
 
 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
SLONI BIJÍ NA POPLACH. ROZEZNÍME ADVENTNÍ TRIANGL…? 

                                                                       Olomouc, 7. prosince 2018 
 

Jelikož nastal adventní čas, neměli bychom být na pomoc skoupí. Zoo Olomouc a o.p.s. MOMENT 
spojují síly. Aby byl triangl uzavřen, prosíme i vás. Máte-li doma na oblečení cokoliv, co je pěkné,   
a tíží vaši skříň, přivezte vše do zoo. Výtěžek z prodeje věnuje Moment na projekt Save Elephants, 
na záchranu slonů afrických v jejich domovině. „Pozoroval jsem stovky živých slonů, jindy se dostal 
na místo masakru s devadesáti mršinami, připletl se i k záchraně osiřelého slůněte, které přišlo 
o celou rodinu. Miliony lidí by jistě změnily stanovisko, kdyby tušily, co za obchodem se slonovinou 
stojí, a že kly pochází ze zabitých slonů, že neodpadají jako paroží. Poptávka žene cenu slonoviny 
na černém trhu závratně vysoko. Stávající tempo zabíjení může slony vyhubit v naprosté většině 
Afriky v horizontu deseti let,“ dodává Arthur F. Sniegon, zakladatel Save Elephants, z.s. 
 
Jedna taška prodaných oděvů znamená krmení na den pro psí tým v Kongu, který je vycvičen na 
odhalování pytláků slonoviny. Slon africký obýval původně téměř celou Afriku. Jejich stavy snižují 
zejména ilegální zabíjení a obchod se slonovinou, dále zábor půdy. Velikost volně žijící populace je 
odhadována na 600 000 jedinců. Každoročně je kvůli klům v Africe zabito 30 až 40 000 slonů. 
Savanoví sloni vytváří stáda až o několika stovkách jedinců. Při jeho nalezení vyzbrojenou skupinou 
pytláků může dojít k masakru desítek slonů během jediného dne. 
 

JAK SAVE ELEPHANTS POMÁHÁ 
Drony nad pralesy mohou detekovat kouř z ohňů z pytláckých tábořišť, odhalit přítomnost jejich 
vozidel, koní či velbloudů. Od roku 2014 se při vyhledávání slonoviny používají psi, kteří částečně 
blokují letiště a hlavní tahy v zemi, odkud slonovina uniká. Spoluprací s českými kynology se podařilo 
darovat do Konga dvě české vycvičené feny. Práci strážců parků lze podpořit zajištěním obuvi, 
oblečení, batohů, stanů, kol, či PC. Změna klimatu i neuvážené využívání vody pastevci a zemědělci 
nutí slony migrovat v období sucha za hranice chráněných území, kde jsou mnozí zabiti. Zpřístupnění 
podpovrchové vody může slony přimět zůstávat dále od lidí. Tam, kde obývají sloni i lidé stejný 
prostor, dochází ke konfliktům o zdroje. Sloni využívají lidmi pěstované plodiny jako potravu a často 
tím chudé malozemědělce přivedou na hranici přežití. Může dojít i k zabití slona při obraně vlastní 
úrody. Jednou z možností, jak pole ochránit, jsou bariéry z řad včelích úlů. Sloni se včel panicky bojí. 
Také stačí, aby byl alespoň jeden slon v početné skupině opatřen přístrojem na lokalizačním obojku. 
Tento přístroj se vyvíjí a měl by detekovat zvuk střelby a poslat na centrálu protipytlácké ochrany 
okamžitý signál s GPS polohou.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pVMwRec9RR8 

http://www.moment-ops.cz/ 
 

Je tomu již dávno, co se Vánoce přesunuly z kostelů do teplých domovů. A je tomu snad odpradávna, 

co si můžeme o Vánocích něco přát. Možná jsou sloní přání zdánlivě nesplnitelná, ale i tak se o jejich 

vyslyšení máme pokusit. Hezký advent ze zoo, přátelé. 
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