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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 
 

Trojčata rysů už vyrostla a vyráží do světa 

 

Trojčata rysa kanadského, která se v Zoo Brno narodila v květnu minulého roku, 

odjíždí zítra do Zoo Limpopo na západě Ukrajině. Mláďata zůstávají s matkou 

přibližně 10 měsíců a poté musí rodiče opustit, aby jim „nebránila v lásce“. 
Rysům se totiž blíží doba páření a chovatelé doufají v další odchov. 
 

Roční samec přišel do Brna v roce 2003 z Ostravy a čtyřletá samice z Minnesoty 
v roce 2009 a společně přivedli na svět již sedm potomků. V roce 2010 to byla 
čtyřčata, která jsou dnes v soukromém chovu a minulý rok na jaře se narodil jeden 
sameček a dvě samičky. Doba březosti u rysů trvá kolem sedmdesáti dnů a 
nejčastěji se rodí dvě až tři mláďata. V přírodě nežije samice společně se samcem, 
a proto se při prvním vrhu rozhodli chovatelé po narození mláďat oddělit samce 
od rodiny. Tentokrát byl od začátku společně s matkou i rysaty ve výběhu a milým 
překvapením bylo zjištění, že samec je velmi pozorný a starostlivý otec. V ČR je 
možné vidět tyto šelmy pouze v Zoo Plzeň, kde mají také jeden chovný pár. 
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725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                               

Strana 2 / 1 

    

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    13.1. 2014 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a spolu se 
Stanicí mladých přírodovědců již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických 
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské 
metropole.               
 

 

 

 


