
                                                                                                                              TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                                                    

Strana 1 / 1 

 

   www.zoobrno.cz           zoo@zoobrno.cz                                                                    21.8. 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 součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 

programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 

 

Žraločí zuby pro štěstí 
 
Na návštěvníky brněnské zoologické zahrady čeká od tohoto týdne novinka 
v podobě výstavy žraločích čelistí v Exotáriu. Mezi exponáty, které na dobu pěti 
let zapůjčil soukromý vlastník, je možné najít například obnaženou čelist žraloka 
citronového nebo zuby obávaného žraloka bílého. 
 
Prostory Exotária nyní kromě exotického ptactva a ryb obohatí tato sbírka, která je 
složena z exponátů pocházejících výhradně z uhynulých jedinců nebo žraloků 
chycených do ochranných sítí u mořských pláží. Tuto sbírku Zoo Brno zapůjčil 
bezplatně soukromý sběratel Pavel Janda, který říká: „Žraloky obdivuji od mládí, 
kdy jsem sledoval dokumentární filmy, četl knihy a chodil na přednášky o těchto 
obyvatelích podmořského světa. Později jsem začal nakupovat jednotlivé exponáty 
na internetu nebo od jiných sběratelů. Zápůjčkou mé sbírky chci prostřednictvím 
Zoo Brno připomenout lidem tato ohrožená a mnohdy mýtizovaná zvířata. Já sám 
mám doma misku žraločích zubů, které dávám přátelům pro štěstí, věřím, že i 
brněnské zoo přinesou štěstí.“  Výstava představuje čelisti několika druhů žraloků, 
z nichž nejvzácnější je zároveň největší čelist žraloka tygřího, který měřil asi 4 
metry. Další ratitou jsou i dva zuby žraloka bílého. Exponáty budou v zahradě 
vystaveny dlouhodobě. 
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