to může být i nebezpečné, jelikož mnohá zvířata mají ostré 

rohy, parohy a kopyta. 

I když některé skupiny savců přivykly zcela býložravé stravě, jako jsou třeba antilopy, 

jeleni a koně, jiné jsou zcela masožravé. Takových savců je mnohem méně. Většina 

šelem není naprosto masožravá, ale udržela si i vegetariánství a jsou opravdu všežraví, 

živící se jakýmkoli druhem potravin, které jsou právě k dispozici. 
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„Typický masožravec musí vynaložit podstatně méně času než medvěd na to, aby si 

zajistil dostatek potravy. Na druhou stranu ale musí vyvinout mnohem větší úsilí. 

Výsledkem je, že potravní strategie přijaté oběma věnuje masožravci a medvědovi své 

nevýhody a výhody.  

Medvědi mají tendenci být potravně všestranní, konzumují téměř všechno, ať už hmyz, 

obratlovce nebo vegetaci. Nicméně tři druhy se staly velmi specializované a vyvinuly 

úpravy, které jim umožní nakládat efektivněji s potravinami. Navzdory tomu jsou 

všichni medvědi oportunisté a využívají časové agregace a množství jednotlivých 

potravin v určitých obdobích, což je pravděpodobně klíčem k přežití“ (Ward, Kynaston, 

1995). 

 

2.5 VÝSKYT 

„První důkazy o přítomnosti fosilních šelem máme ze spodního paleocénu. Jejich původ 

je nutné hledat na severní polokouli, a to ve Starém světě. Již na samém začátku jejich 

vzniku docházelo k velké diferenciaci, jejíž maximum leželo v miocénu. Jde o velkou 

skupinu savců, dnes známe kolem 375 fosilních druhů. 

Medvědovití (Ursus) se objevují poměrně pozdě - ve spodním miocénu. Jejich vývojové 

centrum leží na severní polokouli. Není však zcela jisté, zda jde o Eurasii. V úvahu 

může připadat i Severní Amerika. Bylo popsáno 14 fosilních rodů, z toho 3 z miocénu, 

8 z pliocénu a 10 z pleistocénu. Dnešní rod Ursus se poprvé objevuje ve spodním 

pliocénu Evropy a v pleistocénu v Africe, Asii a Severní Americe“ (Musil, 1987). 

„První pravý medvěd (Ursus minimus) žil před asi 5 miliony let v Evropě. Po něm 

následoval medvěd etruský (Ursus etruscus) přímý předchůdce známého medvěda 

jeskynního. Naši dnešní medvědi hnědí existují přibližně 1,2 milionů let. Dokládají to 

nejen kosterní nálezy, ale též genetické znaky. Medvědi se nejdříve vyskytovali v 

západní Evropě a jižní Skandinávii. Až v průběhu následujících 500 000 let se začaly 

vytvářet další početné stavy v jižní Evropě a po celé Asii.  
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Asi před 300 000 lety, bylo to na konci doby ledové, se již zmiňovaný medvěd jeskynní 

(Ursus spelaeus) objevil na nástěnných malbách v Evropě. Ze žádného jiného 

vyhynulého zvířete se nenašlo tolik kostí, lebek a zubů. Své jméno obdržel proto, že se 

jeho pozůstatky nacházely téměř výhradně v jeskyních, v nichž přebýval během svého 

zimního spánku. V mnohých jeskyních byly dokonce odkryty ostatky z více než dvou 

tisíc zvířat. 

Medvěd jeskynní byl patrně největším medvědem, který se vyskytoval na naší planetě. 

Žil v mladším pleistocénu a dle odhadů vážil zhruba 250 – 300 kg. Byly nalezeny lebky 

o délce až 70 centimetrů. Ve vzpřímeném stavu mohl dosahovat výšky 3,5 metru. Jeho 

postava se podobala dnešnímu medvědu hnědému, měl křivá záda, hrbatá ramena a 

šikmo se svažující čelo. Na základě posouzení jeho zubů a čelistí vědci zjistili, že 

medvěd jeskynní byl takřka výhradně býložravcem. Obýval pouze území Evropy, s 

výjimkou jejích teplejších oblastí. V horách se vyskytoval do výšky minimálně 2 800 

metrů. 

Příčina jeho vyhynutí tkví patrně v jeho převážně vegetariánském způsobu života. 

Medvědi jeskynní byli enormně velkými zvířaty. Jestliže vycházíme z pandy velké, 

která má ohromnou denní spotřebu rostlinné potravy, a vypočítáme spotřebu potravy u 

mnohem většího medvěda jeskynního, snadno si představíme, že mohl přežít pouze 

tehdy, jestliže měl k dispozici obrovské množství rostlinné potravy. Již drobné změny 

klimatu, a tudíž následně také vegetace, mohly způsobit, že jí zvířata nenašla dostatek. 

To mohlo dlouhodobě vést k vymírání druhu“ (Gansloβer, Votruba, 2005). 
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Obr. č. 2: Jeskynní medvěd, Foto: Ing. Petr Vojáček, 2009, Österreichisches Felsbildermuseum, 
Spital am Pyhrn, Rakousko 
 

2. 5. 1 VÝSKYT MEDVĚDOVITÝCH V ČESKÉ REPUBLICE 

 
Medvěd hnědý obýval naše území odedávna. Dnešní stav je výsledkem intenzívního 

pronásledování a hubení, jemuž byli u nás medvědi, stejně jako ostatní velké šelmy, 

vystaveni. Velký podíl na snižování jejich počtu měla i přeměna původních přirozených 

lesů a pralesů ve víceméně monokulturní porosty, která byla vyvolána v polovině 18. 

století vydáním tereziánských lesních řádů. Jejich definitivní zánik se pak urychlil 

vydáním loveckého řádu Josefa II., který povoloval hubení velkých šelem každému a 

při každé příležitosti. Působením těchto faktorů došlo k tomu, že již v 19. století zbyly 

z medvědích populací jen roztříštěné zbytky a ještě během 19. století byli medvědi zcela 

vyhubeni prakticky na celém území s výjimkou Slovenska. 

Nejdříve zmizeli medvědi z Českomoravské vrchoviny, kde byl zastřelen poslední, 

patrně již zatoulaný kus v roce 1717 na panství Brtnice. 16. září 1726 byl 

v močálovitém pralese Medvědího dolu uloven pravděpodobně poslední krkonošský 

medvěd, jehož termoplastický preparát je vystaven ve sbírkách muzea Krkonošského 
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národního parku ve Vrchlabí; záznamy o pozdějším ulovení medvěda v Krkonoších 

nejsou podložené.  Podstatně déle se udržel medvěd v sousedních Jizerských horách, 

kde na něj byl pořádán hon ještě v roce 1783. Do konce 18. století zmizeli medvědi i 

z Jeseníků, kde byl zastřelen poslední kus v roce 1790. Poslední český medvěd, patrně 

také již jen zatoulaný, byl zastřelen 14. listopadu 1856 na Šumavě v Želnavském polesí, 

zatímco na Moravě se tyto šelmy udržely až do roku 1908, kdy byl v létě a na podzim 

spatřen naposledy medvěd v ostravických revírech Baraní a Kavalčanky. Poslední 

úlovky moravských medvědů pocházejí z Beskyd z let 1876, 1885 a 1887 (podle 

Heráně, 1978). 

Znovu je medvěd v České republice evidován od roku 1973, kdy v Beskydech 

opakovaně přezimoval. Brtník se objevil také v severní části Hrubého Jeseníku, 

v Rychlebských horách a Bílých Karpatech. Dnes žijí v Beskydech 1 – 4 jedinci. 

Pro výskyt medvěda na našem území musí být především splněny následující 

podmínky: dostatečně velké území bez rušivých vlivů člověka, vhodná potravní nabídka 

a přítomnost míst k úkrytu. Nezbytné je dále uchovat možnost migrací nejen z (a do) 

sousedních slovenských hor, ale též do oblasti Jeseníků a dál západním směrem. 

 

2. 5. 2 VÝSKYT V EVROPĚ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ 

 

„V současné době se počet volně žijících medvědů hnědých na celém světě odhaduje na 

200 000 jedinců a dle Červeného seznamu IUCN jde o málo dotčený druh. Největší 

populace žijí v Rusku (120 000 jedinců), Spojených státech (32 500 jedinců) a Kanadě 

(21 750 jedinců). V Evropě žije zhruba 14 000 jedinců v desíti oddělených populacích, 

od západního Španělska po východní Rusko a od severní Skandinávie po jižní 

Rumunsko a Bulharsko. Chybí na Britských ostrovech. Ve Skandinávii a Francii je 

kriticky ohrožený, velice nízký počet volně žijících jedinců byl zaznamenán ve střední 

Evropě“ ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD ). 

„Medvěd hnědý (Ursus arctos) má obrovský areál výskytu sahající od Evropy přes 

severní Asii až po Japonsko a Severní Ameriku. Na tak velkém území rozeznáváme 

několik takzvaných poddruhů, které se přizpůsobily podmínkám v různých krajích, 

neztratily ovšem schopnost se mezi sebou rozmnožovat. Vůbec největším poddruhem 
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medvěda je kodiak (Ursus arctos middendorfi) - žije na Aljašce a dosahují váhy až 

800 kg. Grizzlyové (Ursus arctos horribilis) obývají západní a střední část severní 

Ameriky a velikostí spadají mezi kodiaky a evropské medvědy. Evropská populace 

medvěda hnědého zahrnuje pouze nominátní poddruh (Ursus arctos arctos), jehož areál 

sahá až na Sibiř. 

Mimo Island, Irsko a další menší ostrovy obýval medvěd hnědý v minulosti celou 

Evropu. S příchodem civilizace, ničením vhodných biotopů i aktivním lovem medvědů 

se však jejich areál zmenšil o 75 % na dnešních zhruba 2,5 milionu km2, které obývá asi 

50 tisíc medvědů. Tento odhad však zahrnuje i evropskou část Ruska, kde se vyskytují 

plné tři čtvrtiny evropské medvědí populace. Mezi další významné oblasti výskytu patří 

Skandinávie, Pobaltí, Karpaty, Balkán, Dináry a Alpy. 

V jižní a západní Evropě člověk lovil medvědy kvůli ochraně dobytka a zároveň 

soustavně ničil vhodné biotopy, takže současný výskyt je zde (kromě balkánského 

poloostrova) vázán na několik izolovaných populací na Pyrenejském a Apeninském 

poloostrově. 

Česká republika má výhodu, že přímo navazuje na souvislý areál výskytu medvěda na 

Slovensku, potažmo v Karpatech, kde se vyskytuje zhruba osm tisíc medvědů. 

Karpatská populace je po východoevropské druhá nejpočetnější v Evropě. Z analýz 

DNA také vyplynulo, že karpatští medvědi jsou bližšími příbuznými sibiřských a 

kamčatských medvědů než medvědů z Bulharska, Slovinska, bývalé Jugoslávie a 

Řecka“ (http://www.selmy.cz/medved/rozsireni/). 
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Obr. č. 3: Výskyt medvěda hnědého v Evropě, Foto: Wild bears of the Word, Ward and Kynaston, 1995 
  

Medvěd hnědý (Ursus arctos) je nejrozšířenější a nejpočetnější velká šelma evropského 

severu Ruska. Počet hnědých medvědů v Archangelské oblasti čítá přibližně 8 tisíc 

jedinců. Takové vysoké množství se vysvětluje velkým teritoriem Archangelské oblasti 

(několikrát větší než jsou rozměry Finska nebo Norska). Je možné cestovat desítky 

kilometrů po tajze a nepotkat lidi a jejich osady. Lov na hnědého medvěda je 

v Archangelské oblasti slabě rozvinut. Ročně se legálně odstřeluje kolem 150 zvířat. 
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Rekordní množství ulovených medvědů bylo v roce 1989 – 464 jedinců. Kolik jich bylo 

odstřeleno nelegálně, není známo, ale číslo musí být značné (podle Rykova, 2008). 

Hnědý medvěd v Archangelské oblasti stejně jako v jiných oblastech není agresivní. 

Případy, kdy medvěd napadl člověka, nejsou časté. Dokonce ani na jaře medvědi 

aktivně nebrání svoji kořist před člověkem, jen nahánějí strach. Při neúrodě bobulí 

mohou medvědi na podzim napadat domácí skot, v lese začínají aktivně lovit losy. 

Základní příčinou agresivního chování medvědů se skrývá ve ztrátě strachu před 

člověkem. To bývá časté tehdy, když šelmy začínají využívat k budování zásob zdroje, 

které jsou vyrobené člověkem  - buďto odpadky, maso a ryby nebo speciální potrava.  

Po procitnutí koncem března vychází medvěd z brlohu, ale hned ho neopouští. 

Obyčejně zvíře několik dní prožívá hned vedle. Zde i ve dne leží, bloumá kolem a 

v noci při silnějších mrazech nebo nepohodě se vrací zpět do brlohu. V tuto dobu nejí, 

drží se na starých tukových zásobách. Když se vytváří škraloup na sněhu, medvěd 

odchází z brlohu. V tu dobu ještě všude leží sníh. Jen na jižních svazích se objevují 

roztátá místa s mraveništi. Mravenci jsou hlavní potravou medvědů v tomto ročním 

období. Medvědi hledají losy uhynulé zimou, ulovené vlky nebo utonulé v řekách, 

prověřují místa svých úspěšných lovů. Medvědi zde ale mají konkurenci rosomáků, 

kteří během zimy sesbírají většinu mršin. Častěji medvěd loví losy na jaře (řídce na 

podzim), při vytváření pevné ledové kůry. Jestliže v té době medvěd najde čerstvé stopy 

losů, je los odsouzen. Medvěd je vytrvalec. Pronásleduje losa mnoho kilometrů a zabíjí 

ho mohutnými údery předních tlap na páteř (podle Günthera, 2004). 

Medvědice s medvíďaty se probouzí ve stejné době jako samci, ale od brlohů odcházejí 

později, až sníh v lese z poloviny roztaje. Není obvyklé, aby někdo našel na sněhu stopy 

medvědí rodiny.  

Při hojné úrodě bobulí brusinek (Vaccinium vitis-idaea), klikvy (Oxycoccus palustris) 

nebo jeřabin (Sorbus aucuparia) uplynulého podzimu se jimi medvědi na jaře živí. A 

očekávají první růst trávy. Existuje jich několik desítek druhů, ale hlavní jsou některé 

traviny (Gramineae) a okoličnaté (Apiaceae). Medvědi často pojídají nejen šťavnaté 

stébla a listy, ale také oddenky a kořeny. Zajímavá je shoda termínů největšího 

rozmachu osiky a vyvrcholení říje u medvědů. Medvíďata listy osiky nežerou, zato 
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aktivně pustoší mraveniště. Jestliže je v revíru zpustošena většina mravenišť, znamená 

to, že zde přebývá medvědí rodina.  Medvěd může zpustošit hnízdo ptáků, chytit ptáčata 

tetřeva (Tetrao urogallus) nebo sluky lesní (Scolopax rusticola), smlsnout si na larvách 

vos nebo vyhrabat rodinu hrabošů (Microtus arvalis). Medvěd se bude celé léto živit 

travnatými rostlinami, dokud nedozrají první bobule. Koncem července začíná uzrávat 

malina (Rubus idaeus), borůvka (Vaccinium myrtillus), potom vlochyně (Vaccinium 

Uliginosum), v září brusinka (Vaccinium vitis-idaea), klikva (Oxycoccus palustris) a 

jeřabina (Sorbus aucuparia). Dva měsíce bude trvat období hromadění tuku. Vždyť 

zvířata musí v zimě prožít v brlohu okolo 6 měsíců a medvědice ještě porodit a vykrmit 

medvíďata (podle Rykova, 2008). 

Všežravost medvěda a jeho vysoká úroveň „intelektu“ jsou vzájemně svázány. Protože 

vytvářet svoje menu nejvíce dostupnou a kalorickou potravou v daném území a ve 

stanovenou dobu, může jen živočich, který je schopný se adaptovat danému prostředí.  

I v oblasti Pasvik (oblast Norska, Finska a Ruska) dochází k lovům medvědů. 

V minulosti byl brán medvěd jako posvátné zvíře, nepůsobící škody chovatelům sobů. 

Lov se však vedl v zimě, kdy medvěd ležel v brlohu. Lovení, jakož i následující 

medvědí slavnost, zahrnovalo četné obřady a ceremonie. Brlohy nacházeli na podzim a 

lovci chodili kolem něho v čerstvě napadaném sněhu. Tak se tam, kde ležel medvěd, 

zobrazil kruh. Místo toho, aby lovec sám ulovil medvěda, mohl ho prodat bohatému 

člověku. Toto se označuje jako prodej „medvědích kruhů“ (podle Günthera, 2004). 

Norští a finští kolonisti na přelomu 19. a 20. století, se dívali na medvěda jako škodnou 

pro domácí zvířata a tehdy se začaly intenzivní lovy na medvědy. Mnozí Finové byli 

dobrými lovci a využívali metody ze svých krajů. Rozestavovali nástrahy a železa po 

celém lese. Výsledkem bylo to, že medvěd byl prakticky vyhuben v letech 1920 – 1930 

a do šedesátých let bylo nalezeno jen několik bloumajících jedinců. Od té doby až 

dodnes je Pasvik jednou z nejdůležitějších oblastí pobytu medvěda. Majitelé bravu 

v údolí řeky Paz vedli urputnou válku proti šelmě, ekologům a vládě, kteří chtěli 

ochránit poslední medvědy v Norsku. Farmáři tuto válku prohráli.  



22 

 

Pro hnědého medvěda je v lovecké sezoně určena kvóta na odstřel. Tato kvóta je asi 

nejvyšší v oblasti Kolského severu v oblasti Ruska, kde se pohybuje v průměru okolo 

40 %.  

Ve Švédsku parlament v roce 2001 rozhodl, že na území Švédska se musí nacházet 

životaschopná populace šelem, která může znovu osídlit místa dřívějšího pobytu. 

Protože jsou přírodní podmínky v různých částech Švédska rozličné, bylo nezbytné 

vytvořit mechanismus regionalizace řízení populací šelem, v důsledku čehož v roce 

2006 byly vytvořeny regionální plány řízení populací pěti druhů velkých šelem. 

Lovecká sezona na medvědy se otevírá na podzim (srpen  - říjen). Lovecké kvóty se 

stanovují centralizovaně v SEPA, nejčastěji podle doporučení místní administrativy, 

která se zakládají na již existujících plánech řízení populace. Kromě toho oblastní 

administrativa gubernie Norrbotten a Västerbotten může vydávat povolení na jednotlivý 

odstřel medvěda nebo rysa, když představují vážné problémy.  

Sob polární (Rangifer tarandus) je důležitou kořistí pro mnoho šelem na severu 

Švédska. Ačkoli je nález zabitého zvířete celkem složitý, ve Švédsku zavedli systém 

kompenzací, podle kterého saamským vesnicím vydávají kompenzace podle množství 

šelem vyskytujících se v této oblasti. Oblastní administrativ musí vyčíslit množství 

šelem a informovat Saamský parlament, který stanoví sumu kompenzací (podle 

Rykova, 2008). 

 

Jedinečný pokus vrácení medvíďat do přírody v přírodní rezervaci Pasvik 

Medvíďata přicházejí na svět v brlohu koncem ledna, začátkem února a vychází 

z brlohu v polovině až konci dubna ve stáří okolo 2,5-3 měsíce. Je to těžká doba 

v severních společenstvích zvláště pro medvědice s medvíďaty. Proto se někdy 

zaznamenávají setkání s medvíďaty pohozenými matkou nebo jí zanedbávanými.  

V posledních letech se rehabilitací medvíďat aktivně zabývají na biostanici „Čistý les“ 

(Tverská oblast), kde je vedoucí pan profesor V. S. Pažetnov.  Spolupracovníci 

chráněné oblasti Pasvik se obrátili o pomoc ke známému vědci v souvislosti s tím, že 

v roce 2003 byli nalezeni dva medvídci. Koncem května lidé projíždějící po cestě 



23 

 

Rajakoski-Janiskoski stále pozorovali dvě medvíďata, která spokojeně seděla u kmene 

staré borovice nebo nedaleko od ní. Při pokusu přiblížit se k nim medvíďata utíkala a 

rychle lezla na vysokou borovici.  Vznikl předpoklad, že medvědice uhynula nebo se 

medvíďata opozdila za matkou. Pravděpodobně medvíďata hladověla, ačkoli podle 

vnějšího vzhledu a jejich chování to nebylo patrné. Ale rozryté staré mraveniště a 

sedřená kůra kmenů starých borovic hovořili o tom, že se medvědi pokoušeli 

samostatně uživit. 5. června 2003 byl proveden pokus medvíďata ulovit a odvézt do 

zoologické zahrady, ale nepodařilo se to. Tehdy se rozhodli využít metodiku V. S. 

Pežetnova k vrácení medvědů do přírody.  

Aby poznali, jsou-li medvíďata hladová, na místě jejich stálého pobytu rozlili na listí a 

trávu konzervované zahuštěné mléko. Následujícího dne bylo vše důkladně vylízáno a 

země v jednom místě vyhryzána.  

Potom začalo pravidelné přikrmování. Od 7. do 23. června se potrava vykládala dvakrát 

denně – ráno a večer. Skladba potravy byla následující: tvaroh, vejce, sůl, cukr a mléko. 

Přidávala se jedna lžíce rostlinného tuku v přepočtu na každého medvídka. Zpočátku 

dělali směs řidší. Směs připravoval jen jeden spolupracovník a krmivo odvážel do lesa 

řidič vozu v určenou dobu. Postupně misky s potravou odsouvaly dále do lesa, aby 

medvědi nepřivykli lidem.  Řidič beze slov rozlil potravu do misek a odjel. Medvědi 

rychle přivykli zvuku a vzhledu automobilu, mohli vyběhnout vstříc, ale nepřicházeli 

blízko. Při objevení se jiných automobilů a lidí utekli, schovali se nebo lezli na stromy.  

Koncem června přešli na jednorázový výdej potravy. Přiváželi ho mezi 9. a 10. hodinou 

ráno. Medvíďata pravidelně sežrala přikrmování, ale postupně se ohlašovalo 

vynechávání. K 14. červnu uběhlo více než měsíc od začátku přikrmování. Už začaly 

uzrávat borůvky a předpokládalo se, že se jimi medvíďata budou živit.  

K polovině července medvědi znatelně vyrostli, juvenilní srst se změnila na novou. Stali 

se  jednotónově hnědými, ale u jednoho poněkud menšího medvídka se na šíji zpředu 

vyznačila skvrna.  

27. - 28. července medvědi přestali jíst potravu. Krmit je v této době již prakticky 

nebylo nutné. Později medvědy v těchto místech prakticky nikdo neviděl. Jen v září 
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téhož roku již znatelně vyrostlá medvíďata uviděl řidič autobusu nedaleko od tohoto 

místa.  

V následujícím roce koncem května 2004 po roztátí sněhu byl proveden průzkum místa 

přikrmování, ale neobjevili se čerstvé stopy pobytu. Začátkem června přišlo hlášení o 

dvou medvědech od pohraničníků jižně od Janiskoski. Ještě později je viděli dělníci na 

stejném místě, kde se objevili před rokem. Medvědi očividně vyrostli, ačkoli nebyli tak 

velcí, jak se očekávalo. V každém případě medvíďata úspěšně přezimovala. Je možno 

se domnívat, že pokus navrátit medvědy do přírody se ukázal úspěšným.  

Toto místo každý rok spolupracovníci přírodní rezervace obhlížejí. Blízko něho i 

poněkud dále se trvale drží medvědi. Neexistují však přímé důkazy, že zde pobývají ta 

medvíďata, která přikrmovali v roce 2003. To čeho se mnozí obávali – přivykání šelem 

k lidem a následující agresivní jednání se nepozorovalo (podle Makarova, Chochlova 

2008). 

2. 5. 3 VÝSKYT V AMERICE VE VOLNÉ PŘÍRODĚ 

 

V Severní Americe se vyskytuje poddruh medvěda hnědého zvaný medvěd grizzly. Na 

Aljašce, kde jsou velice hojní, se vyskytuje na východě od Yukonu po Severozápadní 

teritoria a na jihu od Britské Kolumbie po západní Alberty. Izolované populace žijí v 

severozápadním Washingtonu, severním Idahu, západní Montaně a severozápadním 

Wyomingu. Velmi početné jsou také populace největšího z hnědých medvědů – 

medvěda kodiaka. Celkem se ve Spojených státech vyskytuje přibližně 32 500 jedinců a 

v Kanadě 21 750 jedinců medvědů hnědých. 

V Severní Americe medvědi preferují otevřené krajiny, zatímco v Eurasii se zdržují 

spíše skryti v horách nebo ve vlhkých lesních komplexech a odlehlých krajích. V 

současné době pro ně představuje největší hrozbu ztráta přirozeného biomu a lov (podle 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD). 
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Obr. č. 4: Výskyt medvěda hnědého v Severní Americe, Foto: Wild bears of the Word, Ward and 
Kynaston, 1995 
 

Kromě hnědých medvědů se v oblasti severní Ameriky vyskytují také často černí 

medvědi, konkrétně baribalové. Ti jsou o hodně menší než oba druhy zde žijících 

hnědých medvědů (grizzly a kodiak). Výskyt hnědých i černých medvědů se v mnoha 

místech překrývá, ale hnědí medvědi se častěji vyskytují více na severu kontinentu 

v méně příznivých podmínkách. 

 

Z diskuze s panem Mgr. Jiřím Lvem jsem se dozvěděla pár zajímavostí. Stejně jako 

v Evropě jsou i v Americe medvědi cenné trofeje lovců. Podle určené kvóty je 
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odsouhlaseno, že několik jedinců může jít každý rok na odstřel. Kdo smí medvěda 

odstřelit, se losuje. Lovec má většinou určené pohlaví jedince, kterého smí zastřelit, 

případně přímo konkrétního jedince. Většinou jsou na odstřel povoleni starší samci. 

Z toho ovšem vyplývají problémy, protože se často jedná o alfa samce, který má 

v určitém regionu několik mláďat. Tato mláďata pak nastoupivší nový alfa samec 

zpravidla zabíjí. Každý odstřelený jedinec je označen přívěskem, který se pak 

kontroluje.  

 

Střet medvěda s člověkem není ničím překvapivým, i když se odhaduje, že o několik 

řádů desítek víc medvědů uvidí člověka, než že člověk spatří medvěda. Nicméně zde 

dochází k častým střetům hlavně při sbírání plodů na podzim, nebo když mladý samec 

hledá nové teritorium. Medvědice si totiž své dcery nechává u sebe, ale synové si musí 

najít nové působiště, aby si medvědice mohla najít nového partnera na páření. To, že 

jsou mladí medvědi vyháněni ze svého domova, ovšem vede k častým problémům, 

protože místa pro medvědy nebývá všude dostatek. Takoví medvědi se pak stahují 

k lidským sídlům, kde vybírají popelnice. Pokud mají medvědi štěstí a vyskytují se 

v oblasti, kde pro ně mají místní obyvatelé pochopení, tak medvěda pouze uspí a 

dopraví ho na území, kde má šanci se začlenit do normálního života. 

 

Život pod ochranou rezervace 

„Ve svém prostředí je grizzly králem, který mezi zvířaty nemá nepřátele. Neobhajuje 

teritorium, ke svým partnerům se chová shovívavě a zřídkakdy bojuje. Přesto je 

považován za velmi nebezpečného a agresivního medvěda. S tím je třeba počítat, 

zejména když je podrážděn nebo když je hladový. Jeho jediným nepřítelem je člověk, 

který jej usmrcuje více ze strachu než ze snahy manifestovat svou převahu. Často pak 

grizzly skončí jako trofej nebo předložka. 

Zkrátka „grizzly je v našich představách hrozivý a děsivý tvor. Před grizzlym člověk 

nemá šanci a s grizzlym se nedá vyjít“. To jsou slova jednoho z kanadských zemědělců. 

S tímto názorem je nutno částečně souhlasit, když si uvědomíme pozice lidí, kteří se 

s grizzlym denně setkávají a jak trpí, když jim tento obr mezi medvědy ubíjí jejich 
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oceňovaná telata. Biolog Bruce McLellan se však domnívá, že grizzly se často vrhá na 

mrtvá těla. 

Potíže má grizzly s lidskou civilizací od dob, kdy jej objevili evropští přistěhovalci. 

Grizzlyho odstřelovali již členové Lewis – Clarkovy expedice v 19. století. Například 

v roce 1848 odstřelili čtyři střelci ve státě Oregon během jednoho roku 700 grizzlyů. 

Když Ameriku protnula železnice, umírali grizzlyové po tisících. V roce 1900 byli 

v oblasti Great Plain a v okolních horách grizzlyové zcela vyhubeni. Jednak tenkrát 

vyvíjeli masivní tlak chovatelé dobytka a jednak byly kůže grizzlyů výnosným 

předmětem obchodu, neboť již v roce 1904 se za jednu kůži platilo 75 amerických 

dolarů, což tehdy odpovídalo jednoměsíční mzdě! Kožešiny z grizzlyho se např. běžně 

vyskytovaly na čepicích ruské, rakouské, německé a anglické armády. Poslední 

kalifornský grizzly byl zastřelen v roce 1922, z Oregonu zmizel v roce 1933 a 

z Jihozápadu v roce 1935. 

Grizzly, dříve všude rozšířený v lesích Severní Ameriky, se nakonec omezil na několik 

málo izolovaně žijících populací v jižnějších státech Federace. V současné době jej 

ohrožuje i incest. Spekuluje se, zda asi 300 zbývajících grizzlyů vůbec přežije, neboť i ti 

jsou ještě stále ohrožování chovateli dobytka, rančery a dokonce i mnoha tábořícími 

turisty. 

Bruce McLellan pracuje jako rančer a biolog – kovboj v horní části údolí Flather River 

v Montaně a v Britské Kolumbii. Jeho činnost spočívá v odchytu medvědů grizzly do 

smyčkových pastí. Uspanému medvědu je na krk připevněn vysílač, pomocí nějž je pak 

sledován. Vysílaná data jsou v rámci „Projektu grizzly“ shromažďována a jako součást 

dlouhodobé společné spolupráce mezi Kanadou a USA vyhodnocována. Cílem studie je 

sledovat a vyhodnotit, jak komerční klučení lesa a povrchová skrývka ovlivňuje stavy a 

chování grizzlyho. Grizzlyové, kteří sledované území obývají, naučili se člověka přesně 

pozorovat a vyhýbají se mu. Avšak z grizzlyho zahnaného do úzkých se stává útočník a 

uvádí se, že usmrtí více než 12 lidí v roce. Není divu, že se pak po grizzlym stále střílí“ 

(Hagen, 2001). 
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2. 5. 4 VÝSKYT V ASII VE VOLNÉ PŘÍRODĚ 

 

V Asii se medvěd hnědý vyskytuje nesouvisle v široké oblasti ohraničené na severu 

arktickou tundrou, případně pobřežím Severního ledového oceánu, a na jihu Malou 

Asii, Iránskou vysočinou, vysokohorským pásmem ve Střední Asii, pohořím Ťan-Šan, 

mongolskými stepmi a japonským ostrovem Hokkaido (podle 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD). 

 

 
Obr. č. 5: Výskyt medvěda hnědého v Asii, Foto: Wild bears of the Word, Ward and Kynaston, 1995 
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Nejtypičtějším druhem Asie je medvěd kamčatský, jehož počet se odhaduje na 15 500 – 

16 500 jedinců. Tito medvědi obývají nejen celý poloostrov Kamčatka, ale i dva 

pevninské okresy Korjackého autonomního okruhu. Medvědi se na Kamčatce vyskytují 

téměř všude – vyhýbají se pouze nejvyšším štítům hor s trvalou sněhovou pokrývkou a 

silně rozbahněným místům. Jejich areál zabírá plochu více než 460 000km2, což je 

zhruba 95% plochy Kamčatského kraje. Hranice mezi jejich areálem a areálem mnohem 

menších medvědů, žijících v Korjackém pohoří na rozhraní Korjackého autonomního 

okruhu a Čukotské autonomní oblasti, není zatím zcela prozkoumána. 

 

„Poměrně nízké nároky medvědů hnědých na podmínky vhodné pro život se odrazily ve 

skutečnosti, že na Kamčatce zůstal areál jejich výskytu souvislý a prostorová struktura 

populace neporušená i v místech, na něž začínají působit antropogenní tlaky, jako je 

mýcení lesů, stavba silnic, apod. Optimální životní prostředí poskytují kamčatským 

medvědům rozsáhlé keřové porosty asijské borovice zakrslé a zakrslých olší. 

 

Hlavním kritériem při výběru místa vhodného k obývání je pro medvědy momentální 

nabídka míst vhodných k budování brlohu. Druhořadý význam přitom má, do jaké míry 

je biotop chráněný terénní konfigurací či rostlinným pokryvem; kamčatští medvědi se 

nebojí žít na otevřeném nechráněném stanovišti a uspokojivé, vyhovující podmínky 

nalézají v téměř všech krajinných typech. 

  

Medvědi hnědi jsou všežravci, rostlinná složka v jejich potravě někdy převažuje. 

Například brzy na jaře, kdy je potravní nabídka ještě omezena, lze na Kamčatce 

pozorovat skupiny medvědů, které doslova spásají první trávu. Největší „hody“ jim 

však nabízejí řeky a jezera v době hromadného tahu a tření lososovitých ryb, ale stejně 

důležité jsou pro ně porosty borovice zakrslé, jejímiž semeny se živí, a březové lesy 

nabízející různé lesní plody – borůvky, brusinky, maliny, jahody apod. I tam, kde je 

nedostatek trdlišť lososů nebo kde zcela chybějí, jako je tomu na části pobřeží 

Beringova moře či místy v centru Kamčatky, nacházíme dostatečně vysokou hustotu 

osídlení medvědy, která se udržuje díky rozsáhlým porostům borovice zakrslé, borůvčí 

a dalších bobulovin.  
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Někdy se stane, že obvyklý tah lososů v některém místě Kamčatky zeslábne, či udeří 

neúroda borových šišek. Pak medvědi vyrazí ze svých oblíbených stanovišť do míst s 

větší potravní nabídkou. Jakým způsobem se mezi nimi rozšíří informace o místech s 

hojností ryb, není známo. Medvědi lhostejně míjejí jeden říční systém za druhým a 

neomylně míří do mnoho kilometrů vzdáleného zarybněného povodí. Obzvláště aktivní 

přitom bývají mladí samci, kteří se snaží vydobýt si své postavení v hierarchii skupiny. 

Cestu „domů“ všichni bezpečně poznají. Experimenty, při nichž biologové přesídlili 

takzvané konfliktní jedince do odlehlých míst, skončily tím, že se zvířata vrátila do 

svého původního bydliště ze vzdálenosti stovek kilometrů. Medvědi dokážou migrovat 

na obrovské vzdálenosti, a přitom neztrácejí schopnost bezchybné orientace v prostoru“ 

(www.zoobrno.cz/cs/o-nas/zoo-report/zoo.../2011-1reportprofi.pdf). 

 

2. 6 MEDVĚDI A LIDÉ 
 

„Lidé se dříve medvědů velice báli. O medvědech vznikaly všelijaké legendy a strach 

šel dokonce tak daleko, že lidé věřili, že stačí pronést slovo medvěd a zvíře se objeví. 

Inu, strach má velké oči! Medvědi také odedávna dostávali všelijaké přezdívky, které 

obvykle podtrhovaly nějaký charakteristický rys jejich zevnějšku či chování. Třeba bylo 

všeobecně známo, že medvědi vybírají lesním včelám med. Nejspíše odtud také vzniklo 

slovo medvěd, tj. „zvíře, vědoucí, kde je med“. Jiná verze zase praví, že název medvěd 

je odvozen ze spojení slov „med“ a „jistí“. 

Řekneme-li medvěd, nejspíše si představíme medvěda hnědého. Je to mohutné zvíře, 

které je neomezeným vládcem lesa a podle toho se také chová. Rozhodně však nejde o 

strašlivé a nebezpečné zvíře, to existuje spíš v lidské obrazotvornosti. Medvěd v přírodě 

jistě není vždycky ten dobrák „Míša“, ne vždy ho zastihneme v mírné a družné náladě. 

Dovede se rozzlobit a pak se předvede v celé své síle a sveřeposti. Ostatně není 

náhodou, že staří Římané kdysi dávali přednost při zápasech zvířat v cirku právě 

medvědovi jako jednomu ze zvířecích soupeřů. Jenže tehdy to byla zvířata rozdrážděná 

do krajnosti, která bojovala o život. 
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Taková barbarská zábava existovala v Evropě ještě celkem nedávno. Zvlášť často se tak 

rozptylovali němečtí šlechtici v 16. a 17. století. Přivezli medvěda z lesa a zavřeli ho do 

nevelkého výběhu. V určený den k němu vpustili smečku psů, kteří se na něj ze všech 

stran vrhli. Psi byli pro tuto kratochvíli zvlášť cvičeni, obratně dovedli uhýbat úderům 

medvědích pracek a občas se jim podařilo „huňáče“ kousnout, vyrvat mu kus kůže i 

s masem. Medvěd se bolestí rozzuřil do nepříčetnosti, psi útočili stále neodbytněji a 

diváci nadšeně jásali. Nakonec pak nějaký vznešený lovec zkrvavené, polomrtvé zvíře 

dobil.  

Lidé znali medvědy od pradávna. Máme mnoho dokladů o tom, že se s nimi střetávali 

už neandrtálci a že je dokázali i ulovit. Později se je lidé snažili ochočit, vodili je na 

řetěze od vsi ke vsi a předváděli s nimi všelijaké kousky. Nakonec se medvědi stali 

cirkusovými zvířaty. I dnes je před jejich výběhy v zoologických zahradách plno. 

Kdysi bývalo v Evropě, Severní Americe, Asii a severní Africe medvědů mnoho a 

setkání s nimi nemuselo končit šťastně. Avšak případy, kdy medvěd člověka napadl 

zdánlivě bezdůvodně, byly vzácné. 

Medvěd je mohutná, bystrá, silná a v případě potřeby i velmi opatrná šelma. Utáhne až 

půl tuny těžký úlovek, umí běžet rychlostí koně, a to nejen na krátkou vzdálenost, je i 

vytrvalým běžcem. Přes svůj neohrabaný vzhled dovede blesku rychle skočit a zaútočit, 

nebo naopak přiblížit se ke kořisti tak bezhlučně, že ho neuslyší ani to nejopatrnější 

zvíře“ (Dmitrijev, 1987). 

Jak moc je pravděpodobné, že medvěd napadne člověka? Člověku se medvěd raději 

vyhne, pokud o něm ví. Pár pouček, jak se chovat při setkání s medvědem, se ale dá 

najít: 

• „Vyhněte se i vy medvědovi, kterého potkáte, a zatím o vás neví. Tiše se vzdalte 

a kontrolujte medvědovo chování. 

• Pokud si vás medvěd všiml, pravděpodobně se bude snažit utéct. Nedívejte se 

medvědovi přímo do očí (to si může medvěd vyložit jako záměr k útoku a 

reagovat protiútokem). Raději se odvraťte a předstírejte, že medvěda nevidíte, 
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mluvte klidným hlasem, po očku sledujte medvědovo chování a pomalu se 

vzdalujte. Neutíkejte! 

• Pokud vás medvěd sleduje, upusťte kus oděvu nebo jiný předmět, který může 

upoutat jeho pozornost. 

• V žádném případě se nepokoušejte medvěda odehnat - nevykřikujte, nemávejte 

rukama nad hlavou. Jenom byste tím připoutali jeho pozornost. 

• Pokud by vás medvěd napadl, nepokoušejte se utéct, ale klekněte si na zem, 

sbalte se do klubíčka, rukama si chraňte krk, lokty dejte ke kolenům. Chráníte si 

tak životně důležité orgány. Dokud medvěd neodejde úplně pryč, nehýbejte se a 

neodcházejte. Medvěd útok často jen předstírá, a pokud se nebudete aktivně 

bránit, ztratí o vás zájem. 

• Medvěd dokáže zabít jednou ranou krávu. Přestože například na Slovensku 

každým rokem dochází k napadení člověka, nebývají tato zranění smrtelná. 

Medvědi nemají v úmyslu lidi zabíjet, bojí se nás stejně jako my jich. Při 

překvapivém setkání s člověkem se cítí ohrožení, a pokud nemají kam utéct, 

chtějí se bránit. Proto je nejlepší přímým konfliktům s medvědy předcházet 

dodržováním výše uvedených rad“ (www.selmy.cz/medved/jak-se-chovat-v-

oblastech-s-vyskytem-medveda/). 

V americké historii medvědi lidskou populaci trápili, vzbuzovali zvědavost a obdiv a 

vyprávěli se o nich příběhy tragické i humorné. Medvědi jsou často zobrazování jako 

protivníci v naší tzv. misi „zkrotit naši zem“. Medvědi byli, nebo aspoň tak vypadali, že 

jsou prokletím našich předků, a tak lidé používali různé pasti, jedy a zbraně, aby se jich 

zbavili. Naštěstí to vypadá, že teď přichází změna. Stále více a více lidí myslí na 

medvěda v jiných souvislostech: jako na jedno z největších zvířat nebo jako jednoho 

z nejzajímavějších tvorů na celé zemi. 

V dnešní době je bezpočet míst pojmenovaných po medvědech. Jako známá místa 

můžeme uvést Beartooth Highway v Yellowstonu a Absaroka-Beartooth Wilderness. 

Stovky medvědích a gryzzlích jezer a potoků jsou v Kalifornii a Novém Skotsku. 

V Utahu má útočiště mnoho divoce žijících medvědů (podle Bauera, 1996). 
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2.7 DRUHY MEDVĚDŮ 
 

2.7.1 MEDVĚD BRÝLATÝ (Tremarctos ornatus) 

 

Délka: 1,5 - 2 m 

Výška: 70 - 90 cm 

Hmotnost: samec 130 - 200 kg, samice 40 - 65 kg 

Medvěd brýlatý dostal své jméno podle světlé kresby kolem očí. Kresba se táhne kolem 

čenichu až na hruď a kontrastuje s okolní černou nebo tmavohnědou srstí. Zmíněná 

kresba se mění u jednotlivých medvědů podle oblasti výskytu, ale navíc je proměnlivá i 

individuálně.  

  

Životní prostředí: Medvěd brýlatý se vyskytuje v oblasti And od Panamy až po severní 

Argentinu. Je jediným medvědem, který se vyskytuje na jižní polokouli. Zdržuje se v 

rozsáhlých a vlhkých deštných lesích, ale je možné se s ním setkat i na travnatých 

pláních a napůl vyschlých porostech křovin v nížinách. Medvědi z velkých 

nadmořských výšek bývají ovlivněni nižší koncentrací kyslíku, ale i oni upoutají svou 

mrštností. Medvěd brýlatý velice dobře šplhá a neustále si na stromech i kolem nich 

sbírá něco k snědku (podle http://www.medove.estranky.cz/clanky/seznam-

druhu/medved-brylaty). 

Způsob života: „Medvěd brýlatý se pohybuje po zemi i po stromech, kde si staví 

dočasné úkryty z větví a listí. Je to převážně býložravec, hlavní složku jeho potravy 

tvoří plody, výhonky a listí rostlin a stromů; je však schopen ulovit i velké savce, např. 

lamy nebo jeleny“ (Horst Hagen 2001). 

Potrava: Medvědi brýlatí jsou většinou vegetariáni. Požírají listy, stébla trávy a 

kořínky, ale také velké množství různých plodů, které ve své horské domovině najdou. 
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To je převážně ovoce, plody palem a kaktusů, listy a ořechy. Nepohrdnou ani mršinami 

či drobnými živočichy. 

Na severozápadě svého území výskytu jsou jejich hlavní živnou rostlinou palmy, které 

jim poskytují listy i ořechy. Nejmladší palmy tito medvědi prostě vytrhnou ze země. 

Protože však dovedou výborně šplhat, mohou si hledat obživu i na palmách vysokých 

kolem 30 m. V bezvodých polopouštních oblastech požírají i kaktusy a jejich plody. 

Pokud si zpestřují jídelníček živočišnou potravou, bývá to nejčastěji hmyz a zdechliny.  

Rozmnožování: U tohoto druhu je pravidlem, že se mláďata rodí během července. Po 

březosti trvající od 240 - 255 dní přivádí samice na svět jedno až tři medvíďata. Ta jsou 

po narození slepá a zcela bezmocná. Ještě celý jeden rok po narození se mláďata zdržují 

u matky, než vyrostou natolik, že se mohou o sebe postarat.  

Ochrana druhu: Medvěd brýlatý je nyní velmi vážně ohrožen. Všechna jeho poslední 

útočiště jsou již poznamenána lidskou činností (těžba dřeva a následné zemědělské 

využívání pasek). Ochránci přírody se tohoto medvěda marně snaží chránit před 

pronásledováním ze strany domorodců. Ti jej nezabíjejí jen kvůli ochraně svých stád, 

ale i jako cennou zvěřinu. 

Pokusy alespoň zakázat jeho lov mají jen omezený úspěch, v současnosti žije jen asi 

10 000 jedinců (podle http://www.medove.estranky.cz/clanky/seznam-druhu/medved-

brylaty). 
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Obr. č. 6: medvěd brýlatý ( Tremarctos ornatus ), 

Foto:http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/spectacled-bear/  

2.7.2 MEDVĚD UŠATÝ (Selenarctos thibetanus) 
 

„Délka: 1,3 – 1,9 m 

Hmotnost: 100 – 200 kg 

Životní prostředí: Medvěd ušatý, který je černě zbarven, na hrudi má bílou nebo 

žlutobílou kresbu ve tvaru „V“ nebo „Y“. Někteří jedinci můžou být zbarveni i 

černohnědě nebo rezavohnědě. Prodloužená srst na šíji a po stranách krku tvoří límec, 

rovněž na lopatkách je osrstění delší. Ve srovnání s ostatními medvědy má nápadně 

velké uši. Žije v tropických a subtropických lesích. Jeho převážný výskyt je v jižní a 

jihovýchodní Asii, Číně, Barmě, Japonsku a Tchajwanu. Nejraději obývá hornatá 
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území, kde v letním období vystupuje až do výšek okolo 3 600 m. n. m. S blížící se 

zimou schází z hor dolů do údolí. Většinu svého času tráví medvědi na stromech, kde 

hledají potravu a tráví zde až polovinu doby své aktivity. 

Způsob života: Vede převážně noční život a ve dne přespává v jeskyních. Během dne 

je aktivní pouze v období dozrávání jeho oblíbených plodů. Dobře plave a šplhá po 

stromech, kde s oblibou vybírá med. Zpravidla se pohybuje po čtyřech, ale při soubojích 

se staví na zadní končetiny, aby si uvolnil přední tlapy k obraně. Živí se převážně plody 

a pupeny, různými živočichy a mršinami. V pozdním létě a na podzim je žravý a 

zakládá silnou vrstvu podkožního tuku, z kterého čerpá energii během zimního spánku. 

Na Sibiři se medvěd ušatý páří od června do července a medvíďata se rodí od konce 

prosince do konce března. V Pákistánu probíhají medvědí námluvy v říjnu a medvíďata 

se rodí v únoru. Průměrně se rodí 2 mláďata. Za týden se novorozencům otevírají oči a 

o málo později vycházejí na první procházky s matkou za potravou. Medvíďata se 

osamostatňují asi ve stáří jeden a půl měsíce, ale s matkou zůstávají 2-3 roky. Rodinu 

mohou tvořit medvíďata z různých vrhů“ (Hagen, 2001). 

Potrava: Medvěd ušatý je téměř vegetarián. Jeho hlavní potrava je převážně rostlinná 

(bambusové výhonky, ořechy, kořínky, žaludy, a tvrdé plody). V menší míře můžeme 

najít v jeho jídelníčku med, larvy hmyzu a hmyz, například mravence. 

Rozmnožování: S výjimkou období rozmnožování, které probíhá zpravidla v říjnu, žije 

medvěd ušatý samotářsky. Samice pohlavně dospívají jako většina medvědů ve 2. až 3. 

roce života. Po březosti trvající 6 – 7 měsíců vrhá v únoru jedno až čtyři mláďata 

(nejčastěji však dvě). 

V horských zasněžených oblastech, kam se medvěd ušatý uchyluje, si buduje lože z 

čerstvých větví a listí a často se zde sluní nebo suší po sněžení. Většinou se chová 

mírumilovně a člověku se raději vyhýbá, takže ke střetu mezi ním a člověkem většinou 

nedochází. Pokud je vyrušen ze zimního spánku může na vetřelce zaútočit (podle 

www.medvidata.webzdarma.cz/stranky/usaty.htm). 
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Obr. č. 7: medvěd ušatý (Selenarctos thibeticanus), Foto: John White, 2000 
(www.americanbear.org/otherbears.htm) 

2.7.3 MEDVĚD PYSKATÝ (Melursus ursinus) 

Délka: 1,4 – 1,8 m 

Hmotnost: 55 – 190 kg 

Životní prostředí: Nejmenší druh z medvědovitých je medvěd pyskatý, obyvatel 

různých lesnatých oblastí v Indii, Nepálu, Bangladéši a na Srí Lance. Žije také většinou 

nočním životem. Na rozdíl od ostatních medvědů je jeho černý kožich dlouhý a 

chundelatý. Jeho dlouhý, bělavý čenich je řídce ochlupený a jeho konec lysý. Medvěd 

pyskatý má dlouhé, zahnuté drápy, které mu umožňují zavěsit se ve větvích podobně 

jako lenochod (podle http://www.medove.estranky.cz/clanky/seznam-druhu/medved-

pyskaty).  

„Způsob života: Oblast kolem čenichu a úst je přizpůsobena efektivnímu lovu termitů. 

Pomocí hákovitých drápů medvěd natrhne tvrdé termitiště, odfoukne z něj nečistoty a 

prach a poté odsává termity jako vysavačem. To dělá s takovým rámusem, že je ho 

slyšet přes 100 m daleko. Na jeho jídelníčku stojí i jiný hmyz, larvy, med, ptačí vejce, 

mršiny, tráva, květy a plody. Vychází na toulky převážně v noci. Za chladného počasí 

zalézá do nízké jeskyně nebo do husté vegetace. Někteří jedinci přespávají zimu, ale 

regionálně to nemusí být pravidlem. Medvěd pyskatý žije samotářsky, s výjimkou 

medvědice s mláďaty. V Nepálu se medvíďata rodí od září do ledna, v Indii 

v kulminujícím létě, ve Srí Lance během celého roku. Ve vrhu jsou 1-2, výjimečně 3 
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mláďata, která přicházejí na svět v zemních děrách. Za 2-3 měsíce medvíďata opouštějí 

noru a často jsou pak vidět na zádech medvědice, která s nimi shání potravu. Za 2-3 

roky se medvíďata osamostatňují. Medvěd pyskatý není zpravidla agresivní, ale 

vzhledem k tomu, že špatně vidí a slyší, stává se, že pozdě spatří blížícího se člověka, 

kterého pak může vážně zranit. Proto je považován za velmi nebezpečnou šelmu, a 

poněvadž příležitostně navštěvuje a plení pole, je také intenzivně pronásledován“ 

(Hagen, 2001). 

Potrava: Ačkoliv má rád různorodou stravu, vyhledává zejména termity a je pro tento 

druh potravy také dobře přizpůsoben: má uzavíratelné nozdry, duté měkké patro a chybí 

mu některé přední zuby. Po rozškrábání termitiště strčí medvěd čenich dovnitř, foukne, 

aby odstranil pach, a potom obrovskou silou nasaje hmyz. 

Rozmnožování: Domníváme se, že se tento druh medvěda páří jenom jednou. Na Srí 

Lance se může rozmnožovat ve kteroukoliv roční dobu, v Indii trvá doba rozmnožování 

od dubna do června. Medvěd pyskatý si staví doupě spíše pro úkryt než pro zimní 

spánek (podle http://www.medove.estranky.cz/clanky/seznam-druhu/medved-pyskaty).  

„Zajímavost: Medvědi pyskatí jsou více společenští než jiní velcí medvědi a rádi 

vyluzují různé zvuky. I ve spánku si jen tak pro sebe brumlají“ 

(http://www.cojakproc.cz/download/1810-cjp-15_medvedi_12-13.pdf).  

 

Obr. č. 8: medvěd pyskatý (Melursus ursinus), Foto: John White, 2000 
(www.americanbear.org/otherbears.htm ) 

2.7.4 MEDVĚD MALAJSKÝ (Helarctos malayanus) 
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Délka: 1,1 – 1,4 m 

Výška: 70 cm 

Hmotnost: 27 - 65 kg 

Zeměpisné rozšíření: Malajsie, Vietnam, Thajsko, Indonésie, Sumatra, může zasahovat 

i do jižní Číny.  

Životní prostředí: Rozhodně nepatří k živočichům, kteří se dokážou přizpůsobit 

různým životním prostředím. Najdeme ho výhradně v oblastech tropických deštných 

lesů. Ve své domovině ovšem může vystupovat do hor, anebo zůstávat v nížinách. 

Velmi často šplhá po stromech a ve svých nárocích na životní prostředí se podobá 

asijskému medvědu pyskatému. Dny tráví spánkem nebo sluněním. 

Způsob života: Velmi plachý medvěd, žije na odlehlých místech, zimu nepřespává. Je 

velmi opatrný a inteligentní. Den přespává anebo se sluní vysoko v korunách stromů. 

K tomu si z ulomených větví sestavuje vhodné plató, které využívá i jak hnízdo (podle 

Hagena, 2001). 

Potrava: Převážně ovoce, bobule, med, hmyz, drobní savci, ptáci.  

Rozmnožování: Medvěd malajský je velice plachý, a proto chybí dostatek pozorování 

z volné přírody. To platí zejména o jeho námluvách, o nichž víme jen to, že probíhají 

kdykoli během roku. Předpokládáme, že medvěd malajský žije monogamně, což 

znamená, že se páří pouze s jedním partnerem a zdržuje se v jeho blízkosti po celý svůj 

život. Samice rodí zpravidla dvě mláďata. Ve srovnání se svými rodiči jsou medvědí 

mláďata vskutku nepatrná: váží pouhých 300 až 340 g. Matka je porodí na zemi na 

pečlivě vybraném a dobře ukrytém místě. Mláďata zůstávají určitou dobu pohromadě 

s matkou a učí se od ní rozmanitým způsobům vyhledávání potravy. Malajští medvědi 

jsou v mládí velice dobromyslní a hraví (podle 

http://www.medove.estranky.cz/clanky/seznam-druhu/medved-malajsky). 
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Zajímavosti: „Vzácný medvěd malajský je nejmenším zástupcem medvědovitých, váží 

jen 30 - 60 kg a proti ostatním medvědům má krátkou přiléhavou srst. Jiným 

charakteristickým znakem je nápadně dlouhý jazyk. Díky ostrým srpovitým drápům 

výborně šplhá (Veselovský, 1998). Je velkým milovníkem ovoce a medu. 

Žlutooranžová skvrna na hrudi mu u Angličanů vynesla přezdívku „sluneční medvěd“. 

Malajští domorodci nazývají malého medvěda malajského „biruang“ nebo „boreang“. 

Pro svoji velkou zálibu ve sladkostech si také vysloužil jméno „medový medvěd“. 

Zatímco ostatní druhy medvědů jsou aktivní přes den, medvěd malajský velkou část dne 

nejraději tráví odpočinkem ve stromovém hnízdě, které si sám upravil“ (Kořínek, 1999). 

V zoologické zahradě: „V zoologických zahradách není běžným chovancem. Ubikace 

pro jejich chov musí mít prostorný výběh, zabezpečený proti úniku zvířat. Vnitřní 

ubikace je vytápěna na 18 – 20 °C. Větší část tvoří zimní výběh. Menší se upraví jako 

porodna, která musí být dostatečně izolovaná od vnějšího prostředí. Všichni medvědi 

jsou citliví na vyrušování v období porodu a kojení mláďat. Medvědi malajští mohou 

rodit mláďata po celý rok. Většina porodů však spadá do jarního a podzimního období“ 

(Kořínek, 1999). 

„Drápy na šplhání a dlouhý jazyk: Medvěd malajský má mimořádně dlouhé, zahnuté 

drápy jako projev adaptace pro šplhání na stromy. Šplhá i s pomocí zubů, kdy sevře 

kmen předními končetinami, zachytí se zuby kmene a vytahuje se vzhůru. Drápy 

používá rovněž pro vyhrabávání žížal a hmyzu, k tříštění kůry a starých kmenů, kde se 

dobývá do hnízd termitů, a k vybírání medu z hnízd divokých včel. Medvěd malajský 

může při vybírání larev, medu a podobné potravy z děr a škvír vypláznout jazyk do 

vzdálenosti 25 cm. Střídavě také vsunuje přední tlapy do termitích hnízd, termiti lezou 

na tlapy a medvěd je z nich slízává“ (Burne, 2002). 
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Obr. č. 9 : medvěd malajský ( Helarctos malayanus ), Foto: John White, 2000 
(www.americanbear.org/otherbears.htm) 

2.7.5 MEDVĚD BARIBAL (Ursus americanus) 
 

Délka: 1,3 – 1,9 m 

Výška: 1 m (samci jsou mnohem větší než samice) 

Hmotnost: 55 – 300 kg 

Výskyt: Medvěd se vyskytuje na severu amerického kontinentu (Aljaška, Kanada, 

USA, Mexiko).  Obývá především opadavé a jehličnaté lesy a hory. 

Způsob života: Baribal je nejhojnější medvědovitá šelma (jen v USA žije asi 160 000 

exemplářů). Přestože je stále pronásledován, jsou jeho stavy stabilní, místy dokonce 

narůstající. Je přizpůsobivější než medvěd hnědý a člověk jej více toleruje. Často je 

baribal ve svém prostředí nejen největší šelmou, ale dokonce největším savcem. 

Disponuje obrovskou silou, dobře šplhá a plave. Jeho běh je sice nemotorný, ale rychlý. 

Dovede se účinně bránit a v přírodě nemá mezi ostatními predátory konkurenta. Živí se 

převážně vegetariánsky trávou, bylinami, bobulemi, ořechy a dalšími plody. Vše 

konzumuje v obrovském množství. Vedlejší potravou je hmyz, med, drobní hlodavci a 

mršiny. Kopytníky sráží je výjimečně. Vyhledávání potravy mu zabere celý den. Činí 

tak zejména na podzim, kdy si vytváří tukové rezervy pro zimní období. Zimu přečkává 

v jeskyních, kde samice po sedmiměsíční březosti rodí 1-4 mláďata. Dlouho se 
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diskutovalo o tom, jestli baribal patří mezi tzv. pravé zimní spáče, kteří snižují tělesnou 

teplotu i ostatní parametry látkové výměny nebo zimu jen přečkává v polospánku. Podle 

nejnovějších výzkumů lze baribala zařadit k oběma kategoriím. Baribal v zimě sice 

snižuje tělesnou teplotu o 1-2°C, ale puls a základní látková výměna se redukují jen na 

polovinu. Alespoň čtyři a půl měsíce nepřijímá potravu ani vodu, nemočí ani nekálí. 

Jeho přežití je zcela závislé na tukových rezervách. Také mláďata se rodí a jsou kojena 

v polospánku, ze kterého se matka probouzí jen při masivním vyrušení. Poněvadž 

tělesná teplota baribala se snižuje jen minimálně, může při vyrušení rychle reagovat. 

„Ledově“ prochlazený baribal by ke zvýšení tělesné teploty na 38°C potřeboval několik 

hodin nebo dokonce dní, což by jej stálo enormní množství energie (podle Hagena, 

2001). 

Potrava: Ačkoli patří mezi šelmy, živí se převážně rostlinnou stravou. Často 

rozhrabává svými tlapami staré a ztrouchnivělé pařezy, hledá v nich totiž hmyz a larvy. 

Součástí jeho jídelníčku jsou i ptačí mláďata a ptačí vajíčka, která většinou hledá ve 

vysokých korunách stromů. Na rozdíl od některých jiných druhů medvědů umí 

znamenitě šplhat. Do výšin stromů se musí vydávat i pro svoji velmi oblíbenou 

pochoutku. Je jí med divokých včel. Baribal ale nepohrdne ani včelami samotnými či 

jejich larvami. Kromě toho, že umí výborně šplhat, dokáže i skvěle plavat. V řekách pak 

loví ryby. Příležitostně loví i savce, velmi si oblíbil zejména dikobrazy. Také loví 

kamzíky běláky, ale velmi zajímavým způsobem. Nažene si je na okraj skály, odkud je 

potom shodí. 

Baribal je typickým lesním zvířetem. Většinu svého času stráví hledáním potravy. Je to 

plaché zvíře, snaží se vyhýbat setkáním s jinými medvědy, ať už samotnými baribaly či 

větším a silnějším grizzlyům. Baribal se nejlépe přizpůsobil přítomnosti člověka a je 

známo jen málo případů napadení, lidem se raději vyhýbá. Jeho aktivní život probíhá 

především v noci, na podzim je ale aktivní i ve dne, shání totiž dostatek potravy pro 

vytvoření dostatečných zásob tuku pro zimní spánek. 

Přezimování: Na začátku zimy si baribal začíná hledat vhodné místo, kde by ji přečkal. 

Nejtypičtějšími místy pro něj bývají brlohy v dutinách stromů, jeskyních, pod 

vyvrácenými stromy nebo díry, které si sám vyhrabe. V tomto brlohu je někdy schopen 
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strávit až šest měsíců. Probouzí se začátkem května (podle 

www.medove.estranky.cz/clanky/seznam-druhu/medved-baribal). 

 

Obr. č. 10: medvěd baribal (Ursus americanus), Foto: http://www.alaska-in-pictures.com/american-
black-bear-picture-yellowstone-national-park-10591-pictures.htm 

2.7.6 MEDVĚD LEDNÍ (Ursus maritimus) 
 

„Vzhled: Typická silueta je protáhlá, jako u medvěda hnědého, s jasně viditelným 

krkem, krátkýma ušima, silnýma nohama a bez hrbu na kohoutku. Má bílou nebo 

nažloutlou srst, která je v zimě silnější. Má 38 až 42 zubů, v závislosti na počtu 

třenových zubů. Je možné křížení s hnědým medvědem. 

Prostředí: Arktická pobřeží a ledová pole, ale také můžeme najít medvědy daleko od 

pobřeží, v blízkosti severního pólu na krách. Může následovat ledové tříště nebo plavat 

na ledových krách. Vyskytuje se sporadicky na Islandu a v severním Norsku. 

Souostroví Svalbard je jediným místem v západní palearktické oblasti, kde má lední 

medvěd pravidelně své plemeno. 

Biologie: Medvěd lední je osamělé zvíře, které se občas schází ve větších skupinách na 

břehu, aby se nakrmili vyvrženou velrybou. V zimě nachází samice v době, kdy má 

rodit, útočiště pod sněhem. Je dobrý plavec a nejvíc masožravý druh medvěda. Živí se 
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tuleni na ledových polích v zimě a na jaře, v létě a na podzim se živí převážně mršinou 

(v tomto období mohou medvědi hladovět, když jsou mimo dosah moře). Zůstává 

aktivní i v zimě, s výjimkou velmi špatných povětrnostních podmínek. Změna klimatu 

ohrožuje tento druh, protože snižuje možnost lovení v zimních podmínkách“ 

(Aulagnier, Haffner, Mitchell-Jones, 2008). 

Pro medvěda ledního je vedle zbarvení a ohromné velikosti typické protáhlé tělo 

s relativně malou hlavou, dlouhým krkem a kratšími silnými končetinami. Široké tlapy 

mu naspodu porývá srst a prsty z poloviny spojuje plovací blána. Medvěd lední dobře 

plave rychlostí 4 - 6,5 km/h a bez obav se pustí i na volné moře, desítky kilometrů od 

pevniny či ledovců. Také se potápí, ale pod vodou vydrží nanejvýše dvě minuty a zřídka 

se ponoří hlouběji než do dvou metrů.   

Pravou vlastní této obrovité šelmy jsou arktické ostrovy a severské pevninské pobřeží. 

Dříve se předpokládalo, že medvědi lední neúnavně putují po celé Arktidě. Dnes 

zásluhou mikrovysílaček umístěných medvědům pod kůži víme, že to neplatí 

všeobecně. Někteří jedinci byli sice skutečně pozorováni tisíce kilometrů od míst, kde 

byli označeni, ale většina jich zůstávala dlouhou dobu na původních místech. Nejčastěji 

se zdržují tam, kde je moře alespoň z části bez ledu. Na svých poutích medvědi hodně 

využívají plovoucích ker a nechávají se unášet Severním ledovým oceánem. V průměru 

připadá jeden medvěd lední na 37 – 139 km2. Jeho hlavní kořistí je tuleň kroužkovaný. 

Tuleně odpočívající na ledu přepadá z moře, jindy na ně číhá u dýchacích otvorů, anebo 

se zmocňuje jejich mláďat ve sněžných doupatech. Na volném moři nemá medvěd šanci 

tuleně chytit, tak dobrý plavec zase není. V létě si jídelníček zpestřuje o lumíky, lišky 

polární i ryby. Když je nejhůř, neopovrhne ani zdechlinami, které vyvrhuje moře. 

„Přestože jsou medvědi lední v zásadě samotáři, někdy se jich na místech s dostatkem 

potravy sejde hodně. Například v Kanadě na pobřeží Hudsonova zálivu bylo jednou 

pozorováno pohromadě čtyřicet jedinců! Někteří medvědi – zvláště samice – si na zimu 

vyhrabou 1 -3 m hluboký sněžný brloh a zalehnou k zimnímu spánku, ve kterém prospí 

období od října do dubna. Samice v té době porodí mláďata. Váží okolo 600 gramů, 

jsou slepá a částečně osrstěná. Když zjara poprvé spatří denní světlo, mají zásluhou 

tučného mateřského mléka už hmotnost 10 – 15 kg. Velikosti dospělých dosáhnou za 
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pět (samice) až deset (samec) let, V přírodě medvěd lední žije 25 – 30 let, v zajetí 

uhynula nejstarší medvědice po 38 letech. Od roku 1972 chrání celou populaci medvědů 

ledních dohoda severských států, povolující jen omezený a kontrolovaný lov. Odhaduje 

se, že v současné době jich žije kolem 20 000 jedinců. Medvěd lední se řídce 

rozmnožuje v zajetí, v pražské zoo se počátkem 40. let podařil první umělý odchov 

mláděte medvěda ledního na světě“ (Anděra, 1999). 

2.7.7 MEDVĚD HNĚDÝ (Ursus arctos) 
 

Délka: 2 - 3 m 

Hmotnost: 100 – 1 000 kg 

Zeměpisné rozšíření: Severní Amerika, Evropa a Asie 

Výskyt: Převážně listnaté a jehličnaté lesy a hory, které se v jeho zeměpisném rozšíření 

často vyskytují, ale může žít i ve stepi nebo v poušti (podle Heráně, 1987). 

Poznámka: „Medvěd potřebuje pro přežití rozsáhlé území, protože je velký tulák. 

Ničení prostředí vede k drastickému poklesu počtu medvědů. Je častou obětí pytláků, 

pro kůži a údajně léčivé části těla. 

Velký, mohutně stavěný medvěd je nejrozšířenější z celého příbuzenstva a také 

nejproměnlivější, protože jeho velikost závisí na prostředí a potravě. Některé poddruhy 

(je jich popsáno nejméně 15) dosahují mimořádných rozměrů, například kodiak, grizzly 

nebo medvěd kamčatský. Nejmenší poddruhy jsou medvěd syrský a mexický. K nejvíce 

ohroženým patří poddruh z japonského ostrova Hokkaidó. Všichni medvědi mají 

výrazný hrb v kohoutku, což jsou mohutné svaly, ovládající přední nohy, jimiž medvěd 

vyhrabává kořínky a hlízy. Hřbet nosu je u většiny medvědů prohnutý a uši malé. 

Zbarvení je v různých odstínech hnědé a může kolísat i u jedné populace od skoro černé 

po světle kávovou. Dlouhé pesíky někdy mají bílé špičky, což je typické zbarvení 

„grizzly“. Ačkoli v délce těla není mezi medvědem a medvědicí velký rozdíl, samci jsou 

dvakrát těžší. Medvěd hnědý je všežravec, který dává přednost rostlinné potravě (až 90 

procent potravy tvoří tráva, kořeny a cibule, bobule a ořechy). Loví různé kopytníky, 
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také ryby a požírá hmyz a mršiny. V teplém ročním období se intenzivně krmí, aby 

získal hmotnost, která mu dovolí přespat zimní měsíce“ (Brocková, 2005). 

Medvěd hnědý, největší evropská šelma, byl na většině našeho území vyhuben v 

průběhu 17. a 18. století. Díky návaznosti na Slovensko, kde dosud žijí početné 

populace všech velkých šelem, se do Beskyd medvědi od 70. let. 20. století stále vracejí. 

Minimálně Jeseníky a Šumava představují další vhodné oblasti, ovšem pytláctví, 

intenzivní lesní hospodaření a fragmentace krajiny brání opětovnému osídlení našich 

hor medvědy.  

Agresivní chování: V důsledku síly, velikosti a nepředvídatelnosti chování byl medvěd 

hnědý dlouho považován za druh ohrožující lidi i hospodářská zvířata. Grizzly se 

vyvinul do své formy v otevřeném terénu a může jednat útočně při vlastní sebeobraně, 

protože má jen malou možnost uchýlit se do bezpečí nějakého úkrytu. Mimořádně 

nebezpečné je potkat samici s mláďaty. Medvědi se však obvykle styku s lidmi 

vyhýbají. 

Poddruhy medvěda hnědého: Rozlišuje se řada poddruhů (ras) medvěda hnědého, 

např. medvěd grizzly, kodiak, medvěd brtník, medvěd syrský, ussurijský, kamčatský, 

plavý. Taxonomickou hodnotu těchto ras však někteří odborníci zpochybňují a místo za 

pravé poddruhy je považují za reprezentanty velikostní variability, dané rozdílnostmi 

potravních možností (podle Burneho, 2002). 
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Obr. č. 11: medvěd hnědý (Ursus arctos), Foto: Jana Vojáčková, 2012 

2.7.7.1 MEDVĚD GRIZZLY (Ursus arctos horribillis) 

Medvěd grizzly je poddruh medvěda hnědého, který žije zejména v Kanadě a na 
Aljašce. 

Výška: ve stoje až 2 m 

Hmotnost: 150 – 300 kg 

Délka života: max. 30 let 

„Grizzly, „strašlivý medvěd“, byl kdysi rozšířen od Aljašky až po Kalifornii. Dnes se 

tento poddruh medvěda hnědého vyskytuje jen na severu USA, v Kanadě a hlavně na 

Aljašce. Na Aljašce žije přibližně devadesát osm procent všech medvědů hnědých, kteří 

se vyskytují na území USA. V rámci celé Severní Ameriky včetně Kanady představují 

aljašští medvědi hnědí celých sedmdesát procent medvědí populace, která se na 

kontinentě vyskytuje. Na medvědy můžete na Aljašce natrefit v mnoha oblastech, ale 

hustota jejich výskytu se liší místo od místa. Kolísá od jednoho medvěda na tři sta 
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čtverečních mil až po místa, kde dokonce připadá jeden medvěd na míli čtvereční“ 

(Lidé a Země, 04/2008). Příkladem místa, kde bychom mohli najít medvědy hnědé ve 

vysoké koncentraci, je aljašský národní park Katmai.  

„Toto zvíře dosahuje velikosti až 2,5 m a hmotnosti do 400 kg, je tedy podstatně větší 

než náš medvěd hnědý. Přes tuto značnou váhu se grizzly pohybuje lehce a může 

dosáhnout rychlosti až 60 km v hodině, což odpovídá rychlosti dostihového koně. Také 

smysly má vynikající, zejména čich je asi stotisíckrát jemnější než nos člověka. Přes 

hororové historky, popisující grizzlyho jako krvežíznivou bestii, je tento mírný obr 

převážně vegetarián. Živí se travinami, ořechy, bobulemi a kořínky, ale sbírá i hmyz, 

ptačí vejce, ryby žáby a myši. Jako všichni medvědi je mlsný a potrpí si na včelí med. 

Samozřejmě že loví i losy a soby, a když se dostane poblíž lidských sídel, může 

příležitostně útočit na koně, krávy nebo ovce. Různé indiánské kmeny považovaly 

vítězný zápas s Velkým šedým za hrdinský čin. A to skutečně byl, protože se lovec 

stavěl proti zvířeti s primitivní zbraní v ruce. Tito medvědi se tehdy lovili pro kůži, 

maso a tuk. Dnešní lovci, ať již Američané, nebo Evropané, loví medvědy moderními 

zbraněmi pro trofeje a zaplatí za zástřel 10 000 US dolarů. Stavy medvědů v Britské 

Kolumbii v posledních letech prudce klesají. Na 99 % svého původního území v USA je 

již grizzly vyhuben. Proto Evropská unie dovoz trofejí medvědů grizzly do všech svých 

členských států zakázala. Mnohé děsivé historky týkající se medvědů jsou dnes 

postaveny na hlavu; krvežízniví jsou lidští lovci. Špatná pověst grizzlyho dnes již 

v Americe neplatí, zpravidla se medvěd těší sympatiím veřejnosti. Pouze medvědice 

vodící mláďata je doopravdy nebezpečná. Přesto existuje jistý počet útoků medvědů na 

člověka se smrtelným koncem. V Britské Kolumbii zabili medvědi mezi lety 1985 – 

2003 pět lidí a nejméně stovka byla poraněna“ (Ludwig, Gebhardt, 2007). 
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Obr. č. 12 : medvěd grizzly (Ursus arctos horribillis), Foto: Bill Noerenberg, 2000 
(www.americanbear.org/otherbears.htm) 

2.5.7.2 MEDVĚD KAMČATSKÝ (Ursus arctos beringianus) 

Medvěd kamčatský je jeden z největších poddruhů medvěda hnědého. Obývá 

Kamčatku, Mandžusko a Sachalin. Dorůstá délky až 3 metry a dosahuje váhy až 1 000 

kilogramů. Je podobný medvědu grizzlymu, jen má mírnější povahu. Ve své podstatě je 

to zvíře velmi obezřetné a plaché, na člověka zaútočí zřídka, pouze když je překvapen a 

podrážděn. Jeho hlavním zdrojem potravy jsou lososi každoročně táhnoucí ke svým 

trdlištím. Živí se i různými bobulemi a ořechy. 

Medvěd kamčatský je extrémně silný a odolný živočich. Má rychlé reakce a je velice 

pohyblivý. Jeho zuby překousnou jakoukoliv kost, jeho pařáty pohnou s balvany, 

vyšplhá se na téměř kolmý svah, vydrží hodiny sedět v ledové vodě. Je vynikajícím 

plavcem, na krátkou vzdálenost dožene koně, za den dokáže ujít až 100 kilometrů. 

Kvůli své hmotnosti ale špatně šplhá po stromech (podle 

http://www.medove.estranky.cz/clanky/seznam-druhu/medved-kamcatsky). 

„Medvěd kamčatský je největší euroasijská suchozemská šelma. Na souši nemá kromě 

člověka přirozeného nepřítele. Pro člověka však obecně není nebezpečný a pouze 1% 

setkání končí útokem. Má rád vodu a dobře plave, při běhu může dosáhnout rychlosti až 

45 km/hod. Stejně jako ostatní medvědi nemá ani medvěd kamčatský vyvinuté mimické 

svaly. Z jeho výrazu se tedy nedá poznat, jestli zaútočí nebo ne“ (www.zoobrno.cz). 
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Medvěd kamčatský se na území České republiky nachází pouze v zoologické zahradě 

v Brně. 

 

Obr. č. 13 : medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus), Foto: Miroslav Homola, 2012 

2.7.7.3 MEDVĚD KODIAK (Ursus arctos middendorffi) 

Délka: více než 3,2 m 

Hmotnost: více než 700 kg 

„Medvěd kodiak je spolu s ledním medvědem největším druhem šelem. Váží až 800 kg. 

Obývá ostrov Kodiak a některé další ostrovy u Aljašky“ (Kořínek, 1999). Žije 

samotářským způsobem života a brání si své teritorium, které v porovnání s jinými 

medvědy je nejmenší, jelikož má nejlépe dostupnou potravu. Živí se rostlinami, lesními 

plody a jeleny. Jeho velmi podstatnou složkou potravy jsou v době tahu lososi. 

Způsob života: Kodiak žije v pobřežním pásmu Aljašky a dříve byl považován za 

samostatný druh. Ve skutečnosti je mimořádně velkou formou grizzlyho. Obě formy se 

liší velikostí a způsobem opatřování potravy. V průměru je kodiak ještě o něco větší než 
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medvěd lední. Je tedy největší terestrickou šelmou Ameriky a vedle medvěda 

kamčatského (Ursus beringianus) současně největší šelmou světa. Typickou letní 

potravou mnoha amerických medvědů jsou ryby. Zejména v období tření jsou lososi pro 

medvědy důležitým zdrojem potravy. Jinak jsou medvědi všežravci a loví obratlovce a i 

bezobratlé, požírají mršiny a sbírají různé lesní plody. Všechny poddruhy medvěda 

hnědého vedou většinou samotářský život, i když na bohatých potravních stanovištích, 

např. na zarybněných vodách, se mohou vyskytovat i ve skupinkách. Nitroděložní vývoj 

zárodků probíhá poměrně krátkou dobu, 2-3 měsíce, takže novorozenci váží jen 500 g. 

Tak jako u baribala a medvěda ledního, zahnízďuje se oplozené vajíčko ve stěně dělohy 

opožděně. Když medvíďata na jaře opouštějí doupě, jsou vždy doprovázena matkou, 

která dává pozor na to, aby nepotkala jiného medvěda. Zejména staří samci se chovají 

k medvíďatům agresivně. Medvíďata zůstávají s matkou 2-3 roky a teprve poté matka 

znovu zabřezne. Před zimním spánkem medvěd celé léto a podzim žere, takže si 

nashromáždí až 200 kg podkožního tuku. Doupata si medvědi většinou vyhrabávají ve 

svahu a často nevyužívají i loňská doupata. Po krátké letargii upadají do zimního 

spánku, ze kterého se probouzejí až začátkem dubna. Poněvadž probuzení medvědi jsou 

na kost vyhublí, spásají v prvních dnech velké množství trávy a jiné vegetace a teprve 

poté vyhledávají mršiny (podle Hagena, 2001). 
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Obr. č. 14 : medvěd kodiak (Ursus arctos middendorffi), Foto: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kodiak_Bear_-_Buffalo_Zoo.jpg, 2007 

2.7.7.4 MEDVĚD BRTNÍK (Ursus arctos arctos) 

„Délka: 1,7- 2,1 m 

Hmotnost: 100 - 265 kg 

Po celé délce těla má medvěd brtník hnědé zbarvení. U mladých jedinců je patrný bílý 

pruh pod krkem. Ten do dvou let života zmizí. I přes svou velikost je to velmi čilý tvor, 

zvláště za soumraku a v noci. Jen tam, kde není rušen, vychází na své toulky i přes den. 

Dobře šplhá na stromy, často se koupe a výborně plave. Má bystrý čich i sluch. I když 

je zdánlivě nemotorný, dovede rychle běžet (až 60 km/h) i v obtížném terénu. 
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Teritorium medvěda se odhaduje na 15 až 30 km2, ale jeho akční rádius při toulkách 

může být i 70 km. Hranice teritoria si medvěd značkuje strháváním kůry na stromech 

(ve výšce 160-220cm). Předpokládá se, že výškové umístění značky signalizuje i 

hierarchické postavení zvířete. Svoji značku doplňují i typickým pachem moče“ 

(http://www.medvidata.webzdarma.cz/stranky/brtnik.htm). 

Poddruh medvěd brtník dostal své jméno podle toho, že vybírá dutiny stromů s hnízdy 

lesních včel. Brť je staročeské slovo, označující dutinu stromu. 

„Životní prostředí: Medvěda brtníka můžeme spatřit nejen v celé Evropě, ale i v Asii a 

Severní Americe. Obývá rozsáhlé lesy Slovenské republiky, hlavně oblast Velké a Malé 

Fatry, Vysokých a Nízkých Tater. Aktivní je medvěd převážně za denního světla. V 

dnešní době ale vzrůstá počet jedinců, kteří se kvůli závislosti na člověku přesunuli do 

jeho blízkosti a raději chodí na výběry popelnic po setmění, nejlépe až v noci. 

Potrava: Sbírá pupeny a výhonky rostlin, rád má také ovoce, semena a houby. Prostě 

to, co les a nejbližší okolí nabídne. Ze všeho nejraději má sladké věci jako jsou maliny, 

ostružiny, borůvky. Doslova miluje včelí med. Při jeho konzumaci ale nenapravitelně 

poničí úl i celé včelstvo. Z živočišné stránky přírody si vybírá hlavně hmyz, měkkýše, 

plazy a drobné hlodavce. Mladí jedinci chytání těchto tvorů berou jako zábavu se 

sladkou odměnou. Nepohrdne ani ptáky, mláďaty různorodé zvěře či dokonce mršinou. 

Rozmnožování: Medvěd brtník je příkladem dalšího monogamně žijícího živočicha. 

Ochuzuje se tedy o příležitost vícekrát se "zamilovat". Doba páření se u něj vyskytuje 

pravidelně během dubna a května. Samice bývá březí asi jednou za dva až tři roky. 

Celková délka březosti samice je 8 - 9 měsíců. Proces vývoje oplozeného vajíčka začíná 

totiž až koncem léta. U medvěda brtníka tedy mluvíme o tzv. utajené březosti. Vlastní 

doba březosti se pohybuje mezi 6 - 8 týdny. Poté se medvědímu páru narodí dvě nebo tři 

mláďata, která váží jen něco kolem 500 gramů, což je v porovnání s rodiči nepatrná 

váha. Výjimečně se může jednat i o narození pěti mladých jedinců. Medvědice je 

vypustí na svět v době zimního spánku. Po narození zůstávají po dobu čtyř týdnů slepá. 

Celou tu dobu jsou odkázáni na pomoc a ochranu matky, která je kojí až čtyři měsíce. 

Mladí opouštějí doupě v rozmezí čtyř až šesti měsíců, kdy se vydávají na stále delší a 
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delší vycházky. Od své matky se plně osamostatní až po čtyřech letech. V té době jsou 

už schopni plnit i své reprodukční poslání“ 

 (http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=1098). 

 

Obr. č. 15: medvěd brtník (Ursus arctos arctos), Foto: José Kok Ouwehands  
(www.quantum-conservation.org/ESB/EUROPEAN BROWN BEAR.html) 

2.7.7.5 MEDVĚD SYRSKÝ (Ursus arctos syriacus) 

Délka: 1,5 – 2,5 m 

Hmotnost: 120 – 400 kg 

Výskyt: Arménie, Abchazie, Kopet Dagu, Karabach, Sýrie, Libanon, Malé Asie a Írán 

(podle Hagena, 2001) 

„V Sýrii, na Kavkaze, v Iránu a v Malé Asii žije zřetelně odlišný poddruh medvěda 

hnědého, medvěd syrský. Je menší, žlutohnědý až plavý a má velmi světlé drápy. 

Medvěd syrský je silně ohrožen vyhynutím, byl zařazen do „Červené knihy“ 

ohrožených a vymírajících živočichů. Ještě na počátku historické doby žil medvěd i 

v Maroku v severozápadní Africe. Byl tu však vyhuben a o jeho existenci máme jen 

důkazy ze subfosilních nálezů“ (Dobroruka, Berger, 2004). 

Zajímavostí je, že na území České republiky se vyskytuje jediný syrský medvěd 

v ostravské zoologické zahradě. 
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Obr. č. 16: medvěd syrský (Ursus arctos syriacus), Foto: autor neznámý, 
http://www.facebook.com/media/set/ 

2.8 MEDVĚDOVITÍ OBECNĚ 
 

Z přehledu tělesných rozměrů jednotlivých druhů medvědů je zřejmé, že co se týká 

mohutnosti, nemají mezi ostatními šelmami vážnou konkurenci, a že jejich největší 

formy snesou srovnání s největšími suchozemskými savci, nepočítáme-li slony, 

nosorožce a hrocha. 

Na této vnitrodruhové variabilitě medvěda hnědého je nejzajímavější, že tělesné 

rozměry se mění celkem plynule od západu k východu; nejmenší medvědi žijí v západní 

Evropě, větší jsou ve Skandinávii a kolem Uralu a jejich velikost dále vzrůstá směrem 

k tichomořskému pobřeží, kde medvěd kamčatský na asijské straně a kodiak na straně 

americké dosahují největších uvedených hodnot. Vysvětlení tohoto pravidla, které se 

podle svého autora nazývá Bergmanovo pravidlo a má širší platnost, vychází 
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z fyziologie savců, kteří si jako homoiotermní živočichové udržují stálou tělesnou 

teplotu. K tepelným ztrátám, které jsou v oblastech s chladným drsným podnebím 

pochopitelně větší nežli v oblastech teplejších, dochází především vyzařováním na 

povrchu těla. Poněvadž povrch těla se zvětšuje pomaleji nežli jeho objem, znamená to, 

že u velkých zvířat je povrch relativně mnohem menší nežli u zvířat malých, která tedy 

mají mnohem větší tepelné ztráty a k udržení stále tělesné teploty potřebují i mnohem 

více energie. Zvětšování tělesných rozměrů příslušníků téhož druhu, žijících v různých 

zeměpisných oblastech, je tedy jedním z regulátorů snižujících tepelné ztráty zvířete 

v drsných klimatických podmínkách. 

I když se toto pravidlo nedá prostě aplikovat i na mezidruhové velikostní vztahy, 

tělesný vzrůst různých druhů medvědů je s ním celkem v souladu: nejmenší formy 

(medvěd malajský) jsou známy z tropických a subtropických oblastí, největší (medvěd 

lední) z polárních oblastí. 

V těchto vztazích se však uplatňuje i mnoho jiných vlivů. Na velikost medvěda ledního 

má například ještě vliv i skutečnost, že jde o druh přizpůsobený ve vysokém stupni 

k životu ve vodě. 

Adaptace, tedy přizpůsobení zvířete k určitým životním podmínkám, se ostatně 

projevují i v řadě jiných tělesných znaků medvědů. Celkem vysoká tělesná váha 

medvědů ovlivňuje například stavbu jejich kostry. Kostra končetin připomíná poměry, 

charakteristické pro těžké (graviportální) savce: jejich jednotlivé části jsou v kloubech 

(především loketním a kolenním) málo zaúhlené, na zadní končetině je dlouhá kost 

stehenní a krátká kost holenní. Kost klíční medvědům zcela chybí, v horní části lopatky 

je na žaberním okraji vytvořena navíc velká jáma (fossa postscapularis), z níž odstupuje 

sval (musculus subscapularis minor) upínající se na hlavici kosti ramenní. Zvláštní 

průběh tohoto svalu souvisí se zvýšenou námahou předních končetin těžkých medvědů 

při šplhání na stromy; obdobnou funkci má u medvěda ledního, který se ve vodě rovněž 

pohybuje především pomocí předních končetin. Pohyb medvědů ovlivňuje i celkové 

rozložení svaloviny na těle. Zatímco u šplhavých forem (medvěd malajský, medvěd 

pyskatý, medvěd ušatý) je mohutně vytvořena svalovina předních končetin a přední 



57 

 

části těla, u pozemních forem je rozložena rovnoměrně nebo se přesunuje k zadním 

končetinám. 

Adaptační znaky se samozřejmě netýkají pouze vnějších znaků, ale projevují se i 

v utváření vnitřních tělesných soustav. Jako všežravci se sklonem k vegetariánství mají 

medvědi velmi dlouhá střeva (celková délka střev přesahuje v průměru 7,7krát, 

v krajním případě až 10krát délku těla), nejdelší ze všech příslušníků nadčeledi 

Arctoidea, do níž kromě medvědů patří šelmy kunovité, medvídkovité a pandovité. 

Medvědi pyskatý a malajský, živící se hodně termity, včelami a jiným společensky 

žijícím hmyzem, mají úzký dlouhý jazyk, který se dá vysunout daleko z tlamy; medvěd 

pyskatý má kromě toho zesílenou dolní čelist a v horní čelisti uprostřed mezi zuby 

mezeru v nasávání potravy. Mezera vznikla tím, že mu chybějí první horní řezáky. 

Chrup medvědů má ve své původní formě 42 zubů (nahoře 3-1-4-2 a dole 3-1-4-3), ale 

tím, že se některé třenové zuby nevytvoří, může počet klesnout až na 34 (nahoře 3-1-2-2 

a dole 3-1-2-3). 

Srst většiny medvědů je dlouhá, hustá a na různých místech těla může vytvářet límce, 

závěsy nebo chomáče; tak je tomu například u medvědů ušatých (krční límec), medvědů 

ledních (prodloužená srst na břiše a na nohách, kde rozšiřuje jejich nášlapnou plochu) a 

medvědů pyskatých (chomáč z prodloužených chlupů mezi lopatkami). Pouze medvěd 

malajský, žijící trvale v teplých klimatických pásech, má srst krátkou, hladkou a 

přiléhavou. K línání srsti dochází u medvědů jednou do roka, přičemž v oblastech, kde 

jsou velké teplotní rozdíly mezi zimním a letním obdobím, se její délka může výrazně 

lišit. Uvádí se například, že izolační schopnost srsti baribala je v létě asi poloviční ve 

srovnání se zimním obdobím (poměr asi 0,58:1,21). U většiny medvědů jsou srstí zčásti 

pokryty i chodidla, zejména u medvěda ledního, kde vedle již uvedeného zvětšování 

nášlapné plochy slouží patrně i jako tepelná izolace a zabraňuj sklouznutí zvířete. Druhy 

přizpůsobené k životu na stromech (medvěd malajský, medvěd pyskatý) mají chodidla 

lysá. 

Význačným znakem medvědů je jejich jednobarevné zbarvení, které je porušováno jen 

jednoduchou kresbou na hrudi některých černých medvědů a na hlavě medvěda 

brýlatého. U žádného z medvědů není vytvořen ani protistín (světlejší zbarvení břišní 
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strany), který bývá u jednobarevných zvířat obvyklý. Je zřejmé, že u žádného 

z medvědů se nevytvořilo ochranné zbarvení, přestože např. barevná variabilita 

medvěda hnědého, především grizzlyho, bývá tímto způsobem vysvětlována. 

Zbarvení medvědů je stálé a při línání se nijak nemění; jedinou výjimkou je snad 

medvěd lední, o němž se píše, že jeho letní srst je žlutější nežli srst zimní. 

Ze smyslů je u všech medvědů nejlépe vyvinut čich a patrně i sluch, zatímco zrak je 

slabší; ostatní smysly nemají příliš velký význam. Pokusy, které se v tomto směru 

konaly na mladých medvědech hnědých, ukázaly, že medvěd pozná nehybnou lidskou 

postavu teprve ze vzdálenosti 10-30 metrů. Pohybujícího se známého člověka však 

zpozorovali již na vzdálenost 110 metrů a ze vzdálenosti 55 metrů k němu přibíhali. 

Mezi větším množstvím cizích lidí rozeznali známého člověka ze vzdálenosti 15 metrů. 

Ve všech případech hrál při poznávání hlavní úlohu způsob, jímž se osoba pohybovala, 

držení těla a další individuální rysy. Jestliže byly tyto rysy uměle změněny, trvalo 

poznání déle nebo (při zamaskování obličeje apod.) bylo zcela znemožněno. 

Při zkoušce ostrosti sluchu bylo zjištěno, že je lepší než průměrné schopnosti člověka: 

medvědi slyší tlesknutí na 150-155 m, zatímco lidský sluch je nezachytí na vzdálenost 

delší než 80 metrů. 

O medvědech existuje povětšině mylná představa, že jsou to neohrabaná, pomalá 

zvířata. Největší podíl na ní má pravděpodobně jejich mohutná postava a 

charakteristické držení těla. Ve skutečnosti se však pohybují velmi obratně a rychle, 

jestli jim na tom záleží. Uvádí se, že v běhu mohou dosáhnout rychlosti až 50 km/h. 

Medvědi jsou typičtí mimochodníci a při chůzi i klusu pohybují vždy přibližně současně 

oběma nohama na téže straně těla. Tím vzniká typický kolébavý pohyb, který je hlavní 

příčinou představ o těžkopádnosti a nemotornosti medvědů; tento dojem je podporován 

i tím, že medvědi došlapují na celou plochu chodidla. Cválající medvěd pohybuje 

naopak současně vždy oběma předníma a oběma zadníma nohama. 

S představou medvědů je u většiny lidí nerozlučně spjato lezení na stromy. Většina 

medvědů dovede skutečně velmi dobře šplhat, a to nejen jako mláďata, ale i 

v dospělosti. Dokonce i staří těžcí medvědi hnědí dovedou vyšplhat na dostatečně 
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větvený strom, na kterém se mají o co opřít. Mladší medvědi a lehčí druhy medvědů 

dovedou ovšem šplhat velmi rychle a obratně. V literatuře jsou zprávy a šplhání všech 

druhů medvědů kromě medvěda ledního, který k tomu ostatně nemá příležitost; přesto 

se však i o něm píše, že umí překvapivě dobře šplhat po strmých ledovcových a 

skalních úbočích, po nichž se pohybuje tak rychle, že ho člověk se psy nestačí 

pronásledovat. Rád šplhá na stromy medvěd brýlatý, medvěd ušatý dovede vyšplhat na 

stromě 20 metrů vysoko a o baribalovi se píše, že se dovede vyšplhat na kmen jedle do 

desetimetrové výšky rychleji než veverka. Nejvíce se k lezení po stromech přizpůsobily 

dva druhy – medvěd pyskatý a především medvěd malajský, který se dá do jisté míry 

nazvat stromovým zvířetem. Medvědi šplhají na kmen stromu tak, že předními 

končetinami objímají kmen ze stran, takže jsou na nich více méně zavěšeni, zatímco 

zadní nohy mají podloženy více pod tělem a při šplhání se o ně opírají. Podle prof. 

Hedigera, který byl dlouholetým ředitelem zoologické zahrady v Curychu, se však 

medvěd pyskatý dovede pohybovat po krycí mříži klece i po způsobu lenochoda – 

zavěšen za všechny čtyři končetiny a hřbetem dolů.  

Hovoříme- li o pohybových schopnostech medvědů, musíme se nakonec zmínit i o 

jedné jejich zvláštnosti. Všechny druhy dovedou totiž vzpřímeně stát na zadních 

končetinách a některé (medvěd hnědý, medvěd malajský, medvěd brýlatý) se takto 

dovedou i pohybovat. Viděl jsem dokonce fotografii samice medvěda brýlatého 

z basilejské zoologické zahrady, která tímto způsobem přinášela k ošetřovateli v náručí 

své mládě (podle Heráně, 1978). 

Medvěd hnědý je aktivní přibližně od 6 hodin večer do 9 hodin ráno, samozřejmě 

s odchylkami na obě strany. Přes den obvykle odpočívá na nějakém chladném místě 

v lese, V chladných a deštivých dnech jsou medvědi pohyblivější a doba jejich denního 

odpočinku se omezuje na období přibližně mezi 11. a 15. hodinou. Všichni medvědi 

mají poměrně hluboký spánek medvěd pyskatý má podle prof. Hedigera nejhlubší 

spánek ze všech zvířat – a své úkryty si volí tak, aby nemohli být ve spánku snadno 

překvapeni. Většina medvědů spí na zemi, pouze medvěd ušatý a zejména medvěd 

malajský odpočívají často ve větvích stromů. Při spánku leží medvědi obvykle na boku, 

ale mohou zaujímat i jiné pozice, často velmi groteskní, což můžeme dobře pozorovat i 

v zoologických zahradách.  
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Poměrně velkou část svého denního programu věnují medvědi čištění srsti škrábání, 

drbání, válení v bahně, písku nebo sněhu a koupání, což všechno dohromady 

označujeme jako komfortní chování. I v zoologické zahradě můžeme pozorovat, jak si 

medvědi pročišťují srst drápy, a na místech, kam tlapami nedosáhnou hlavně na bocích 

a na hřbetě drbáním o stromy nebo jiné předměty. Všichni medvědi mají rádi vodu a 

s oblibou se koupají nebo si v ní i hrají. Po koupání stejně jako po vyválení nebo po 

procitnutí se otřepávají, podobně jako psi. 

Po opuštění úkrytu, v němž odpočíval, odchází medvěd obvykle nejprve k napajedlu a 

potom se vydává za potravou. Přitom se zdržuje hlavně v hustých lesních porostech, 

polomech nebo bažinách, zatímco světliny nebo pole rychle přechází. Výjimku tvoří 

případy, kdy se vydává za potravou speciálně do polí (např. na zrající kukuřici), do 

ovocných sadů apod. Medvědi se totiž většinou kulturní krajině nijak nevyhýbají, a 

přestože dávají přednost zalesněným oblastem, mnozí z nich (medvěd hnědý, medvěd 

malajský, medvěd pyskatý, medvěd brýlatý, baribal) mohou žít i v blízkosti lidských 

sídlišť. Při těchto pochůzkách medvědi neustále větří a často potřebují-li se orientovat, 

šplhají i na stromy, aby získali lepší rozhled (podle Heráně, 1978). 

MEDVĚDÍ STOPA 

Medvědí stopa je pro svoji velikost a tvar jen stěží zaměnitelná se šlépějí kteréhokoli 

jiného živočicha. Tvar zadní stopy poněkud připomíná otisk bosé nohy člověka, zatímco 

stopa přední končetiny má otištěnou pouze malou část chodidla. Medvědí stopy mají 

vždy patrných všech pět prstů se silnými drápy. Pouze stopa velmi malého medvíděte 

by za určitých okolností mohla připomínat stopu statného jezevce, v takovém případě je 

nutné v okolí hledat i stopu medvědice. Ve stopní dráze medvěda je většinou zadní 

šlépěj kladena do přední. Při typické pomalé chůzi je délka kroku dospělých jedinců 

pouze 50 – 60 cm, při běhu se tato vzdálenost prodlužuje. Mláďata mají délku kroku 

naopak výrazně kratší (Červený, Koubek, Bufka, 2000). 

Drápy medvědů, které jsou na širokých nohách, mají nezatažitelné drápy. Drápy jsou 

obvykle delší na zadních nohách než na předních nohách. Přestože nemají prsty, ale 

jenom drápy, tak bývají medvědi velmi zruční v manipulaci s předměty (podle 

Dominica, 1988).  
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HIBERNACE 

Medvědi se na zimní období ukládají k nepravému zimnímu spánku. Během pozdního 

léta se všichni medvědi činí co nejvíce vykrmit a během listopadu a prosince se snaží 

ulehnout na klidné a suché místo. Tato místa jsou buď medvědy vlastnoručně vyhrabané 

jámy, nebo skalní dutiny. Z hibernace se probouzí koncem února až dubna podle 

venkovních teplot a začínají si hned hledat potravu. 

U medvědů můžeme říci, že „jejich hibernace je netradiční, protože klasickou hibernaci 

lze shrnout do několika bodů: 1. teplota těla mnohých hibernantů klesá až na hranici cca 

o 1 °C vyšší než teplota okolního prostředí; 2. spotřeba kyslíku v některých případech 

klesá až na hranici 2 - 5% bazálního metabolismu; 3. dechová frekvence klesá až na 2 x 

za minutu nebo i méně; 4. zvířata upadají do strnulosti, ve které jsou na vnější podněty 

méně vnímavá (kromě teploty) než za hlubokého spánku; 5. srdeční frekvence je značně 

snížená; 6. u zvířat se zachovává schopnost spontánního ohřátí těla bez závislosti na 

absorpci tepla z okolního prostředí“ (Vlasák, 1986). 

Medvědi se během svého spánku budí a jejich teplota sice mírně klesá, ale nemá na ní 

vliv teplota okolí. 
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3. METODIKA A VÝSLEDKY 
 

Medvědy hnědé jsem pozorovala v plzeňské zoologické zahradě v několika níže 

uvedených dnech, vždy po několika hodinách. Sledovala jsem základní typy chování 

(lokomoce, potravní chování, hravé chování, sociální chování, rozmnožovací chování, 

klid a spánek). Jednotlivé aktivity byly následně zaznamenány do tabulek v 10 

minutových intervalech. Z tabulek jsem hodnoty přenesla do grafů, které znázorňují, 

kolik procent zabíralo jednotlivé chování v jednom pozorování. Následně jsem pak 

udělala pro každého jednotlivce jeden výsledný graf.  

Zoologická zahrada v Plzni, která byla založena roku 1926, je druhou nejstarší 

zoologickou zahradou v České republice. Zároveň je nejnavštěvovanější turistickou 

atrakcí Plzeňského kraje a 4. nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v České 

republice. Členitý přírodní areál má rozlohu 21 ha a od roku 1996 je intenzivně 

přetvářen na zoogeografický biopark. Právě po roce 1996 zanikla řada nemoderních 

výběhů a expozic, zvířata i rostliny začaly být rozmísťovány rovnoměrně po celém 

areálu, vytvořily se nové výběhy a vznikla naučná stezka „Vývoj přírody ve 

čtvrtohorách“ s hektarovým lesním výběhem pro větší skupinu medvědů hnědých.  

V této zoologické zahradě se momentálně vyskytují čtyři dospělí jedinci, které jsem 

pozorovala – jedna samice (Eliška) a tři samci (Pišta, Miky a Honzík).  

Pišta je ze všech čtyř medvědů nejstarší, je mu 31 let (pozn. - medvědi hnědí se dožívají 

průměrně 25 let) a je na svůj věk velmi aktivní. Jednou si dokonce ve výběhu sám 

vyhrabal brloh pro zimní spánek. Pišta je v plzeňské zoologické zahradě už od malička. 

První polovinu svého života strávil v kleci, ale v roce 1998 se přestěhoval se svojí 

tehdejší partnerkou Mištou do nového velkého výběhu. Spolu měli deset potomků, když 

se jim pětkrát narodila dvojčata. 

Miky (19) je jeho mladší bratr a oba samci jsou strýci Elišky a Honzíka, kterým je 9 let. 

Eliška s Honzíkem jsou známá medvíďata z Večerníčku pana Chaloupka „Honzík a 

Eliška – Toulání s medvíďaty“. 
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 Všichni samci jsou kastrovaní, protože není zájem na tom, aby se brtníci 

v zoologických zahradách rozmnožovali. Je to z důvodu, že brtníků je všude spíš 

přebytek a jelikož u nich dochází často k incestům a rodí se medvíďata, která jsou 

mnohem menší, než by měla být. Což je třeba případ místní Elišky, která nedosahuje 

takových rozměrů, jakých by měla normální samice dorůstat. K případnému odchovu 

brtníků jsou vybírány jenom mladé a nejkvalitnější chovné páry.  

Od roku 1998 se brtníci v plzeňské zoologické zahradě nacházejí ve výběhu, který měří 

něco k jednomu hektaru a je jediným výběhem pro medvědy v České republice, který 

odpovídá normám, jak by měl výběh pro medvědy vypadat. Výběh je 175 metrů dlouhý 

a různě široký a celou dobu směřuje do kopce. První část výběhu, která je dobře 

viditelná pro návštěvníky zoologické zahrady, je prakticky bez travního porostu, ale 

hned vedle ubikací medvědů a jezírka. Druhá rozsáhlejší část by se dala definovat jako 

kus zahrazeného lesa. Medvědi měli původně výběh společný s vlky, ale jak řekl 

chovatel šelem Václav Trejbal, nedělalo toto spojení dobrý dojem, protože vlci byli 

v jedné části a nesměli do druhé, protože medvědi je tam nepustili. 

Od roku 1999/2000 nechávají v Plzni medvědy zazimovávat. Jsou tak naučení tím, že 

přestanou na konci podzimu dostávat potravu. Pak si sami zalezou do svého brlohu, 

který mají vystlán a ulehnou ke spánku. Na jejich spánek zatím nemá moc vliv, jak moc 

je velká zima. „Medvědi přestávají přijímat potravu vždycky kolem Mikuláše a 

přibližně kolem Štědrého dne již spí. Spánek trvá asi tři měsíce a není souvislý“, popsal 

mluvčí zoo Martin Vobruba. Medvědi většinu spí dva až tři týdny, pak procitnou, někdy 

se i postaví, pohybují se v brlohu, případně se napijí vlažné vody a dají si ovesné 

vločky. Po dvou až třech dnech takové aktivity zase upadají do dvou až tří týdnů 

dřímání. Na odpočinek se pečlivě připravují už od podzimu. Chovatelé jim přilepšují ve 

stravě, aby si vytvořili patřičné tukové zásoby, medvědi si také vystýlají pelechy senem, 

listím a slámou. 

Nejaktivnější medvědi se většinou budí na konci února. "Vycítí, že přišel jejich čas, a 

vzbudí se natrvalo. Začnou chodit, funět a dokonce bouchat na železné dveře. Tím 

vzbudí i ostatní a v podstatě na začátku března medvědi už bývají ve venkovním 
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výběhu," uvedl mluvčí. Nejpozději se z brlohu vydávají v půlce března. (podle 

www.denik.cz/regiony/v-plzni-se-vzbudili-medvedi-dostali-piskoty-.html) 

„Z plzeňské čtveřice jsou nejaktivnější Honzík a Eliška. Nejenže byli nejdřív vzhůru, 

ale na rozdíl od svých starších druhů si pobyt ve venkovním výběhu také zpestřují 

pohybem a drobnými vzájemnými šarvátkami a hrami.  

I když se medvědi několik měsíců postili, nemohou se hned po svém probuzení hodně 

najíst. Překrmování či nevhodná strava by jim nyní mohly uškodit. "Musí se nejdřív 

nastartovat jejich metabolismus," řekl ošetřovatel Václav Trejbal. Strava je proto v 

objemu i pestrosti zatím skromná. Začíná se piškoty a jablíčky. "Jak se blíží léto, víc 

využívají plochu celého výběhu, těší se na koupání a rozežírají se, aby zas na podzim 

nabrali tukové zásoby na zimní spánek," dodal mluvčí“ 

(www.denik.cz/regiony/v-plzni-se-vzbudili-medvedi-dostali-piskoty-.html). 

Jejich strava je založená převážně na zelenině, ovoci a sladkostech. Jak mi řekl pan 

Václav Trejbal, tak medvědi dostanou hlavně to, co jim darují okolní velkoobchody. Ze 

zeleniny dostávají asi nejčastěji mrkev a z ovoce jablka. Nikdy nejí citrusy, když je 

dostanou, tak se v nich prý jenom vyválejí. Podobné to mají i s rybami, které moc 

zapáchají. Největší a nejvyhledávanější pochoutkou jsou pro ně veškeré sladkosti – 

piškoty a marmelády, ale také třeba koláče nebo dorty. 

Zajímavostí místní zoologické zahrady je, že ošetřovatel občas chodí do výběhu a 

medvědy krmí z ruky. Nicméně neoznačuje Pištu, Mikyho, Honzíka a Elišku za domácí 

mazlíčky a jiným lidem by nedoporučoval, za nimi chodit do výběhu. Sám má 

zkušenosti i s jinými šelmami a ví, co si ke kterému jedinci může dovolit. 
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Obr. č. 17: Eliška tráví s Honzíkem většinu času, foto: Jana Vojáčková,2012 

 

Obr. č. 18: Pišta je ve svém věku velmi aktivní, foto: Jana Vojáčková, 2012 
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3.1 VÝSLEDKY 
 

„Lokomoce“ = forma aktivity sloužící k přemisťování se jedinců z místa na místo. 

Jedná se o chůzi, běh, plavání nebo šplh na strom. 

„Spánek“ = stav snížené aktivity spojené s útlumem smyslového vnímání a pohybovým 

klidem. 

„Sociální chování“ = Jedinci téhož druhu vytvářejí společenství = society. Jedná se o 

neanonymní uzavřenou societu tvořenou jedinci, kteří se dobře znají, žijí značnou část 

života společně a jsou propojeni systémem vzájemných vazeb. 

„Hravé chování“ = zvláštní druh chování, mísí se zde různé druhy chování, má citové 

pozadí, bývá přípravou k cílevědomé aktivitě v dospělosti, má význam sociální. Hravé 

chování je zvířatům příjemné a může být i mnohokrát opakováno. 

„Potravní chování“ = podnětem je hlad. Získávání a zpracování potravy, vytváření 

potravních zásob. Čím je živočich hladovější, tím větší aktivitu vyvíjí. 

„Klid“ = není vyvíjena žádná aktivita. 

„Rozmnožovací chování“ = směruje k zajištění reprodukce, ochrany a péče o 

potomstvo. Zahrnuje rivalské chování – mezi jedinci téhož druhu, směřuje k tvorbě 

okrsků, partnerské chování – směřuje ke zmenšování vzdálenosti mezi pohlavními 

partnery, k jejich komunikaci a k pohlavnímu spojení a páření – vlastní kopulace.
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3.1.1 TABULKY 

 

Pozorovaný medvěd: samice ELIŠKA 

Datum: 22. 4. 2012 

Tabulka 1 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:40        
11:50        
12:00        
12:10        
12:20        
12:30        
12:40        
 

Tabulka 2 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:40        
13:50        
14:00        
14:10        
14:20        
14:30        
14:40        
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Tabulka 3 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:50        
15:00        
15:10        
15:20        
15:30        
15:40        
15:50        
 

Datum:  2. 5. 2012 

Tabulka 4 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
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Tabulka 5 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 6 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 7 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
 

Tabulka 8 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
14:55        



71 

 

 

 

Datum: 15. 5. 2012 

Tabulka 9 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 10 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 11 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 12 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Datum:  4. 6. 2012 

Tabulka 13 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 14 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 15 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 16 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
 



75 

 

 

Datum: 8. 6. 2012 

Tabulka 17 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:15        
10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
 

Tabulka 18 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:25        
11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
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Tabulka 19 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:35        
12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
 

Tabulka 20 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:45        
13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
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Tabulka 21 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:55        
15:05        
15:15        
15:25        
15:35        
15:45        
15:55        
 

Datum: 13. 5. 2012 

Tabulka 22 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
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Tabulka 23 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 24 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 25 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        



80 

 

Pozorovaný medvěd: samec PIŠTA 

Datum: 22. 4. 2012 

Tabulka 1 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:40        
11:50        
12:00        
12:10        
12:20        
12:30        
12:40        
 

Tabulka 2 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:40        
13:50        
14:00        
14:10        
14:20        
14:30        
14:40        
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Tabulka 3 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:50        
15:00        
15:10        
15:20        
15:30        
15:40        
15:50        
 

Datum:  2. 5. 2012 

Tabulka 4 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 



82 

 

 

Tabulka 5 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 6 Lokomoce ch. Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 7 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
 

Tabulka 8 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
14:55        
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Datum: 15. 5. 2012 

Tabulka 9 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 10 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 11 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 12 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
 



86 

 

 

Datum:  4. 6. 2012 

Tabulka 13 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 14 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 15 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 16 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Datum: 8. 6. 2012 

Tabulka 17 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:15        
10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
 

Tabulka 18 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:25        
11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
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Tabulka 19 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:35        
12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
 

Tabulka 20 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:45        
13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
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Tabulka 21 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:55        
15:05        
15:15        
15:25        
15:35        
15:45        
15:55        
 

Datum: 13. 5. 2012 

Tabulka 22 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
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Tabulka 23 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 24 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 25 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Pozorovaný medvěd: samec MIKY 

Datum: 22. 4. 2012 

Tabulka 1 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:40        
11:50        
12:00        
12:10        
12:20        
12:30        
12:40        
 

Tabulka 2 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:40        
13:50        
14:00        
14:10        
14:20        
14:30        
14:40        
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Tabulka 3 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:50        
15:00        
15:10        
15:20        
15:30        
15:40        
15:50        
 

Datum:  2. 5. 2012 

Tabulka 4 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
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Tabulka 5 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 6 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 7 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
 

Tabulka 8 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
14:55        
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Datum: 15. 5. 2012 

Tabulka 9 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 10 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 11 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 12 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Datum:  4. 6. 2012 

Tabulka 13 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 14 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 15 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 16 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Datum: 8. 6. 2012 

Tabulka 17 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:15        
10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
 

Tabulka 18 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:25        
11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
 



102 

 

 

Tabulka 19 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:35        
12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
 

Tabulka 20 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:45        
13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
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Tabulka 21 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:55        
15:05        
15:15        
15:25        
15:35        
15:45        
15:55        
 

Datum: 13. 5. 2012 

Tabulka 22 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
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Tabulka 23 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 24 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 25 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Pozorovaný medvěd: samec HONZÍK 

Datum: 22. 4. 2012 

Tabulka 1 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:40        
11:50        
12:00        
12:10        
12:20        
12:30        
12:40        
 

Tabulka 2 Lokomoce ch. Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:40        
13:50        
14:00        
14:10        
14:20        
14:30        
14:40        
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Tabulka 3 Lokomoce ch. Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:50        
15:00        
15:10        
15:20        
15:30        
15:40        
15:50        
 

Datum:  2. 5. 2012 

Tabulka 4 Lokomoce ch. Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
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Tabulka 5 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 6 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 7 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
 

Tabulka 8 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
14:55        



110 

 

 

 

 
Datum: 15. 5. 2012 

Tabulka 9 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 10 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 11 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 12 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Datum:  4. 6. 2012 

Tabulka 13 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
 

Tabulka 14 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
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Tabulka 15 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
 

Tabulka 16 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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Datum: 8. 6. 2012 

Tabulka 17 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:15        
10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
 

Tabulka 18 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:25        
11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
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Tabulka 19 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:35        
12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
 

Tabulka 20 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

13:45        
13:55        
14:05        
14:15        
14:25        
14:35        
14:45        
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Tabulka 21 Lokomoce  Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

14:55        
15:05        
15:15        
15:25        
15:35        
15:45        
15:55        
 

Datum: 13. 5. 2012 

Tabulka 22 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

9:15        
9:25        
9:35        
9:45        
9:55        
10:05        
10:15        
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Tabulka 23 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

10:25        
10:35        
10:45        
10:55        
11:05        
11:15        
11:25        
 

Tabulka 24 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

11:35        
11:45        
11:55        
12:05        
12:15        
12:25        
12:35        
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Tabulka 25 Lokomoce Spánek  Sociální ch. Hravé ch. Potravní ch. Klid  Rozmnožovací 
ch. 

12:45        
12:55        
13:05        
13:15        
13:25        
13:35        
13:45        
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VÝSLEDNÉ GRAFY Z BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
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Pohyb – pohyb medvěda po výběhu; spánek - medvěd je ve vnitřním prostoru nebo leží 
ve venkovním výběhu a spí; sociální chování – zahrnuje zájem o druhého medvěda 
nebo agresi; herní chování – používání hraček; potravní chování – příjem, vylučování 
nebo hledání potravy; stereotyp – jednotvárný vzorec chování; klid – není vyvíjena 
žádná aktivita 
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4. DISKUZE 
 

V praktické části diplomové práce jsem se zabývala pozorováním čtyř medvědů 

v plzeňské zoologické zahradě – Elišky, Mikyho, Pišty a Honzíka. 

Ve svém pozorování jsem sledovala určité typy chování (lokomoce, potravní chování, 

hravé chování, sociální chování, rozmnožovací chování, klid a spánek) 

„Lokomoce“ je velmi častá aktivita u medvědů. Typický je pro medvědy kolébavý 

pohyb, který je příčinou představ o těžkopádnosti a nemotornosti medvědů (Heráň, 

1978). Nemotorní medvědi ale nejsou. Ve svém výběhu se pohybovali aktivně, lezli na 

stromy, koupali se a často procházeli celý svůj výběh. Medvědi se umí postavit a někteří 

i pohybovat po dvou končetinách, ale tento pohyb jsem v zoologické zahradě 

nepozorovala. 

 „Potravní chování“ bylo na medvědech často k pozorování. Všichni chodili po výběhu, 

různě okusovali stromky a hrabali v zemi. Samozřejmě v době, kdy dostali krmení, byla 

potrava na nějaký čas jejich hlavní aktivitou. 

„Hravé chování“ ve volné přírodě u dospělých jedinců není k pozorování. V zoologické 

zahradě naopak ano. Pozorovala jsem, jak si nejčastěji Pišta hraje s kusem větve, ale 

občas i mezi sourozenci Eliškou a Honzíkem bylo k vidění hravé chování. 

„Sociální chování“ není u medvědů běžné. Většina druhů je zvyklá žít samotářsky 

(Brocková, 2005). V podmínkách zoologické zahrady nejde žít naprosto samotářsky, 

nicméně v případě Mikyho jsem samotářské chování pozorovala. Stranil se ostatních 

medvědů a vyhledával odlehlé prostory výběhu. Naopak Eliška s Honzíkem samotářští 

nebyli a hodně času trávili spolu. 

„Rozmnožovací chování“ jsem mohla pozorovat, jelikož u brtníků je doba páření během 

dubna a května (Gansloβer, Votruba, 2005). V přírodě je brtník monogamně žijící tvor a 

není u něj pravidlem mít více partnerů na páření. To, v podmínkách zoologické zahrady, 

kde jsou tři samci a jedna samice, není možné. Proto mezi samci docházelo i k bojům, 
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kde vyhrával vždy nejsilnější Pišta. Vítězství v souboji ale nezaručovalo možnost 

k páření, protože Eliška si svého partnera vybírala podle sebe. 

 „Klid“ je přes den častým jevem u medvědů. Aktivní jsou až k večeru. Přes den 

medvědi obvykle odpočívají na nějakém chladném místě v lese (Heráň, 1978). Miky 

odpočíval často v lesní části svého výběhu, u ostatních medvědů to už nebylo tak časté, 

odpočívali na různých místech a ne vždy to byla místa v lese. Pokaždé se ale jednalo o 

výhlubně v zemi, které musely být chladné. 

„Spánek“ následoval často v brzkých odpoledních hodinách a působil jako velmi 

hluboký. Při spánku leží medvědi obvykle na boku, ale mohou zaujímat i jiné pozice 

(Heráň, 1978). Pozice medvědů při spánku, které jsem pozorovala, byla často pozice na 

boku, ale také třeba na břiše s tlapami pod hlavou, nebo byl medvěd obtočen kolem 

stromu. Zimní spánek, který praktikují s medvědy v Plzni, působí přirozeným dojmem, 

až na to, že na medvědy nemá vliv venkovní teplota jako spíš doba spánku. 

Za povšimnutí stojí, že všichni čtyři medvědi jsou mezi sebou příbuzní, což překvapivě 

hlavně samcům nijak nepřekáželo v době říje. To potvrzuje teorii, že u brtníků dochází 

velmi často k incestům. Medvědice Eliška z plzeňské zoologické zahrady je právě 

potomkem jednoho takového incestu mezi brtníky a podle slov ošetřovatele Trejbala je 

menší, než by správně samice měla být. 
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5. ZÁVĚR 
 

Ve své práci jsem se zabývala pozorováním hnědých medvědů brtníků a dospěla jsem 

k výsledkům uvedených v grafech, které zaznamenávají jejich denní aktivitu. Dle 

předpokladů, byla výsledkem častěji aktivita než odpočinek. Do odpočinku řadím klid a 

spánek, do aktivity všechna ostatní chování s výjimkou sociálního. 

Nejaktivnější ze všech pozorovaných medvědů byla Eliška, která odpočinkem trávila 

nejméně času. Naopak Miky téměř polovinu svého času věnoval odpočinku stejně jako 

aktivitě a byl nejméně aktivním medvědem ve výběhu. 

Ve srovnání s ledními medvědy jsou brtníci ve svém chování variabilnější. Vedle klidu, 

spánku a lokomoce jsou potravní, hravé, sociální a rozmnožovací chování důležitou 

součástí jejich denní aktivity. Právě potravní chování z nich dělá aktivnější medvědy, 

než jsou medvědi lední, kteří přijímají potravu pouze v podobě masa, a tudíž sami 

žádnou potravu v podmínkách zoologické zahrady nevyhledávají. 

Medvědi brtníci byli ve svém výběhu poměrně aktivní a pozorovala jsem u nich časté 

koupání. Méně pak lezli na stromy. Když tak činili, tak nešplhali nijak vysoko, 

pravděpodobně kvůli své váze. Hlavně lezení na strom bych ale připisovala snaze 

upoutat partnera. Samci nejčastěji lezli na strom, aby se předvedli před samicí. 

Péči o povrch těla bych nehodnotila jako převážnou část denního programu medvědů. 

Pozorovala jsem pouze drbání se o stromy nebo okraje jejich bazénku, případně drbali 

sami sebe tlapami. Jinou starost o srst jsem neviděla. Nebyla to výrazná aktivita, kterou 

by se medvědi zabývali, i když byla každodenní součástí jejich chování. 
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