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SLOVO ÚVODEM 

Rok 2015 bychom měli nejspíše nazvat rokem diplomatických úspěchů. Lví podíl na nich 

přitom má Lenka Pokorná, chargé d’affaires České republiky v Senegalu, pro niž se staly antilopy 

již stejnou „srdeční záležitostí“ jako pro náš tým. V květnu roku 2015 se díky našemu společnému 

dlouholetému úsilí podařilo připravit k podpisu memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem 

životního prostředí ČR a jeho senegalským protějškem. Podepsat memorandum se do Senegalu 

vypravil osobně náměstek pana ministra, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., který tak měl možnost 

nahlédnout zblízka do našeho pracovního prostředí a seznámit se s antilopami. Druhou zásadní 

diplomatickou událostí se stala následná návštěva senegalského ministra životního prostředí, 

Abdoulaye Baldého, v České republice. Ministr Baldé se mimo jiné u nás na ČZU setkal s panem 

rektorem a také se zájmem shlédl prezentaci našich aktivit v Čechách i v Senegalu. Pokud budou 

mít antilopy štěstí, přísliby dlouhodobé podpory pro záchranný program od obou vlád budou 

naplněny a my budeme moci v příštích letech konečně zrealizovat obojkování antilop v Národním 

parku Niokolo Koba a další zásadní kroky, které plynou ze strategického plánu sestaveného v roce 

2013.  

Situace v antilopích stádech byla v uplynulém roce stabilní, což je jistě lepší než klesající, i 

když my bychom raději viděli vzrůstající počty. Po nečekaných úhynech v roce 2014 je 

v programu stále velmi málo chovných samic a navíc ne všechny z nich se množí. Programu by 

prospěla větší kontrola nad stavy plotů, zdravotním stavem zvířat, způsobem přikrmování, 

zkrátka intenzivnější dohled a trocha štěstí. Děláme, co můžeme, abychom společně s našimi 

partnery překonali všechny překážky a podpořili další růst naší jedinečné antilopí populace. 

Držte antilopám palce, ať jich je více a mají se fajn! 

 

 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně Derbianus Conservation, z. s. 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ROCE 2015 

 

1. 1. - 8. 2. Instalace fotopastí v NPNK 

20. 1.  Odlet identifikačního týmu do Senegalu 

21. 1. Vernisáž fotografií Tomáše Jůnka v Sea Plaza, Dakar, Senegal 

23. - 24. 1. Dny otevřených dveří Fakulty tropického zemědělství 

4. 3. Návrat identifikačního týmu do ČR 

8. - 10. 4.  Setkání antilopí a žirafí komise UCSZOO v Olomouci 

10. - 12. 4. Účast spolku na setkání CCBC v Liberci 

22. 4. Vydání výroční zprávy Derbianus CSAW, o. s. za rok 2014 

23. 4. - 5. 5. Reinstalace fotopastí v NPNK  

6. 5.  Spolek Derbianus Conservation se stal členem EAZA 

20. 5. - 2. 6. Podpis Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvy životního prostředí České 

republiky a Senegalu, Dakar, Senegal 

10. – 11. 6. Účast na 6. ročníku semináře k problematice CITES 

21. 6.  Den s antilopou v Zoo Jihlava v rámci Žirafího dne 2015 

22. 6.  Podpis prováděcí smlouvy k Memorandu o spolupráci 

11. 7. Den s antilopou v Zoo Plzeň 

25. 7. Den s antilopou v Zoo Dvůr Králové v rámci festivalu Africa Live 

15. 8. Den s antilopou v Zoo Ostrava 

18. 8. Městským soudem v Praze potvrzena změna názvu spolku na Derbianus 

Conservation, z. s. 

22. 8. Den s antilopou v Zoo Liberec 

29. - 30. 8. Účast na Malé Africké konferenci v Zoo Jihlava – Střípky Afriky s tématem Žena a 

Afrika 

5. 9. Den s antilopou v Zoo Olomouc 

9. - 12. 9. Návštěva Ministra ŽP Senegalu v ČR 

16. 9. Publikováno 8. vydání plemenné knihy antilop Derbyho  

17. - 20. 9. Účast na konferenci EAZA, Wroclaw, Polsko 

28. 9. - 1. 10. Účast na konferenci 10th International Conference on Behaviour, Physiology and 

Genetics of Wildlife, Berlín 

5. 10. Odlet Markéty Grúňové do Senegalu na stáž na Českém zastupitelském úřadě v 

Dakaru 

14. 10. Výroční členská schůze spolku Derbianus Conservation, Karavanseráj, Praha 

2. 11. Setkání se zástupci projektu Chinko, ČZU, Praha 



6

2. - 4. 11. Účast na konferenci Tropical Biodiversity Conservation Conference, ČZU, Praha 

15. 11. Odlet Mathy Sané do Senegalu za účelem realizace vzdělávacích programů 

2. 12. Přednáška pro spolek Roztoč na téma Záchrana antilopy Derbyho 

14. 12. Přednáška v rámci dobrovolnické konference "Nebuď mimo" na gymnáziu v Karlíně, 

Praha 

14. - 16. 12. Vánoční prodej propagačních předmětů v menze ČZU, Praha 

18. 12.  Návrat Markéty Grúňové ze Senegalu 

26. 12.  Návrat Mathy Sané ze Senegalu 

 

 

 

 

Zkratky: 
ČZU  Česká zemědělská univerzita v Praze 
DPN Ředitelství národních parků Senegalu (Direction des Parcs Nationaux) 
EAZA  Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquaria) 
FTZ Fakulta tropického zemědělství 
IUCN  Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature) 
NKNP Národní park Niokolo Koba 
TAG Taxon Advisory Group 
UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
WAZA Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquariums) 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

V roce 2015 došlo ke změně ve složení výkonného výboru spolku. Katka Hozdecká se 

s námi po mnoha letech dobře odvedené práce rozloučila a nastoupila do práce ve svém rodném 

městě. Vzdálenost a zaměstnání ji neumožnily nadále se aktivně zapojovat do řízení spolku a tak 

v průběhu roku odstoupila ze své funkce. Náhradu jsme nehledali dlouho. Markéta Grúňová 

s naším týmem aktivně spolupracuje již od roku 2006, kdy jsme realizovali první převozy antilop 

Derbyho v Senegalu. V roce 2014 Markéta nastoupila na ČZU do doktorského studia se 

zaměřením na environmentální vzdělávání a od té doby je součástí i řízení spolku. Nebylo tedy 

divu, že jsme ji jednohlasně zvolili členkou výkonného výboru.  

Celkem se členská základna spolku Derbianus Conservation rozrostla v roce 2015 o tři 

řádné členy, z nichž dva jsou korporátní, a 14 sympatizantů. 

K 31. 12. 2015 tedy sdružení čítalo 31 řádných členů (včetně výkonného výboru),  

5 čestných členů a 136 sympatizantů, celkem 172 členů. 

 

Výkonný výbor (stav k 31. 12. 2015) 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně 

karolina@derbianus.cz 

 

Ing. Magdalena Žáčková, Ph.D. 

tajemnice 

magdalena@derbianus.cz  

 

Ing. Tamara Fedorova, Ph.D. 

členka výkonného výboru  

tamara@derbianus.cz 

 

RNDr. Petr H. Verner, CSc. 

člen výkonného výboru 

pverner@derbianus.cz 

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. 

referentka výzkumu 

hejcmanova@derbianus.cz  

 

Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D. 

členka výkonného výboru 

pvymyslicka@derbianus.cz  

 

Ing. Markéta Gloneková  

členka výkonného výboru 

marketa.glonekova@derbianus.cz 

 

Mgr. Markéta Grúňová 

členka výkonného výboru 

marketa.grunova@derbianus.cz 

 

 

mailto:karolina@derbianus.cz
mailto:magdalena@derbianus.cz
mailto:tamara@derbianus.cz
mailto:pverner@derbianus.cz
mailto:hejcmanova@derbianus.cz
mailto:pvymyslicka@derbianus.cz
mailto:marketa.glonekova@derbianus.cz
mailto:marketa.grunova@derbianus.cz
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Členská schůze Derbianus Conservation, z. s.  

Dne 14. října 2015 jsme v Klubu 

cestovatelů na Masarykově nábřeží 

v Praze uspořádali již šestou členskou 

schůzi. Celkem bylo přítomno 23 členů, 

z toho 12 řádných členů včetně šesti 

členů výkonného výboru, 8 

sympatizantů a 3 nezařazených 

účastníků.  

Zahájení schůze náleželo 

předsedkyni Karolíně Brandlové, která 

pomocí zajímavé prezentace plné 

fotografií dokumentujících naší činnost seznámila přítomné s programem schůze, dosaženými 

výsledky a plány na příští rok.  

Mezi zmíněné nejdůležitější výsledky z roku 2015 patří: 

a) projekt fotopastí v NP Niokolo Koba a výsledky první fáze; 

b) identifikace nově narozených mláďat; 

c) ověření počtu zvířat chovaných v rezervacích s důrazem na nízký počet 

reprodukce schopných samic; 

d) podepsání memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a 

Ministerstvem životního prostředí a udržitelného rozvoje Senegalu; 

e) podepsání prováděcí smlouvy k memorandu mezi Ministerstvem životního 

prostředí ČR, spolkem Derbianus Conservation a Českou zemědělskou univerzitou 

v Praze; 

f) realizace Dní s antilopou v českých zoologických zahradách; 

g) návštěva ministra životního prostředí a udržitelného rozvoje Senegalu v ČR; 

h) přijetí spolku Derbianus do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií 

(EAZA); 

i) odeslání manuskriptu zaměřeného na populaci východního poddruhu antilopy 

Derbyho v oblasti Chinko ve Středoafrické republice k publikaci. 

Plány na rok 2016 jsou významně zaměřeny na konkrétní aktivity spojené s ochranou 

biodiverzity přímo v Africe. Fotopasti by nám měly nastínit situaci zvířat v národním parku 

Niokolo Koba, doktorandka Markéta Grúňová bude pokračovat v programech environmentálního 

Účastníci členské schůze pozorně sledují prezentaci v podaní 
předsedkyně Karolíny Brandlové 
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vzdělávání senegalských dětí a studentka Markéta Švejcarová se stane součástí projektu Chinko 

ve Středoafrické republice, kde se bude angažovat v ochraně východního poddruhu antilopy 

Derbyho a prostředí jejího výskytu.  

Ke konci schůze Karolína ještě zdůraznila důležitost zapojení dobrovolníků do činnosti 

spolku. V této činnosti bohužel stále pokulháváme a tak bychom organizaci dobrovolnické 

činnosti rádi do budoucna svěřili jedné osobě, která se stane propojovacím prvkem a zajistí 

efektivní zapojení dobrovolníků. 
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S PETEREM LUPTÁKEM 

V úterý 17. listopadu 2015 přišla ze Zoo Bojnice smutná zpráva. Při dopravní nehodě 

v rámci své dovolené v Jihoafrické republice tragicky zahynul vedoucí zoologického úseku, náš 

kamarád a dlouholetý podporovatel, RNDr. Peter Lupták. 

V Peterovi jsme ztratili nejen přítele, ale také nenahraditelného obdivovatele Afriky, který 

lépe než kdo jiný dokázal zachytit barevnost a pestrost afrických antilop. Bál se, že tato krása díky 

lidské rozpínavosti zmizí ze světa a neúnavně dokumentoval vše, co nám z africké přírody zbývá. 

Teď je na nás, abychom nezapomněli. Se vzpomínkou na Petera uděláme vše, aby Afrika zůstala 

Afrikou, kterou miloval. 

 

 

Peter Lupták v Senegalu při natáčení filmu Djink-i-Junka 
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EKONOMICKÁ ZPRÁVA 

Rok 2015 je svou finanční bilancí rokem vyrovnaným. Za velkého přispění dárců se nám 

podařilo zrealizovat nejen každoroční identifikace nově narozených mláďat, ale i podpořit 

environmentální vzdělávání senegalských dětí či započatý monitoring zvířat pomocí fotopastí 

v národním parku Niokolo Koba v Senegalu. 

Příjmy  

 V roce 2015 se nám podařilo získat celkem 68 000,- Kč ve formě darů, za které děkujeme 

firmě ICE‘n’GO, MVDr. Jiřímu Váhalovi, Ph.D., a Ing. Jiřímu Barvíři a nejvíce Zoo Ostrava.  

 Propagační předměty měly úspěch především u samotných zoologických zahrad, ale i 

soukromých firem. Zoo Jihlava nás podpořila nákupem 63 triček s motivem Afriky, firmy 

Euroservis Clean, Topas MN, s.r.o. a Plynomont Teplice odběrem celkem 185 kalendářů 

s motivem senegalských krajin v podání fotografa Toma Jůnka. Přes e-shop či na prodejních 

stáncích v rámci Dne s antilopou a jiných akcí prodali naši dobrovolníci celkem 435 předmětů 

s motivem antilopy Derbyho. 

 Již nemalou část příjmu tvořily v roce 2015 členské příspěvky a to nejen díky řádným 

členům, ale hlavně korporátním členům, mezi které patří Zoo Ostrava, Zoo Plzeň a nově i Zoo 

Bojnice. 

 Ze služeb se na příjmech stejně jako v předchozích letech nejvíce podílel facepainting, tedy 

malování na obličej nabízené jako doprovodný program Dnů s antilopou.  

 Všem, kteří se v roce 2015 finančně podíleli na realizaci aktivit spojených se záchranným 

programem antilop Derbyho velice děkujeme a věříme, že nás podpoříte v roce 2016. 

 

Příjmy za rok 2015 

Dary  68 000 Kč 

Prodej propagačních předmětů 115 520 Kč 

Služby (vzdělávací akce a jiné)  20 465 Kč 

Členské příspěvky 19 557 Kč 

Úrok 28 Kč 

Celkem 223 570 Kč  
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Výdaje 

Náklady spojené s realizací, tedy identifikace nově narozených mláďat, příspěvek na 

environmentální vzdělávání dětí v Senegalu a monitoring zvěře pomocí fotopastí v Národním 

parku Niokolo Koba, tvořily v roce 2015 největší položky na seznamu výdajů.  

Náklady na výrobu propagačních předmětů dosáhly v roce 2015 téměř 80 000,- Kč a to 

hlavně díky odběru triček a kalendářů zoologickými zahradami a soukromými firmami. Pro 

vlastní sklad jsme v roce 2015 nechali vyrobit 254 kusů triček s motivem Afriky.  

I v roce 2015 jsme se mohli spolehnout na podporu našeho generálního partnera, České 

zemědělské univerzity v Praze, díky které může náš tým využívat kanceláře i jejich vybavení pro 

fungování spolku a administrativní náklady jsou tedy minimální.  

Mzdové náklady byly v roce 2015 nulové. 

 

Výdaje za rok 2015 

Náklady na výrobu propagačních předmětů  78 477 Kč 

Administrativní náklady  11 117 Kč 

Mzdové náklady  0 Kč 

Služby 18 307 Kč 

Náklady spojené s realizací  118 299 Kč 

Bankovní poplatky 1 142 Kč 

Celkem  227 341 Kč 
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Prodej 

 

Propagační předměty v roce 2015 

Typ 
Skladem 
31. 12. 
2014 

Vyrobeno Prodáno Rozdáno 
Skladem 

31. 12. 
2015 

Prodejní 
cena 

Tričko Hope  13 0 5 0 8 250 Kč 

Tričko Real Hope  72 0 19 1 52 300 Kč 

Tričko dětské 68 50 82 6 37 200 Kč 

Tričko AV 5 0 5 0 0 250 Kč 

Tričko hlava 56 0 14 2 33 250 Kč 

Tričko Afrika 41 179 178 23 82 250 Kč 

Taška  5 25 30 0 0 150 Kč 

Placka 135 0 36 17 102 40 Kč 

Magnet 126 0 31 5 90 45 Kč 

Samolepka na auto 24 0 14 2 8 60 Kč 
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ZÁCHRANNÝ PROGRAM PRO ANTILOPU DERBYHO 

 Hned na úvod tohoto odstavce je potřeba uvést, 

že se za roky práce v Senegalu náš tým složený ze 

zaměstnanců a studentů České zemědělské univerzity 

v Praze vyznamenal nejen na poli ochrany antilop 

Derbyho, ale kvalitním výzkumem přispěl k prohloubení 

znalosti o dalších druzích kopytníků (např. žiraf, 

velbloudů, antilop losích, impal, aj.), stejně jako 

k pochopení vztahů mezi zvířaty a prostředím, ve 

kterém žijí. 

Samotný záchranný program západního 

poddruhu antilopy Derbyho se soustředí na tři základní 

oblasti aktivit: řízení chovu, výzkum a vzdělávání. 

I v roce 2015 byl do Senegalu vyslán tým 

s posláním identifikovat nově narozená mláďata. Tyto 

poznatky byly následně zaneseny do plemenné knihy a jsou základem pro řízení chovu antilop. 

Výzkumem náš tým ve velké míře navázal na aktivity započaté v předchozích letech, avšak 

rozběhly se i aktivity zcela nové. Po dlouhých letech se našemu týmu opět naskytla možnost 

realizovat studie v národním parku Niokolo Koba. Poznatky, které výzkum přináší, pomáhají 

porozumět etologii a ekologii nejen antilop Derbyho, ale i dalších živočišných druhů.  

Žádný záchranný program nemůže fungovat bez pochopení a podpory ze strany místního 

obyvatelstva. Tento fakt reflektuje obnovení našich vzdělávacích programů, jejichž pilotní verze 

vznikla již v roce 2008.  

 

Samec antilopy Derbyho v rezervaci Bandia 
v Senegalu 
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Řízení chovu 

Identifikace mláďat 

 Již od roku 2006 se nám daří do 

Senegalu nejméně jenou ročně vyslat 

identifikační tým. Tato aktivita je nezbytná 

pro řízení chovu kriticky ohrožené antilopy, 

protože nám umožňuje mapovat přesné 

složení jednotlivých stád a vzájemnou 

příbuznost mezi jedinci. Na přelomu roku 

2014 a 2015 bylo, v těsné spolupráci 

českého a senegalského týmu, identifikováno 

celkem 13 nově narozených mláďat. Do 

identifikačních karet byla zanesena jejich 

data narození, údaje o rodičích a jejich fotografie z obou stran.  

 

Management stád 

Přesto, že na přelom roku 2014 a 2015 žádné přesuny jedinců mezi jednotlivými stády 

plánovány nebyly, musel se náš tým na místě vypořádat s novou realitou. Během období dešťů 

došlo k opakovanému porušení plotů mezi jednotlivými chovnými stády a došlo tak k smísení 

jedinců ze stád Bandia 4 a 5 a vniknutí 

samce a samice ze stáda Bandia 1 do 

stáda Bandia 3. 

Za velké pomoci zaměstnanců 

rezervace Bandia se nám pomocí série 

podniknutých akcí podařilo napravit 

situaci a pouze za pomoci doplňkového 

krmiva navrátit zvířata do správných 

obor.  

Celkový počet antilop Derbyho 

v lidské péči v rezervacích Bandia a 

Fathala k červnu 2015 čítal 89 jedinců. 

Rezervace Bandia poskytovala útočiště 60 jedincům, z nichž 15 bylo samic v reprodukčním věku. 

Markéta Grúňová diskutuje data narození mláďat 
se senegalským kolegou Camarou Al-Hassanou 

Oumar, Mohamed, Isaach a Serr zajišťují přísun vody pro jedince 
antilopy Derbyho, kteří pronikli do extensionu rezervace Bandie 
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V hustém porostu rezervace Fathala se ve dvou oborách nacházelo dohromady 29 jedinců včetně 

8 samic v reprodukčním věku. 

 

Složení stád antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu (červen 2015) 

stádo samci samice 
narozená mláďata 

(samci/samice) CELKEM 

Bandia 1 16 10 6 (2/4) 32 

Bandia 3 3 5 2 (1/1) 10 

Bandia 4 9 0 0 9 

Bandia 5 5 3 1 (0/1) 9 

Fathala 1 4 6 2 (2/0) 12 

Fathala 2 13 2 2 (2/0) 17 

CELKEM 50 26 13 (7/6) 89 

 

Odběr bioptických vzorků 

Díky kvalitní laboratoři a školeným 

odborníkům můžeme na České zemědělské 

univerzitě v Praze zpracovávat genetická 

data ze vzorků tkání. V roce 2013 došlo ke 

smísení dvou chovných stád antilopy 

Derbyho s jimi blízce příbuznými 

antilopami losími (Taurotragus oryx) a 

kudu velkými (Tragelaphus strepsiceros), 

mezi nimiž může teoreticky docházet ke 

křížení. Proto bylo pro populaci západního 

poddruhu antilopy Derbyho v rezervaci 

Bandia nezbytné ověřit, zda se mezi nově narozenými mláďaty nenachází kříženci. Odběr vzorků 

pomocí bioptických střel realizoval s českým týmem Christophe Dering, jeden z manažerů 

rezervace Bandia, který přesným mířením zajistil vzorky všech vybraných jedinců. Dohromady 

bylo odebráno 11 vzorků jednoletých a nově narozených mláďat antilopy Derbyho a 8 vzorků 

jedinců antilopy losí do věku dvou let. Další 1 vzorek samce antilopy Derbyho a 4 vzorky 

uhynulých či odstřelených antilop losích byly zajištěny zaměstnanci rezervace Bandia. Doposud 

získané výsledky analýz neodhalily žádné křížence. 

Christophe Dering při odběru bioptických vzorků mláďat 
antilop Derbyho a losích. 
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VÝZKUM, VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

Rok 2015 byl na výzkumnou činnost velmi úspěšný a nadále velmi inspirativní. 

Publikovali jsme celkem 6 vědeckých článků v mezinárodních časopisech, 1 monografii a 

prezentovali jsme 12 příspěvků na mezinárodních a českých konferencích. Další vědecké práce 

jsou zpracovávány do podoby manuskriptů. 

 Významným vědeckým příspěvkem 

k ochraně antilopy Derbyho byly výsledky 

porovnání genetických analýz ze vzorků tkání 

antilopy Derbyho s demografickými analýzami 

na základě plemenné knihy, kterou publikovali 

Hana Zemanová, Barbora Černá Bolfíková, 

Karolína Brandlová, Pavla Hejcmanová a Pavel 

Hulva v časopise Mammalian Biology pod 

názvem Conservation genetics of the Western 

Derby eland (Taurotragus derbianus 

derbianus) in Senegal: integration of pedigree 

and microsatellite data. Z práce vyplývá, že jsou genetické parametry populace antilopy Derbyho 

v záchranném chovu v rezervacích Bandia a Fathala srovnatelné s dalšími populacemi ohrožených 

kopytníků v záchranných programech a potvrzují potřebu nových nepříbuzných zvířat do chovu, 

v souladu se Strategií záchrany (Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) 

Conservation Strategy), která byla publikována v roce 2013. Také uvádí, že demografické analýzy 

populace v plemenné knize by měly být doplňovány využitím molekulárních technik ke zpřesnění 

údajů o genetické diverzitě v této malé populaci. 

 Další práce, která se přímo váže na antilopu Derbyho a zdůrazňuje význam studia chování 

zvířat a řízení populací v péči člověka je 

článek Pavly Jůnkové Vymyslické, Karolíny 

Brandlové, Pavly Hejcmanové, Magdaleny 

Žáčkové a Kateřiny Hozdecké na téma 

Feeding rank in the Derby eland: lessons 

for management, který vyšel v časopise 

African Zoology. Práce se věnuje 

sociálnímu chování a hierarchii ve 

smíšených stádech antilop Derbyho za 



18

použití doplňkového krmiva. Výsledky ukazují, že hierarchie ve stádě není stabilní a je ovlivněna 

u dospívajících zvířat věkem, kdežto v období dospělosti tento vliv slábne. Lze předpokládat, že 

vliv přebírá schopnost jedinců ubránit zdroje potravy, tedy aktuální kondice zvířat. Z tohoto 

důvodu je nezbytné krmivo podávat v dostatečném množství, aby se i slabší jedinci postavení 

v hierarchii níže dostali ke zdroji potravy. 

 Dále vyšel v časopise PlosOne článek Tomáše 

Jůnka, Pavly Jůnkové Vymyslické, Kateřiny Hozdecké a 

Pavly Hejcmanové s názvem Application of Spatial and 

Closed Capture-Recapture Models on Known Population of 

the Western Derby Eland (Taurotragus derbianus 

derbianus) in Senegal. Tato studie využívá fotopastí, 

moderního nástroje pro neinvazivní monitoring zvířat 

umožňujícího bez většího zásahu získat informace o 

ohrožených či skrytě žijících druzích. V případě 

monitoringu zvířat, u kterých je možná identifikace 

každého jedince pomocí specifických znaků (počty pruhů 

u kopytníků, skvrny u šelem), se využití fotopastí rozšiřuje 

ještě na odhad početnosti daného druhu. V našem případě jsme za použití 30 fotopastí v průběhu 

66 dní a za přítomnosti známého počtu antilop Derbyho v oplocené rezervaci Fathala v Senegalu 

chtěli zjistit, zda je capture-recapture analýza dat z fotopastí spolehlivá pro zjištění odhadu 

početnosti zvířat. Za tímto účelem byly porovnány tři modely odhadu početnosti, přičemž 

všechny modely se ukázaly jako vhodné pro využití 

v limitovaném prostoru a na malém počtu zvířat. 

 Také výzkum žiraf, jemuž se někteří členové týmu 

věnují, byl publikačně úspěšný. Článek s názvem The First 

Description of Dominance Hierarchy in Captive Giraffe: 

Not Loose and Egalitarian, but Clear and Linear z 

pera autorek Edity Horové, Karolíny Brandlové a Markéty 

Glonekové vyšel v časopise PlosOne. Jako vůbec první 

potvrdil existenci hierarchií mezi dospělými samicemi ve 

stádech žiraf v zoologických zahradách. Tento výsledek je 

v souladu s výzkumem v rezervaci Bandia, který popsal 

přátelské vztahy mezi samicemi, a není zdaleka posledním 

velkým výsledkem žirafího týmu. 
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Na podzim 2015 bylo publikováno osmé vydání 

plemenné knihy západního poddruhu antilopy Derbyho. 

Kromě aktualizace demografických a genetických parametrů 

populace v rezervacích Bandia a Fathala přináší kompletní 

přehled vědeckých prací, populárně-naučných publikací, 

studentských prací, které byly v rámci aktivit spojených se 

záchranným programem antilopy Derbyho vydány. Obsahuje 

také abstrakty vědeckých prací (článků a příspěvků na 

konferencích) za rok 2014 a 2015. Samozřejmostí jsou i 

aktualizované identifikační karty antilop Derbyho žijících ve 

zmíněných rezervacích.  

Studentské práce jsou také nedílnou součástí našich 

aktivit. V roce 2015 byla obhájena doktorská práce Hany 

Zemanové, která se podílela na výzkumu genetických 

parametrů v populaci antilopy Derbyho v záchranném programu, a to na téma Genetic Diversity 

of Semi-captive Population of Western Derby Eland (Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal 

and Phylogenetical Relationships between Western Derby Eland (T. derbianus derbianus) and 

Eastern Giant Eland (T. derbianus gigas). Tamara Fedorova, členka výkonného výboru a jedna ze 

zakladatelek našeho spolku, obhájila v roce 2015 svou disertační práci zaměřenou na hodnocení 

reprodukce u dvouhrbých velbloudů (Camelus bactrianus). Dále byla obhájena diplomová práce 

Oldřišky Kučerové, která se zabývala sezónní dynamikou kvality potravy a minerálních zdrojů 

pěti druhů velkých býložravců s rozdílnou potravní strategií (antilopa Derbyho, antilopa losí, 

antilopa koňská, buvol krátkorohý, zebra stepní) v klimaticky a vegetačně kontrastních 

savanových ekosystémech rezervací Bandia a Fathala. František Procházka obhájil pod vedením 

Karolíny Brandlové a Markéty Glonekové bakalářskou práci zaměřenou na potravní chování žiraf. 

Počet skusů věnovaných každému přijatému soustu a délka jeho přežvykování mohou odhalit 

zdravotní komplikace trávicího traktu, jako je např. acidóza. Tato pilotní studie odstartovala 

výzkum přežvykování žiraf nejen v evropských zoologických zahradách, ale také v rezervaci 

Bandia v Senegalu. 

Obálka posledního vydání plemenné 
knihy západního poddruhu 

antilop Derbyho 
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Publikace týmu v roce 2015 

Odborné monografie 

 Brandlová K., Jůnková Vymyslická P., Žáčková M., Švejcarová M., Hejcmanová P., Fedorova 

T. (Eds.), 2015. African Studbook. Western Derby eland, Taurotragus derbianus derbianus 

(Gray, 1847). Czech University of Life Science Prague, 7th volume, 121 p., ISBN 978-80-

213-2582-1. 

Články ve vědeckých časopisech 

 Fedorova T., Brandlová K., Bičíková M., Skálová I., Lukešová D. 2015. Salivary sex steroid 

hormones in female Bactrian camels (Camelus bactrianus) during different reproductive 

stages. Journal of Camel Practice and Research, 22(1): 61-66. ISSN: 0971-6777. 

 Fedorova T., Brandlová K., Lukešová D. 2015. Application of noninvasive pregnancy 

diagnosis in Bactrian camels (Camelus bactrianus) using Cuboni reaction and barium 

chloride test. Journal of zoo and wildlife medicine 46(2): 355-358. ISSN: 1042-7260.  

 Horová, E., Brandlová, K., & Gloneková, M. 2015. The First Description of Dominance 

Hierarchy in Captive Giraffe: Not Loose and Egalitarian, but Clear and Linear. PloS 

One, 10(5), e0124570. 

 Jůnek T., Jůnková Vymyslická P., Hozdecká K., Hejcmanová P. 2015. Application of Spatial 

and Closed Capture-Recapture Models on Known Population of the Western Derby Eland 

(Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal. PloS One. 10(9): e0136525. 

doi:10.1371/journal.pone.0136525 

 Jůnková Vymyslická P., Brandlová K., Hejcmanová P., Žáčková M., Hozdecká K., 2015. 

Feeding rank in the Derby eland: Lessons for management. African Zoology. 50(4), 313-

320. 

 Zemanová H., Černá Bolfíková B., Brandlová K., Hejcmanová P., Hulva P. 2015. 

Conservation genetics of the Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) in 

Senegal: integration of pedigree and microsatellite data. Mammalian Biology, 80: 328-332. 

Absolventské práce 

 Fedorova T., 2015. The Evaluation of Reproduction in Bactrian Camels (Camelus 

bactrianus) and the Possibilities of Using Non-Invasive Methods for Detection of Heat and 

Pregnancy. Doktorská práce, Fakulta tropického zemědělství Česká zemědělská univerzita 

v Praze. 

 Kučerová O., 2015. Dynamics of diet quality of large herbivores in Senegal. Diplomová 

práce, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze.  

 Procházka F., 2015. Přežvykování jako indikátor zdraví v chovech žiraf. Bakalářská práce, 

Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze. 
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 Zemanová H., 2015. Genetic Diversity of Semi-captive Population of Western Derby Eland 

(Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal and Phylogenetical Relationships between 

Western Derby Eland (T. derbianus derbianus) and Eastern Giant Eland (T. derbianus 

gigas) Doktorská práce, Fakulta tropického zemědělství Česká zemědělská univerzita v 

Praze. 

Konference 

 Brandlová K., Fedorova T. 2015: Vysávaní velbloudi – nejen mláďata, ale i dospělá zvířata 

se přiživují u kojících samic, tak jak je to tedy s adaptivními hypotézami? 42. etologická 

konference, České Budějovice. 4. - 7. 11. 2015, p. 17, přednáška. 

 Brandlová K., Gloneková M., Hejcmanová P., Hozdecká K., Jůnková Vymyslická P., 

Aebischer T., Hickisch R., Mallon D. 2015. Social structure, activity and population density 

of the largest antelope, the Eastern Derby eland (Taurotragus derbianus gigas) in the 

Chinko/Mbari Drainage Basin, Central African Republic. 10th International Conference on 

Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlin  

 Brandlová K., Gloneková M., Hejcmanová P., Hozdecká K., Jůnková Vymyslická P., 

Aebischer T., Hickisch R., Mallon D. 2015. Social structure, activity and population density 

of the largest antelope, the Eastern Derby eland (Taurotragus derbianus gigas) in the 

Chinko/Mbari Drainage Basin, Central African Republic., Tropical Biodiversity 

Conservation Conference, Prague, Czech Republic 

 Brandlová K., Gloneková, M., Jůnková Vymyslická P., Horová E., Pluháček J. 2015. 

Surprising giraffe - The best friends, linear hierarchy and reciprocal altruism. 2015, EAZA 

Annual conference 2015 Wroclaw, Poland. 

 Brandlová K., Jůnková Vymyslická P., Žáčková M., Fedorova T., Hejcmanová P. 2015. 

Derbianus Conservation. Proceedings of the EAZA Annual Conference, September 15-19, 

2015, Wroclaw, Poland 

 Černá Bolfíková B., Hejcmanová P., Brandlová K. 2015. Conservation genetics of the 

Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) in Senegal: integration of 

pedigree and microsatellite data. The 11th International Conference on Behaviour, 

Physiology and Genetics of Wildlife in Berlin, Germany. 

 Gloneková M., 2015. Výzkumné aktivity týmu z ČZU. Setkání komisí velkých kopytníků při 

Unii českých a slovenských zoologických zahrad.  

 Gloneková M., Brandlová K., Pluháček J. 2015. Stealing young and reciprocal mothers: high 

incidence of allonursing in giraffes (Giraffa camelopardalis). 10th International 

Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlin. 

 Hejcmanová P., Kučerová O., Karafiátová A., Jůnková Vymyslická P., Brandlová K., Žáčková 

M., Hejcman M. 2015. Seasonal dynamics of resource partitioning of large herbivores’ diet 

in semi-arid and sub-humid African savanna. The 11th International Conference on 

Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife in Berlin, Germany. 

 Jůnek T., Jůnková Vymyslická P., Hejcmanová P. 2015. Estimation of Derby eland seasonal 

activity levels from camera-trapping data: a novel insight into the animal ecology. The 
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11th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife in Berlin, 

Germany. 

 Jůnková Vymyslická P., 2015. Spolek Derbianus Conservation. Setkání komisí velkých 

kopytníků při Unii českých a slovenských zoologických zahrad. 

 Jůnková Vymyslická P., 2015. Výzkum sociálního chování vybraných druhů kopytníků 

v různých typech prostředí. Setkání komisí velkých kopytníků při Unii českých a 

slovenských zoologických zahrad. 

Přednášky 

 Brandlová K., 2015. Lovem k ochraně (?) 6. ročník semináře k problematice CITES 

pořádaný AOPK ČR, Bohuslavice u Telče, 11. – 11. června 2015 

 Brandlová K., 2015. Derby Ladies aneb matky na mateřské dovolené zachraňují antilopu 

Derbyho, Konference Střípky Afriky s podtitulem Žena a Afrika, Zoo Jihlava, 29. – 30. srpna 

2015 

 Brandlová K., 2015. Záchrany antilopy Derbyho. Příspěvek v rámci přednáškových večerů 

spolku Roztoč. Ateliér Havlíčkova, Roztoky u Prahy, 2. prosince 2015 
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Mezinárodní setkání 

EAZA Wroclaw 

 Výroční zasedání Evropské asociace zoologických 

zahrad a akvárií se konalo v polské Wroclawi a naše 

zástupkyně na něm nechyběly. Karolína Brandlová získala 

pro antilopy Derbyho 3 minuty slávy na největším 

přednáškovém pódiu, v rámci našlapaného programu 

antilopího TAGu. Finanční podporu nám sice opět nikdo 

nepřislíbil, ale všichni nám drží palce, aby se nám antilopy 

podařilo zachránit. Krátké vystoupení v rámci TAGu ale 

nebylo jediným důvodem daleké cesty do Wroclawi. 

Karolína Brandlová načerpala nové znalosti a zkušenosti 

s managementem malých populací v rámci EPMAG (EAZA 

Population Management Advisory Group), jejímž je 

členem, inspirovala se přednáškami v sekci Reintrodukce a 

translokace, která je zaměřena především na ohrožené 

druhy kopytníků, a nakonec nechyběla ani při dokončování plánů na sestavování evropské 

kolekce antilop v zoologických zahradách (Regional Collection Planning AG TAG). Společně 

s Markétou Grúňovou pak navázaly mnoho užitečných neformálních vztahů v rámci nabitého 

sociálního programu konference. 

Setkání antilopí a žirafí komise UCSZOO v Olomouci 

Jako každý rok byly dvě členky našeho týmu pozvané na zasedání komisí velkých 

kopytníků Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), v našem případě zasedání 

komise antilopí a žirafí. Setkání se tentokrát konalo v Olomouci a byli přítomni zástupci většiny 

českých a slovenských zoologických zahrad. Cílem tohoto zasedání je dozvědět se, jak se daří chov 

jednotlivých druhů zvířat v zoologických zahradách a jaké jsou novinky ve výzkumu či 

záchranných programech. S výsledky svého výzkumu žiraf seznámila členy UCSZOO Markéta 

Gloneková v prezentaci s názvem: Výzkumné aktivity týmu z ČZU. Pavla Jůnková Vymyslická 

následovala s přednáškou o novinkách v rámci spolku Derbianus Conservation, druhou 

přednášku zaměřila na probíhající výzkum sociálního chování vybraných druhů kopytníků 

v různých typech prostředí. 

Karolína Brandlová před prezentovaným 
posterem na konferenci EAZA ve Wroclawi 
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CCBC v Liberci 

V dubnu 2015 jsme byli přizváni na setkání členů CCBC (Czech Coalition for Biodiversity 

Conservation), platformy pro spolupráci svébytných organizací a projektů, které již řadu let 

působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci. V rámci setkání jsme získali informace 

nejen o samotné koalici, ale také o zajímavých projektech, které jsou realizovány Čechy 

v tropických oblastech. Pomyslnou třešničkou na dortu byla možnost zúčastnit se Zoo Hacketonu, 

setkání s programátory a vývojáři, kteří zdarma nabízí své služby přítomným organizacím a tím 

přispívají k realizaci projektů ochrany biodiverzity. 

Podpis Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvy životního prostředí České 

republiky a Senegalu, Dakar, Senegal 

 Významným datem pro 

záchranný program západního poddruhu 

antilopy Derbyho se stal 21. květen 2015, 

kdy bylo za přítomnosti členů našeho 

spolku podepsáno Memorandum o 

spolupráci mezi Ministerstvem životního 

prostředí České republiky zastoupeným 

náměstkem Vladimírem Dolejským a 

Ministerstvem životního prostředí a 

udržitelného rozvoje Senegalu 

zastoupeným samotným ministrem 

Abdulayem Baldém. Memorandum, které 

je zaměřeno na ochranu senegalské biodiverzity s důrazem na západní poddruh antilopy 

Derbyho, bylo podepsáno v Senegalu na půdě zmíněného ministerstva a stvrzuje společné snahy 

obou států o záchranu kriticky ohroženého 

senegalského kopytníka.  

 V červnu 2015 jsme na zmíněné 

Memorandum o spolupráci navázali 

podpisem prováděcí smlouvy mezi naším 

spolkem, Českou zemědělskou univerzitou 

v Praze a Ministerstvem životního prostředí 

ČR. Tato smlouva ustanovuje spolek 

Derbianus Conservation a ČZU 

vykonavatelem memoranda na české 

Ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje Senegalu, 
Abdulaye Baldé, a náměstek ministra životního prostředí ČR, 

Vladimír Dolejský při podpisu Memoranda o spolupráci 

Rektor ČZU, Jiří Balík, předsedkyně spolku Derbianus 
Conservation, Karolína Brandlová, a náměstek ministra životního 

prostředí ČR, Vladimír Dolejský, při podpisu prováděcí smlouvy 
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straně. Oba podepsané dokumenty jsou pro nás zásadní. Jednak oficiálně stvrzují dlouhodobou 

spolupráci mezi ČR a Senegalem a jednak otevírají nové možnosti pro náš spolek. 

Návštěva senegalského ministra Abdulaye Baldého v ČR 

 Po návštěvě zástupců českého Ministerstva životního prostředí v Senegalu přijal ministr 

životního prostředí a udržitelného rozvoje Senegalu, Abdulaye Baldé, pozvání a přijel v září 2015 

na diplomatickou návštěvu do ČR. Senegalská delegace včetně zástupce našeho dlouholetého 

partnera, Ředitelství národních parků Senegalu, měla během několikadenní návštěvy ČR možnost 

konzultovat s odborníky z MŽP a resortních organizací problematiku lesního hospodářství, boje 

proti odlesňování, správy chráněných území, adaptace na změnu klimatu či sanace a rekultivace. 

Oblastí pro možné rozšíření spolupráce se Senegalem je také odpadové hospodářství, které je 

v Senegalu jedním z hlavních problémů, které je třeba urychleně vyřešit. 

Delegace proto mimo jiné 

navštívila třídírnu odpadu v Praze. 

Na programu byla dále například 

prohlídka liberecké zoo jakožto 

příkladu městské zoologické 

zahrady a návštěva Milovic s 

ukázkou chovu koní a jejích 

návratu do přírody. Členové 

našeho spolku byli díky 

dlouhodobé spolupráci se 

senegalskými partnery přizváni a 

účastnili se většiny programu. 

TBCC Praha a spolupráce s projektem Chinko 

TBCC (Tropical Biodiversity Conservation Conference) je konference zaměřená na 

ochranu biodiverzity tropů a v roce 2015 se konala pod záštitou Fakulty tropického zemědělství 

na půdě České zemědělské univerzity v Praze. Do programu byla zařazena i přednáška Karolíny 

Brandlové, která představila výsledky monitoringu východního poddruhu antilopy Derbyho za 

pomoci fotopastí v oblasti Chinko ve Středoafrické republice. Konference byla významná také 

z důvodu navázání kontaktů. Mezi pozvanými nechyběli ani zástupci projektu Chinko, se kterými 

jsme po skončení konference ještě pokračovali v diskuzích ohledně započaté spolupráce. 

Výsledkem je několikaměsíční stáž naší studentky, Markéty Švejcarové, v oblasti Chinko a její 

zapojení do projektu zejména na poli výzkumu a právě zmíněných fotopastí.  

 

Delegace ministra životního prostředí a udržitelného rozvoje Senegalu 
při návštěvě Milovic 



26

V průběhu konference měli 

účastníci možnost seznámit se i 

s naším prodejním stánek a tak bylo 

možné potkat účastníky v tričkách 

s antilopou či s plackou se siluetou 

hlavy antilopy Derbyho. 

 

ČSEtS České Budějovice 

Také na konferenci České a slovenské etologické společnosti (ČSEtS) nechyběli zástupci 

našeho výkonného výboru. Konference se konala v Českých Budějovicích a sjelo se na ni mnoho 

vědeckých pracovníků ať už ze zoologických zahrad, univerzit či výzkumných ústavů, aby 

představili či si poslechli novinky ve výzkumu chování zvířat. Karolína Brandlová seznámila ve 

své prezentaci obecenstvo se zvláštnostmi kojení velbloudů. Výzkumem chování tohoto kopytníka 

se zabývají členové našeho týmu již mnoho let. Návštěvníci konference měli možnost zavítat i na 

náš prodejní stánek a přispět nákupem propagačních předmětů s antilopou na záchranný 

program antilop Derbyho v Senegalu. 

Karolína Brandlová při přednášce na konferenci TBCC 
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Vzdělávání 

Vzdělávání považujeme na poli ochrany biodiverzity v Africe za stěžejní. Důležitost 

ochrany přírody je potřeba šířit nejen v rozvojových zemích ale i v těch vyspělých a proto jsme 

v roce 2015 zavítali mezi české i senegalské studenty. Markéta Grúňová spolu se senegalskou 

studentkou Mathy Sané zahájily realizaci environmentálního vzdělávání pro děti ze senegalských 

škol a studenti z Karlínského gymnázia si poslechli novinky ze záchranného programu antilop 

Derbyho a dali ruku k dílu i při přípravě vzdělávací knížečky pro senegalské děti. 

Víc a víc dětí poznává antilopy Derbyho! 

Během listopadu a prosince 2015 v Senegalu 

proběhla série vzdělávacích programů za účelem 

podpory ochrany kriticky ohroženého podruhu, který, 

ačkoli je senegalským unikátem, zůstává většinou 

lidské populace nepoznán. Dvoudenní programy 

proběhly pod vedením doktorandky Markéty Grúňové 

a magisterské studentky ČZU Mathy Sané.  

Souběžně se vzdělávacími programy probíhal 

sběr dat zpracovávaných do výzkumu. Výstupem 

bude diplomová práce se zaměřením na porovnávání znalostí a postojů k životnímu prostředí 

žáků z městského a vesnického prostředí a doktorandská práce hodnotící vliv exkurzí do 

rezervací na změnu postojů žáků.  

Děti z deseti senegalských škol byly 

během dvoudenních vzdělávacích programů 

seznámeny se senegalskou faunou a flórou. 

Různorodé aktivity byly zaměřeny na 

pochopení vzájemné propojenosti přírodních 

elementů a vliv člověka na své prostředí. 

Programy se setkaly s až nečekaným 

úspěchem nejen u dětí. Ve třídách během 

programů cirkulovali i učitelé, kteří nyní volají 

po vzdělávání dospělých a dotisku 

vzdělávacích materiálů, o které projevilo 

zájem i senegalské národní shromáždění. 

Markéta Grúňová ve vesnici Dagga s dětmi při vzdělávací 
aktivitě ukazující vzájemné propojení organismů v přírodě. 

Mathy Sané provádí žáky školy z dakarského 
předměstí, Rufisque, v přírodní rezervací Bandia. 
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Za podpory vedení 

rezervace Bandia se podařilo 

rozšířit počet dětí, které tak v 

naprosté většině poprvé v 

životě viděly nejen antilopu 

Derbyho, ale také například 

v Senegalu původní prase 

savanové nebo antilopu 

koňskou. Do programu se 

zapojilo 364 žáků, z nichž se 

206 účastnilo jednodenního 

kurzu ve třídě a exkurze 

do rezervace. Dalším 158 dětem 

jsme donesli divoká zvířata až 

do jejich tříd v podobě promítaných fotografií.  

Z námi distribuovaných dotazníčků jsme zjistili, že jen jeden z padesáti senegalských žáků 

zná antilopu Derbyho, která je v jejím západním poddruhu senegalským unikátem a tedy v rukou 

budoucí senegalské generace. Pevně věříme, že kombinací dlouholetého výzkumu, řízení stád a 

spoluprací s místními komunitami se nám podaří dosáhnout společného cíle - záchrany tohoto 

kriticky ohroženého poddruhu. 

Přednášky pro školy a veřejnost v ČR 

Rok 2015 nebyl na přednášky pro českou veřejnost příliš bohatý. Více než studentům ve 

školách se členky spolku věnovaly svým právě narozeným dětem. Na konci roku jsme si ovšem 

nenechali ujít možnost přednášet na Karlínském gymnáziu, které naše aktivity již dlouhodobě 

podporuje. Přednášku v rámci dobrovolnické konference „Nebuď mimo“ si vzala na starosti Anna 

Kubátová, studentka doktorského studia, která se nejen v roce 2015 zapojila do chodu spolku. 

Akce pro veřejnost 

Začátek roku již tradičně zahájila prodejní akce v rámci Dne otevřených dveří na ČZU. Náš 

stánek mohli zájemci navštívit v prostorách děkanátu Fakulty tropického zemědělství a seznámit 

se nejen se záchranným programem antilopy Derbyho, ale také s rozvojovými projekty fakulty, 

dozvědět se podrobnosti o chovu antilopy losí na farmě ČZU v Lánech a navštívit botanickou 

zahradu fakulty.  

Letní měsíce již tradičně ovládly Dny s antilopou v českých zoologických zahradách. 

Sezónu jsme zahájili v Zoo Jihlava, 21. června, tedy na Mezinárodní den žiraf. Za podpory 

Markéta Grúňová a Mathy Sané se základní školou Yadiconde Nguekokh po 
dopoledním programu v rezervaci Bandia . 
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zaměstnanců zoo jsme stánek 

postavili vedle výběhu žiraf, abychom 

tak aspoň trochu přispěli k jejich 

oslavě. Jedenáctého července jsme 

pokračovali v Zoo Plzeň, která nás 

dlouhodobě podporuje a v roce 2015 

s námi rozšířila spolupráci o natáčení 

a produkci vzdělávacího spotu o 

antilopách Derbyho. Předposlední 

týden v červenci uspořádala Zoo ve 

Dvoře Králové festival Africa Live 

plný hudebních a tanečních 

vystoupení, poutavého vyprávění, afrických specialit, afrického umění a nostalgického promítání 

v letním kině. Kromě afrického tržiště, afrického grilu, maleb keňských kmenů či výstavy soch 

se Zimbabwe mohli návštěvníci narazit i na náš stánek s propagačními předměty s antilopou 

Derbyho i mnoha dobrovolníky, kteří poutavě vyprávěli o záchranném programu i vlastních 

zážitcích ze Senegalu. Závěr dne narušil silný vítr, který odnesl nejen náš stan, ale i velkou část 

předmětů, které byly vystaveny na stolech. Přesto jsme neztratili nadšení pro tento festival a 

v roce 2016 se na něj chystáme znovu.    

V srpnu jsme zrealizovali Den 

s antilopou v Zoo Ostrava, který je vždy 

spojen s milým přijetím vedení zoo a 

večerním grilováním. Závěr srpna patřil 

Zoo Liberec a na začátku září jsme zajeli 

do Zoo Olomouc, kde byla práce 

dobrovolníků odměněna možností 

sáhnout si na některá zvířata. Všem 

zoologickým zahradám děkujeme za 

vstřícnost a možnost v jejich areálu 

propagovat záchranný program antilop 

Derbyho. 

Poslední víkend v srpnu jsme se ještě jednou vrátili do Zoo Jihlava, tentokrát v rámci 

konference Střípky Afriky s podtitulem Žena a Afrika. Toto téma náš výkonný výbor složený 

převážně z žen přivítal, a tak se návštěvníci dověděli, že i s malými dětmi se dá bezpečně cestovat 

na africký kontinent. 

Prodejní stánek našeho spolku v rámci Dne s antilopou v Zoo Plzeň 

Mathy Sané u prodejního stánku v Zoo Jihlava 
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DALŠÍ VÝZKUMNÉ AKTIVITY ČLENŮ SPOLKU  

Využití fotopastí v národním parku Niokolo Koba  

Ve výroční zprávě z roku 

2014 jsme vám slíbili, že za rok 

2015 přineseme novinky týkající 

se využití fotopastí pro monitoring 

antilop Derbyho v národním parku 

Niokolo Koba. Ve spolupráci 

s Fakultou životního prostředí ČZU 

a Ředitelstvím národních parků 

Senegalu se nám podařilo pokrýt 

centrální území parku o rozloze 

cca 1000 km2 fotopastmi. Úkol to 

nebyl lehký a jak už to tak v Africe 

bývá, ne všechny plány se podařilo 

realizovat. Původní myšlenka pokrýt centrální území parku během jednoho týdne 42 fotopastmi 

v síti po 5 kilometrech byla zhacena hned v počátku, na dakarském letišti, kdy nám byla chybou 

v komunikaci zabavena část fotopastí celním úřadem. Alternativní plán jsme vymysleli během 

jednoho odpoledne. Zbývajících 21 fotopastí jsme v lednu 2015 použili na pokrytí východní 

poloviny centrálního území. Díky skvěle fungující protipytlácké jednotce, která s námi fotopasti 

instalovala, proběhlo vše bez nejmenšího problému. V květnu jsme se na místo vrátili, abychom 

fotopasti přemístili z východní poloviny na západní. Finální sběr fotopastí, který byl naplánován 

na červenec, znemožnily deště a rozvodněné řeky a tak jsme na fotopasti čekali až do začátku 

roku 2016, kdy byly po období dešťů znovu zpřístupněny cesty do parku. Pro čtenáře to znamená, 

že o výsledcích z fotopastí se dozví až ve výroční zprávě z roku 2016. 

Sociální chování žiraf 

Ve spolupráci se spolkem Derbianus stále probíhá také výzkum nyní již nejen sociálního 

chování žiraf, jemuž se někteří členové týmu aktivně věnují. Po velmi úspěšných výsledcích z 

rezervace Bandia v Senegalu, které potvrdily existenci sociálních vazeb mezi dospělými samicemi, 

vyšel také vědecký článek o hierarchiích žirafích samic v zoologických zahradách. Tým se nadále 

věnuje výzkumu alokojení, tedy kojení cizích mláďat, v zoologických zahradách i v rezervaci 

Bandia v Senegalu, který je velmi úzce propojen právě s výsledky o sociálních vazbách. Na popud 

některých členů žirafí a antilopí komise Unie českých a slovenských zoologických zahrad v roce 

Členové protipytlácké jednotky při instalaci fotopastí v Národním parku 
Niokolo Koba v Senegalu 
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2014 se bádání rozšířilo ze sociálních témat 

také k tématu potravnímu, konkrétně 

přežvykování žiraf. Tento výzkum by měl 

přinést velmi potřebné informace 

především v chovech žiraf. Přežvykování 

totiž může ukázat zdravotní problémy. 

První výsledky byly publikovány v 

bakalářské práci studenta ČZU, Františka 

Procházky, a popisují základní údaje o 

přežvykování jako rychlost, délka 

přežvykování či počet žvýkacích pohybů 

vykonaných během jednoho sousta. 

Výzkum sociálního chování vybraných druhů kopytníků   

Robustní studie sociálního chování žiraf, antilop losích a impal si klade za cíl zjistit vliv 

inter-individuálních vzdáleností ve čtyřech různých typech prostředí na frekvenci a intenzitu 

sociálních interakcí. Těmito prostředími jsou otevřené parky Jihoafrické republiky, kde se mohou 

zvířata volně pohybovat na velké ploše za přítomnosti predátorů, dále oplocené rezervace 

Senegalu, kde už je prostor limitovaný ploty a predátoři jsou zde zastoupeni pouze šakalem 

čabrakovým, a posledním prostředím jsou zoologické zahrady nabízející venkovní výběhy a 

vnitřní ustájení zvířat.  

V roce 2015 jsme pokračovali 

ve studii v evropských zoologických 

zahradách s cílem dosbírat všechna 

potřebná data. Díky vstřícnosti Zoo 

Liberec, Zoo Dvůr Králové nad Labem 

a Zoo Gelsenkirchen v Německu se 

nám podařilo dosbírat data na žirafách 

a impalách. Farmový chov antilop 

losích v Lánech byl zdrojem dat o 

sociálním chování těchto kopytníků ve 

stáji. Pro rok 2016 nám ještě zbývá 

nasbírat tyto informace i ve 

venkovních výbězích.  

Alokojení žiraf zachycené v pražské zoologické zahradě. 

Část stáda impal v prostoru stáje v Zoo Dvůr Králové nad Labem 
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Projekt Chinko ve Středoafrické republice 

Markéta Švejcarová, studentka magisterského oboru Wildlife Management in Tropics and 

Subtropics, přešla do praxe a díky naší spolupráci s projektem Chinko získala možnost zapojit se 

na podzim 2015 do projektu přímo ve Středoafrické republice (SAR). Bezpečnostní situace v SAR 

dlouho neumožňovala Markétě odletět, ale na konci listopadu se to povedlo a již 2. prosince přišel 

první e-mail od Markéty plný nadšení z nové domoviny. Poslední měsíc roku strávila Markéta 

přímo v oblasti Chinko, na severovýchodě země, kde se na základně zaškolovala do činností, 

kterým se nyní bude věnovat následujících několik měsíců. Jak se Markéta zabydlela, jaká je její 

náplň práce a co ji všechno potkalo, se dozvíte na těchto řádcích za rok.  

Stáž na ambasádě v Dakaru 

Od nástupu Lenky Pokorné na post vedoucího zastupitelského úřadu v Dakaru naše 

spolupráce jen kvete. Ochrana ohrožených druhů v rozvojových zemích naráží na mnohá úskalí a 

získání politické opory, zejména ze senegalské strany, je tedy obzvláště důležité. Naše spolupráce 

se zastupitelským úřadem byla o to více upevněna působením Markéty Grúňové od září do konce 

prosince 2015. Za toto období se, kromě obnovení a navázání nových kontaktů, podařilo dokončit 

již dlouho připravované memorandum o spolupráci České zemědělské university a University 

Cheikh Anta Diop v Dakaru. To bude podepsáno v březnu roku 2016 během návštěvy rektora ČZU 

v Senegalu. 
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MARKETING A PR 

Kampaň 

Kampaň spočívá především v prodeji propagačních předmětů 

s motivem ohrožené antilopy Derbyho. Ty je možné si zakoupit 

prostřednictvím e-shopu (derbianus.webuje.cz), ale především na 

akcích jako jsou Dny s antilopou v zoologických zahradách, konference 

či různé přednášky. 

Zákazníci, kteří chtějí antilopám pomoci, si mohou pořídit 

nejrůznější drobnosti v podobě placek, originálních nálepek na 

automobil, velmi povedených a velmi oblíbených magnetů, pohledů ale 

také dokumentárního filmu Petera Luptáka Djink-i-junka: Buš bývala 

temná nabízeného s českým nebo anglickým textem na přebalu a 

s českým a francouzským komentářem s anglickými titulky, který je o 

záchranném programu.  

Největší oblibě se ale těší dámská, pánská i dětská trička, která jsou k dostání ve 

všemožných motivech, barvách i velikostech. Vedle motivů Real hope s fotografií antilopy 

Derbyho, Obrysem hlavy antilopy, Až vyrostu či pár posledních kusů Hope hraje absolutní prim 

motiv Afrika. Ten je možné si pořídit i na látkové tašce.  

Pro milovníky našich kalendářů jsme i letos jeden vytvořili. Tentokrát fotografie Tomáše 

Jůnka provádí krajinami Senegalu.  

 

 

 

 

 

 

Motiv Afrika znázorněný 
na látkové tašce. 

Motivem kalendáře pro rok 2016 se staly krajiny Senegalu 

http://derbianus.webuje.cz/
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Internet 

Moderní doba si žádá moderní komunikační prostředky a tak, ačkoli přání do nového roku 

posíláme stále ještě v papírové podobě poštou, využíváme internet ke komunikaci se svými 

příznivci. Nejzásadnějším komunikačním prostředkem jsou pro nás webové stránky, skrz které 

informujeme čtenáře o našich aktivitách, úspěších i plánech za pomoci zajímavých fotografií nejen 

z terénu, ale i z různých akcí či diplomatických jednání. V roce 2015 přilákalo 27 příspěvků 2 537 

uživatelů k 3 621 návštěvám české verze webových stránek, www.derbianus.cz. Anglická verze 

(www.derbianus.com) díky širší dostupnosti zaznamenala 3 872 návštěv od 3 648 uživatelů, 

v případě francouzské verze webových stránek (www.derbianus.org) to bylo 3 323 návštěv od 

3 089 uživatelů. Ze statistik vyplývá, že našimi nejvěrnějšími příznivci jsou Češi, kteří se na 

stránky opakovaně vrací a stráví zde v rámci každé návštěvy v průměru necelé 2 minuty. 

Sociální síti jsme ke konci roku 2015 věnovali větší pozornost a změnili jsme systém 

zveřejňování příspěvků. Již se nejedná pouze o zveřejňování článků z našeho webu, ale díky Janě 

Ptačinské Jirátové přicházíme i se stručnými informacemi o fungování spolku, zajímavostmi ze 

světa antilop Derbyho, zprávami z terénu, nebo pozvánkami na akce. Nejen díky provázanosti 

s profilem Fakulty tropického zemědělství stoupl počet našich přátel na Facebooku k 31. 12. 2015 

na 488, tedy o 55 víc než ke konci roku 2014.  

Posledním naším internetovým nástrojem je e-shop, spravovaný Tamarou Fedorovou, 

která v roce 2015 vyřídila celkem 13 objednávek v celkové částce 5 355,- Kč. Největší zájem byl o 

trička s motivem Afriky a kalendáře. Na stránce derbianus.webuje.cz můžete objednávat 

propagační předměty s motivem antilopy Derbyho, které poštou doručíme až k vám domů, nebo 

Náš profil na Facebooku láká stále více příznivců. 

http://www.derbianus.cz/
http://www.derbianus.com/
http://www.derbianus.org/
http://derbianus.webuje.cz/
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je možné si je vyzvednout v kanceláři spolku v areálu České zemědělské univerzity v Praze, 

případně po dohodě kdekoli v Praze. Výtěžek z prodeje propagačních předmětů je v plné výši 

využit pro záchranný program antilop Derbyho v Senegalu. 

  

Média 

Média v souvislosti s naším spolkem v roce 2015 nejvíce zajímal podpis memoranda o 

spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního 

prostředí a udržitelného rozvoje Senegalu. Memorandum bylo podepsáno v Senegalu 21. května 

2015 za přítomnosti senegalského ministra Abdulaye Baldého a náměstka ministra životního 

prostředí Vladimíra Dolejského. Zpráva se objevila nejen v aktualitách na webových stránkách 

MŽP a MZV ČR, ale také v senegalském tisku, na stránkách zpravodajství Dakaractu. Vedoucí 

zastupitelského úřadu ČR v Dakaru, Lenka Pokorná, promluvila o důležitosti podpisu memoranda 

v rámci Českého rozhlasu na Rádiu Praha.  

Po podpisu memoranda následoval podpis prováděcí smlouvy, která stanovuje spolek 

Derbianus Conservation a Českou zemědělskou univerzitu v Praze vykonavatelem memoranda na 

české straně. Ani tato událost nezůstala bez odezvy v médiích. Článek o zintenzivnění péče ze 

strany ČR o vzácné antilopy se objevil na serveru Lidovky.cz, stránkách MŽP ČR a na agrárním 

portálu Agris.  

V návaznosti na podpis memoranda o spolupráci byl na oficiální návštěvu do ČR pozván 

senegalský ministr životního prostředí Abdulaye Baldé. O návštěvě informoval nejen web 

Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zahraničí, ale i Agroserver. 

Na začátku listopadu 2015 se na území ČZU konala konference TBCC (Tropical 

Biodiversity Conservation Conference), na které se představili zástupci úspěšných českých 

záchranářských projektů a mezi nimi nemohl chybět ani náš spolek. V souvislosti s konferencí byl 

spolek Derbianus Conservation zmíněn na webu ekolist.cz a Enviwebu.  

Listopad byl také měsícem, kdy se v senegalském tisku objevily články vyzdvihující 

environmentální vzdělávání dětí realizované naší kolegyní a doktorandkou ČZU, Markétou 

Grúňovou. Tisková kancelář Senegalu otiskla příspěvek zdůrazňující kritický stav antilop Derbyho 

ve volné přírodě i v lidské péči a uvedla vzdělávání senegalských dětí jako možnou cestu 

k zachování tohoto senegalského pokladu.  Jeden z nejvíce čtených senegalských deníků, Le 

Quotidien, uvedl obdobný článek a podpořil tak úsilí Markéty a celého našeho týmu. 



36

Za zmínku jistě stojí i zveřejnění informací o záchranném programu západního poddruhu 

antilopy Derbyho na webových stránkách Zoo Ostrava, která ke konci roku 2015 spustila kampaň 

„Koruna ze vstupu“, kterou chce podpořit vybrané české projekty in-situ. My jsme jedním z nich, 

děkujeme. 

V listopadu 2015 byla předsedkyně Karolína Brandlová pozvána do Českého rozhlasu 

Meteor, aby zde pohovořila o výsledcích výzkumu sociálního chování žiraf. A v samotném závěru 

roku se náš spolek objevil v časopise Ochrana přírody, v článku, který přináší obecné informace o 

projektu a antilopě Derbyho a shrnuje dosažené výsledky záchranného programu. 

 

Prezentace v médiích 

Noviny, 
Zpravodajství 

Dakaractu 

Lidové noviny 

APS (environmentální vzdělávání) 

Le Quotidien 

Rozhlas Český rozhlas Rádio Praha 

Český rozhlas Dvojka/Meteor 

Časopisy Ochrana přírody 

Ostatní Enviweb 

Ekolist.cz 

MZV ČR Zastupitelský úřad v Dakaru (podpis memoranda) 

MŽP ČR (podpis memoranda) 

Zoo Ostrava 

MŽP ČR (podpis prováděcí smlouvy k memorandu) 

MZV ČR Zastupitelský úřad v Dakaru (návštěva ministra Baldého v ČR) 

Agroserver 

Agris 

 

http://www.dakaractu.com/Cooperation-Senegalo-Tcheque-un-memorandum-pour-la-preservation-d-une-antilope-heritage-du-Senegal_a90230.html
http://relax.lidovky.cz/cesti-vedci-budou-v-senegalu-vice-pecovat-o-antilopy-fyh-/veda.aspx?c=A150623_112424_ln_veda_ape
http://aps.sn/actualites/environnement/developpement-durable/article/rufisque-une-ong-theque-reitere-son-appel-a-la-protection-de-l-eland-de-derbi
http://www.lequotidien.sn/index.php/portrait/l-eland-de-derby-occidental-en-voie-de-disparition-un-elan-solidaire-pour-sauver-un-tresor-national
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/des-scientifiques-tcheques-au-secours-de-leland-de-derby-au-senegal
http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/pejsek-dela-haf-ale-zirafa-otazka-nejen-pro-deti-ale-i-pro-vedce--1552709
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/zapadni-poddruh-antilopy-derbyho-ma-diky-pomoci-z-ceske-republiky-vetsi-nadeji-na-preziti/
http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/104316/na-konferenci-o-ochrane-tropicke-biodiverzity-v-praze-se-predstavi-experti-z-mexika-nemecka-a-indonesie
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-ochrane-tropicke-prirody-budou-v-praze-diskutovat-odbornici-z-celeho-sveta
http://www.mzv.cz/dakar/cz/vzajemne_vztahy/podepsani_memoranda_o_spolupraci_ceske.html
http://www.mzp.cz/cz/news_150521_Senegal_antilopy
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/ochrana-prirody/?ochrana_id=641
http://www.mzp.cz/cz/news_150622_Derbianus_smlouva
http://www.mzv.cz/dakar/cz/vzajemne_vztahy/setkani_ministru_zp_senegalu_a_ceske.html
http://www.agroserver.cz/agro_novinky/z_domova/ministr-brabec-se-setkal-se-senegalskym-ministrem-zivotniho-prostredi-abdoulayem-baldem
http://www.agris.cz/clanek/188589
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Úvodní strana k článku o záchranném programu antilop Derbyho v Senegalu v časopise Ochrana přírody 
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NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI A SPONZOŘI 

Generální a hlavní partneři 

Generálním partnerem spolku Derbianus 

Conservation v České Republice je Česká zemědělská 

univerzita v Praze (ČZU), která poskytuje prostory 

pro fungování sdružení a všestranně podporuje jeho 

aktivity.  

 

Hlavními partnery v Senegalu je Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny 

Senegalu (SPEFS), která poskytuje zázemí pro práci realizačního týmu a především pro stáda 

antilop Derbyho v rámci záchranného programu, a Ředitelství národních parků Senegalu 

(DPN) v čele s plukovníkem Souleyem Ndiayem, které spadá pod Ministerstvo životního prostředí 

Senegalu a řídí chod národních parků a chráněných území. 
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Partneři 

Jednou z nejdůležitějších součástí záchranného programu je spolupráce se zoologickými 

zahradami, především jejich dlouhodobá podpora našeho spolku. Mezi naše partnery patří 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně v čele s ředitelem Ing. Jiřím Trávníčkem, která 

naši práci aktivně podporuje, stejně tak jako Zoologická zahrada Ostrava pod vedením ředitele 

Ing. Petra Čolase. Dále také zoologická zahrada Liberec s ředitelem MVDr. Davidem Nejedlem a 

Zoologická zahrada Jihlava v čele s Ing. Eliškou Kubíkovou. Nově se naším partnerem stala také 

slovenská Zoologická zahrada Bojnice, především díky Peterovi Luptákovi a řediteli Ing. Milanu 

Šovčíkovi a Zoo Dvůr Králové nad Labem s ředitelem MVDr. Přemyslem Rabasem. Všechny 

partnerské zoo umožňují pravidelné pořádání prodejních a informačních akcí ve svém areálu, 

informují o našich aktivitách své návštěvníky i zaměstnance, spolupracují s námi na přednáškové 

činnosti a přispívají na záchranný program materiálně i morálně.  

 
 

 

   

 

Zahraničními partnery byly v roce 2015 rezervace Bandia, Fathala Tourism Company a 

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií - WAZA. 
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Dárci a sponzoři 

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost spolku a záchranný program pro antilopy 

Derbyho. Finančními dary v roce 2015 podpořili činnost spolku Jiří Barvíř a Zoo Ostrava. MVDr. 

Jiří Váhala přispěl záchrannému programu na vzdělávání dětí v Senegalu.  

EuroServis Clean CR, a.s., Plynomont Teplice s.r.o., Gourmet Coffee Club & 

Travelling, Česká ambasáda v Senegalu, Promotým Praha a Zoo Ostrava nás podpořili 

hromadným odběrem našich propagačních předmětů. Všestranné pomoci se nám dostalo také od 

společnosti EuroServis Clean CR, a.s. Hosting našim webovým stránkám zdarma poskytuje 

společnost Grappes s.r.o. Děkujeme! 
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DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ 

Kromě výše uvedeným partnerům a sponzorům děkujeme zejména: 

Za neúnavné prosazování zájmů antilop Derbyho a všeobecnou podporu děkujeme 

Lence Pokorné, vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Senegalu 

Za pomoc s řešením senegalských administrativních bojů Štěpánu Pokornému 

Za všestrannou podporu Miroslavu Zámečníkovi 

Za dlouhodobou spolupráci Zdeňce Kostik-Šubrové 

Za účetnictví Ivě Pavlasové 

Za právní rady Míše Filipové 

Za krásné fotky Tomovi Jůnkovi 

Za dlouhodobou podporu a poradenskou činnost Markétě Antonínové 

Za veterinární servis Jiřímu Váhalovi a Romanu Vodičkovi 

Za intenzivní překladatelskou činnost Marii Geierové, Lucii Foltýnové, Olivieru Detrezovi 

Za odbornou a výzkumnou spolupráci Barče Černé Bolfíkové 

Za hosting webových stránek společnosti Grappes s.r.o. 

Za neúnavnou práci a obrovské nasazení Anně Kubátové a Markétě Švejcarové 

 

 

Za podporu činnosti sdružení děkujeme rektorovi České zemědělské univerzity v Praze prof. 

Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., kvestorce Ing. Janě Vohralíkové a děkanovi Fakulty tropického 

zemědělství doc. Ing. Janu Banoutovi, Ph.D. 

 

Za pomoc při vytváření memoranda o spolupráci mezi ČR a Senegalem děkujeme 

zástupcům MŽP ČR, Ing. Michalu Pastvinskému, Ing. Vladimíru Dolejskému, Ph.D., Mgr. Veronice 

Vilímkové, Ing. Blance Benešové, Ing. Petře Ptáčkové a dalším. 
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Za spolupráci v Senegalu patří díky: Mousthapa Bodian, Willem Burger, Christopher Brooke, 

Al-Hassana Camara, Diné Daniller, Ricus a Pietru Delport, Christian Dering, Christophe Dering, 

Vincent Dethier, Ousseynou Diaow, Tidian Diop, Souhel Fourzoli, Mallé Gueye, Lucien Haddad, 

Mamadou Daha Kane, Ousmane Kane, Marzanne Louw, Paul Ndiaye, Souleye Ndiaye, Arnold 

Neethling, Georges Rezk, Bienvenue Sambou, Mamadou Sidibe, Lamine Tamba, Oumar Thiam, 

Michelle Van Sittert a zaměstnanci rezervací Bandia a Fathala.  

Také děkujeme studentům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2015 aktivně zapojili do 

chodu sdružení: Tereza Beckeová, Iva Bernáthová, Romana Březovská, Martina Čelakovská, 

Lucka Čižmářová, Michal Dyml, Petr Fedorov, Viki Fedorova, Michal Folprecht, Kateřina 

Gašparová, Ondřej Halda, Martina Hamříková, Veronika Heglasová, Zuzana Holubová, Tomáš 

Hovorka, Kateřina Hozdecká, Martina Karlíková, František Kopřiva, Marta Kristenová, Michaela 

Levá, Marie Madziová, Lenka Malyjurková, Jan Miřejovský, Viktor Neštický, Jan Roubal, Hanka 

Roubíčková, Kristýna Růžičková, Míša Stejskalová, Petr a Petrnorka Stejskalovi, Markéta Swiacká, 

Hanka Šimánková, Kateřina Štochlová, Eliška a Václav Žáčkovi a další. 

Za spolupráci také zaslouží naše díky: Alena Divišová, Pavel Brandl, Eva Coufalová, Tomáš 

Hovorka, Pavel Hulva, Jakub Jaroš, Radim Kotrba, Ivan Hájek, Peter Lupták, Ondřej Máca, Jana 

Mazancová, Zuzana Mihálovová, Jakub Michalko, Josef Pírek, Lenka Poliaková, Jana Rácová, Jan 

Robovský, Jan Svitálek, Vladimír Verner, Vlasta Vlková, Jan Volf, František Zouhar, studenti 

gymnázia Karlín a paní učitelky Jana Jeřábková a Petra Leibl. 

Naše díky za mezinárodní podporu a spolupráci patří:  

David Mallon – Co-Chair Antelope Specialist group IUCN SSC 

Edward Richard William Stanley, 19. Lord z Derby – Knowsley Estate, Prescot 

Jakob Bro-Jorgensen – Institute of Integrative Biology, University of Liverpool 

Jens-Ove Heckel – Antelope Taxon Advisory Group, EAZA 

Mark Stanley Price – IUCN SSC Species Conservation Planning Sub-committee 

Rob Ogden – TRACE Wildlife Forensics Network 

Za všestrannou podporu děkujeme vedení a zaměstnancům zoologických zahrad, ve kterých 

se v roce 2015 konaly Dny s antilopou a další akce. 

 

 
 

   

Děkujeme také všem, kteří přispěli na záchranu antilopy Derbyho zakoupením našich 

výrobků či jakoukoliv jinou činností.
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