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MÁŠA A MEDVĚD ODJÍŽDÍ DO ČESKÉHO KRUMLOVA
Medvědi zabavení z důvodu absence potřebného dovozního povolení na letišti v Praze, kterým dočasný domov
poskytla nejprve Zoo Praha, od 31. 10. pak Zoo Olomouc, konečně naleznou adresu svého trvalého bydliště.
Samice Máša i samec Arno se narodili v r. 2017 v Rusku. Nakládka z provizorního výběhu se uskutečnila už dnes
z důvodu panujících vysokých teplot, velké vzdálenosti mezi městy a následné průjezdnosti cest. „Zítra v brzkých
ranních hodinách dojde k transportu z naší zahrady na Státní hrad a zámek Český Krumlov,“ dodává ředitel
olomoucké zoo Dr. Ing. Radomír Habáň.

PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM
Na konci září 2017 byly z Ruska do ČR dovezeny 2 živé exempláře medvěda hnědého, jednalo se o mladé medvědy
(cca půlroční). Hlavním důvodem pro zadržení byla absence potřebného dovozního povolení (permitu CITES), které
nebylo dovozcem dodáno ani dodatečně. Následně rozhodla ČIŽP o zabavení předmětných exemplářů. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci 10. června 2019. Již během jara 2019 bylo předběžně dohodnuto, že medvědi
připadnou do majetku státu a mohli by být umístěni do medvědária při Státním hradu a zámku v Českém Krumlově.

PRŮBĚH NAKLÁDKY - „AHOJ MÁŠO, DLOUHO JSME SE NEVIDĚLY…“
K nakládce v Zoo Olomouc bylo potřeba povolat jeřáb a speciálně upravené vozy s transportními bednami. Do těch
se zaměstnanci Zoo Olomouc snažili přehnat nejprve samici Mášu, později samce Arna. Máše se na cestu příliš
nechtělo. Nepomohly ani svody v podobě jablek v přepravní bedně. Nakonec bezvýsledné, o to více však trpělivé
počínání, vzala do svých rukou veterinářka zoo MVDr. Lenka Chrastinová, kterou si zvířata velmi dobře pamatují
z vakcinací, či pravidelného odčervení. Vstoupila do zázemí s narkotizační puškou se slovy: „Ahoj Mášo, dlouho
jsme se neviděly…“ V ten okamžik Máša vběhla do bedny. Arnovi stačilo říct, že přijde Lenka a jeho nástup do
bedny žádné čekání neprovázelo. V čase 20:22 byla obě zvířata bezpečně naložena.

MEDVĚD HNĚDÝ
Medvěd hnědý je ostrůvkovitě rozšířen po celé Evropě, větší části Asie a Severní Americe. Nejvíce jedinců (cca
4 500 - 5 000) žije v evropské části Ruska. Jedná se o naši největší šelmu. Jeho výskyt bývá v Beskydech evidován
každoročně již od r. 1973. Pohlaví se od sebe liší pouze velikostí (samec je o 38 - 50 % větší), mladí jedinci mají do
druhého roku života bílý pruh na hrdle. Jedná se o všežravce, byť rostlinná složka v potravě převládá. Nepohrdne
ani mršinami, které rozpozná na velkou vzdálenost. Dokáže velmi rychle běžet - až 45 km/h, skákat i plavat.
Orientuje se zejména sluchem a čichem, neumí ovládat mimické svaly v obličeji, otisk jeho zadní tlapy připomíná
lidskou stopu. Na zimu upadá do hibernace (nepravého zimního spánku), uspoří až 75 % energie, občas vylézá ven,
napít se a vyprázdnit. Samice rodí v zimě v brlohu většinou 2 mláďata za 2 roky. Medvěd nemá přirozeného
nepřítele, kromě člověka. Lidé lovili medvědy už v paleolitu, coby zdroj nebezpečí, masa a kůže, ale také jako
konkurenty. Jeho agresivita stoupá se zraněním, přítomností mláďat, psa, překvapením medvěda, či narušením
teritoria brlohu. V případě setkání s ním se doporučuje nenavazovat oční kontakt, neutíkat a pomalu se vzdalovat,
příp. odhodit oděv či jídlo. Při napadení je nutné chránit si životně důležité orgány ve schoulené pozici. Medvěd
brtník dostal své jméno podle staročeského výrazu pro dutinu stromu - brť, z níž vybírá hnízda divokých včel.
Přejeme Máše a Arnovi šťastnou cestu a ať jim jejich nový krásný domov skýtá dobrý život.
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