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SLOVO ÚVODEM 
 

Pokud bychom měli rok 2014 charakterizovat jedním slovem, připadlo by mu 

nejspíše označení náročný. Náročný byl uplynulý rok jak pro nás, tak pro antilopy. 

Složité identifikace ve velkých stádech spojených s dalšími druhy zvířat odhalily méně 

nově narozených mláďat než v předchozích letech, nekonečná jednání sice úspěšně 

vyústila v převozy a tvorbu nového stáda, ale hromadné úhyny v květnu následkem 

ošetření proti klíšťatům nás připravili o kvalitní chovné samce i samice, neustálé 

problémy s ploty působily nekontrolovatelné přesuny zvířat, zdlouhavá jednání na 

ministerstvech a se senegalskými partnery vypadala, že nikdy neskončí, podané 

grantové žádosti postupně přicházely s rozhodnutím o nefinancování, to vše 

v kombinaci s extrémním pracovním zatížením na české straně.  

Ale nebojte se, čtenáři, náš tým se nevzdává. Na věci je možno vždy hledět z více 

úhlů, a tak i my v souladu s životem Briana bereme život vždy z té světlejší stránky. 

Podobné potíže při práci se zvířaty a navíc v Africe vždy byly a budou a my nejsme první 

a doufáme ani poslední, kdo se s nimi potýká. Osud antilopy Derbyho, stejně jako osudy 

dalších druhů afrických zvířat závisí právě na rozhodnutí se nevzdat, když věci nejdou, 

jak by jít měly. Své o tom ví i vedoucí našeho zastupitelského úřadu v Dakaru, Lenka 

Pokorná, bez jejíž podpory bychom se v uplynulém období těžko obešli. Společně jsme 

ale dokázali mnohé, proto si přečtěte naši výroční zprávu pozorně, objevte úspěchy, 

kterých se nám podařilo dosáhnout, a těšte se z nich společně s námi.  Již teď vás mohu 

ujistit, že řada našich aktivit přinese své ovoce v následujícím, pro nás již patnáctém 

roce práce v Senegalu.  

 

 

 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně Derbianus CSAW, o. s. 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ROCE 2014 

 

13. 1. Přednáška o Záchranném programu antilopy Derbyho na gymnáziu v Turnově 

14. 1. Přednáška o antilopách Derbyho pro studenty U3V (univerzity třetího věku) ČZU 

17. 1. Setkání s Raffaelem Hickischem – spolupráce s projektem Chinko  

24. - 25. 1. Dny otevřených dveří Fakulty tropického zemědělství 

26. 1.  Odlet identifikačního týmu do Senegalu 

30. 1. Přednáška o antilopě Derbyho v Prácheňském muzeu v Písku 

6. 2. Přednáška v rámci Klubového večera Zoo Jihlava na téma „Největší antilopu 

zachraňuje v Africe český tým“ 

6. 3. Návrat identifikačního týmu do ČR 

8. 3. Odlet převozového týmu do Senegalu 

11. 3. Přednáška o antilopách Derbyho na gymnáziu v Neratovicích 

15. 3. Slavnostní otevření Maison tcheque (Českého domu) v Dakaru, Senegal 

27. 3. Přednáška na FTZ ČZU s názvem ČZU zachraňuje největší antilopu 

28. 3. Návrat převozového týmu do ČR 

2. -3. 4.  Setkání antilopí a žirafí komise UCSZOO ve Dvoře Králové 

23. 4. Účast na benefiční akci Kniha pro Ghanu 

25. 4. Účast spolku na NGO Marketu v Národní technické knihovně v Praze 

2. 5. Přednáška o antilopách na ZŠ Radnice 

6. - 29. 5. Odjezd výzkumného týmu zkoumající komby ve Fathale 

5. - 6. 6. Setkání Antilopí a žirafí poradní skupiny (EAZA A&G TAG) v Zoo Alphen, 

Holandsko 

14. 6. Den s antilopou v Zoo Olomouc 

16. 6. Vydání výroční zprávy Derbianus CSAW, o. s. za rok 2013 

28. 6. Den s antilopou v Zoo Dvůr Králové 

7. - 12. 7. Mise do Velké Británie (setkání odborníků na žirafy a návštěva Lorda Derbyho) 

12. 7. Den s antilopou v Zoo Plzeň 

13. 7. Den s antilopou v Zoo Olomouc 

17. - 20. 7. Antilopí stánek na konferenci The European Conference on Behavioural Biology, 

ČZU, Praha 

5. 8. Den s antilopou v Zoo Jihlava 

23. 8. Den s antilopou v Zoo Ostrava 

30. - 31. 8. Účast na Malé Africké konferenci v Zoo Jihlava – Střípky Afriky 

6. 9. Den s antilopou v Zoo Liberec 

10. 9. Přednáška v rámci Dne vědy na pražských vysokých školách - Scientia Pragensis 

17. - 19. 9. Antilopí stánek na konferenci Tropentag, ČZU, Praha 
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22. 9. První rozeslaný Newsletter našeho spolku 

23. - 28. 9. Účast na konferenci EAZA v Budapešti, Maďarsko 

16. 9. Publikováno 7. vydání plemenné knihy antilop Derbyho  

1. 10. Publikace Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) Conservation 

Strategy získala cenu rektora za nejlepší publikační výstup FTZ ČZU v Praze 

8. 10. Výroční členská schůze o. s. Derbianus CSAW, Karavanseráj, Praha 

22. - 23. 10. Účast na konferenci Tropical Biodiversity Conservation Conference, ČZU, Praha 

6. 11. Přednáška o antilopách Derbyho pro seniory v Újezdě nad Lesy 

19. - 30. 11. Listopadová mise Karolíny Brandlové a Pavly Jůnkové Vymyslické do Senegalu  

6. 12. Přednáška na Africkém dni pořádaném Africkým informační portálem na 

Pražském magistrátu 

15. - 16. 12. Vánoční prodej propagačních předmětů v menze ČZU, Praha 

16. 12. Přednáška o záchranném programu antilopy Derbyho na gymnáziu v Turnově 

17. 12. Přednáška v rámci dobrovolnické konference "Nebuď mimo" na gymnáziu 

v Karlíně, Praha 

29. 12. Odjezd týmu Niokolo Koba Expedition z Prahy do Senegalu 

 

 

 

 

Zkratky: 
CBSG  Skupina specialistů pro záchranné chovy (Conservation breeding specialist group) 
ČVUT České vysoké učení technické 
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) 
FLD Fakulta lesnická a dřevařská 
FTZ Fakulta tropického zemědělství 
FŽP Fakulta životního prostředí 
IUCN  Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature) 
ITS Institut tropů a subtropů 
PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
TAG Taxon Advisory Group 
UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
VŠCHT Vysoká  škola chemicko-technologická v Praze 
WAZA Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquaria) 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

V roce 2014 se na vlastní přání dva sympatizanti stali řádnými členy, naopak jeden řádný 

člen byl z důvodu neplacení členských poplatků zařazen mezi sympatizanty. Zcela novým 

řádným členem a zároveň osmým členem výkonného výboru se stala Markéta Gloneková, která 

již delší dobu aktivně spolupracuje s týmem spolku a v roce 2013 a 2014 se podílela na 

identifikacích mláďat antilop Derbyho a na dalších výzkumných aktivitách v Senegalu.  

Celkem se členská základna o. s. Derbianus CSAW rozrostla o dva řádné členy a 21 

sympatizantů.  

K 31. 12. 2014 tedy sdružení čítalo 23 řádných členů (včetně výkonného výboru),  

5 čestných členů a 128 sympatizantů, celkem 156 členů. 

 

Výkonný výbor (stav k 31. 12. 2014) 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předseda 

karolina@derbianus.cz 

 

Ing. Magdalena Žáčková, Ph.D. 

tajemník 

magdalena@derbianus.cz  

 

Ing. Tamara Fedorova 

člen výkonného výboru  

tamara@derbianus.cz 

 

RNDr. Petr H. Verner, CSc. 

člen výkonného výboru 

pverner@derbianus.cz   

doc. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. 

výzkumný referent 

hejcmanova@derbianus.cz  

 

Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D. 

pokladník 

pvymyslicka@derbianus.cz  

 

Ing, Kateřina Hozdecká 

člen výkonného výboru 

katerina@derbianus.cz  

 

Ing. Markéta Gloneková  

člen výkonného výboru 

marketa@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:katerina@derbianus.cz
mailto:marketa@derbianus.cz
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Členská schůze Derbianus CSAW, o. s. 

Výroční členská schůze spolku proběhla již tradičně v Klubu cestovatelů v Praze, a to dne 

8. 10. 2014. Na schůzi se dostavilo osobně 18 řádných členů a 4 sympatizanti spolku. Schůzi již 

tradičně zahájila předsedkyně Derbianus CSAW Karolína Brandlová, která seznámila přítomné 

s programem schůze, s výsledky 

hospodaření za rok 2013, minulými 

aktivitami i plány na příští rok. 

Nejdůležitějším bodem programu bylo 

ovšem schválení nových stanov sdružení, 

které se odrážejí od nového občanského 

zákoníku. Jednou ze změn je i transformace 

občanského sdružení na zapsaný spolek (z. 

s.). Všichni přítomní řádní členové nové 

stanovy odsouhlasili, a tím zahájili 

jejich platnost.  

Díky novým stanovám bylo také potřeba vybrat dalšího člena do výkonného výboru. Tím 

se stala Markéta Gloneková, která s naším spolkem spolupracuje již delší dobu. Dále byla 

schválena budoucí změna názvu spolku. Nově by se měl spolek v dohledné době přejmenovat na 

Derbianus Conservation, z. s., což lépe vystihuje naše cíle a poslání. Ke změně názvu dojde 

v prvním čtvrtletí roku 2015.  

Za svou aktivitu a ochotu pomáhat našemu spolku byla oceněna studentka Markéta 

Švejcarová, která z rukou předsedkyně sdružení převzala děkovný certifikát. Po ukončení 

formální části členské schůze následovala volná diskuze a zábava. 

 

Hlasování o přijetí Markéty Glonekové do výkonného výboru 

Předsedkyně spolku, Karolína Brandlová, prezentuje výsledky roku 2014 
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EKONOMICKÁ ZPRÁVA 

I přes realizaci finančně náročných aktivit, jako byly v roce 2014 imobilizace a převozy 

antilop, a četné další investice, je finanční situace spolku stále poměrně pozitivní. Výdaje v roce 

2014 byly pouze mírně vyšší než příjmy. Celkově nám příjmy z darů a prodeje předmětů 

umožnily realizovat nutné činnosti v rámci záchranného programu, zatímco náklady na řádově 

náročnější obojkování antilop v Niokolo Koba budou vyžadovat úspěch výrazně větších 

grantových žádostí. 

Příjmy  

 Největší podíl v příjmech sdružení tvořily v roce 2013 dary právnických osob (Dobro, 

o.s., Euroservis Clean, Plynomont Teplice, Jiří Barvíř a Zoo Ostrava) a dary fyzických osob (Jiří 

Šístek). 

 Díky uvedení nového motivu triček (Afrika) do prodeje jsme 

si velice dobře vedli v prodeji propagačních předmětů. Zoo Plzeň 

nás již tradičně podpořila odběrem 200ks triček s tímto motivem 

s uvedením vlastního loga. Kalendář pro rok 2015 nese motiv 

„Antilopy Derbyho a fauna rezervace Fathala“. Líbivé fotografie 

Tomáše Jůnka se staly prodejním tahákem na konci roku. Zoo 

Ostrava opakovaně využila možnosti tisku kalendářů s vlastním 

logem, a tak nemalé množství kalendářů putovalo právě tam. Stejné 

příležitosti využila i expedice Sen o Dakaru, která nákupem kalendářů 

se svým logem propagovala svou cestu automobilem LIAZ do Dakaru i aktivity našeho spolku.  

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

tedy malování na obličej nabízené jako doprovodný program Dnů s antilopou.  

 

Příjmy za rok 2014 

Dary  118 000 Kč 

Prodej propagačních předmětů 124 765 Kč 

Služby (vzdělávací akce a jiné)  26 815 Kč 

Členské příspěvky 9 750 Kč 

Úrok 27 Kč 

Celkem 279 357 Kč  

Nový motiv Afrika  
znázorněný na tričku 



9

Výdaje 

Řízení chovu ve formě identifikací nově narozených mláďat a převozů zvířat mezi 

oborami bylo v uplynulém roce největší položkou na seznamu výdajů.  

Uvedení nového motivu trička do prodeje přineslo nejen příjmy, ale i výdaje spojené 

s výrobou triček. Také drobné předměty jako placky a magnetky bylo potřeba v průběhu roku 

přiobjednat.  

Administrativní náklady jsou nedílnou součástí každého fungujícího spolku. V našem 

případě jsou tyto náklady minimální díky podpoře ze strany České zemědělské univerzity v 

Praze, která nám umožňuje využívat kancelářské prostory i základní materiál. 

Mzdové náklady byly v roce 2014 nulové. 

 

Výdaje za rok 2014 

Náklady na výrobu propagačních předmětů  103 976 Kč 

Administrativní náklady  5 635 Kč 

Mzdové náklady  0 Kč 

Náklady spojené s realizací  199 675Kč 

Celkem  309 286 Kč 

 

Studentka Markéta Švejcarová měří rozpětí rohů dvouletého samce, který našel v 
rámci převozů v roce 2014 nový domov ve stádě Bandia 3. 
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Prodej 

Propagační předměty v roce 2014 

Typ 
Skladem   
31. 12. 
2013 

Vyrobeno Prodáno Rozdáno 
Skladem    

31. 12. 
2014 

Prodejní 
cena 

Tričko Hope  16 0 3 0 13 250 Kč 

Tričko Real Hope  110 0 33 5 72 300 Kč 

Tričko dětské 60 99 84 9 66 200 Kč 

Tričko AV 6 0 1 0 5 250 Kč 

Tričko hlava 83 10 27 10 56 250 Kč 

Tričko Afrika 0 192 131 18 43 250 Kč 

Taška  5 25 25 0 5 150 Kč 

Samolepka 306 0 3 15 288 20 Kč 

Placka 121 100 84 11 126 40 Kč 

Magnet 10 200 87 1 122 45 Kč 

Samolepka na auto 46 0 14 8 24 60 Kč 
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ZÁCHRANNÝ PROGRAM PRO ANTILOPU DERBYHO 

 

Řízení chovu, výzkum a vzdělávání dlouhodobě zůstává pilířem našeho záchranného 

programu pro antilopy Derbyho v Senegalu.  

Kromě každoročních identifikací mláďat 

antilop Derbyho, které jsou nesmírně důležité mimo 

jiné pro vedení plemenné knihy, se v roce 2014 

uskutečnily také převozy vybraných jedinců antilop 

Derbyho, během nichž bylo v rezervaci Bandia 

vytvořeno již páté stádo.  

Na poli výzkumném náš tým ve velké míře 

navázal na aktivity započaté v předchozích letech, 

avšak rozběhly se i aktivity zcela nové. Poznatky, 

které výzkum přináší, pomáhají porozumět nejen 

etologii a ekologii antilop Derbyho, ale i dalších býložravých druhů.  

Vzdělávání je nedílnou součástí našeho programu. Ačkoliv je v posledních letech 

zaměřeno hlavně na širokou i odbornou veřejnost „mírného“ pásu, aktivně pracujeme na vzniku 

vzdělávacího a osvětového programu, jenž bude veden v Senegalu, zejm. v oblastech v okolí 

Národního parku Niokolo Koba.  

Celkový počet antilop Derbyho v lidské péči v rezervacích Bandia a Fathala k červnu 

2014 čítal 83 jedinců, a to: 17 samců a 12 samic ve stádě Bandia 1, 3 samci a 5 samic ve stádě 

Bandia 3, 13 samců ve stádě Bandia 4, 1 samec a 7 samic ve stádě Bandia 5, 4 samci a 6 samic ve 

stádě Fathala 1 a na závěr 13 samců a 2 samice ve stádě Fathala 2. 

 

  

Mateřské chování (kojení) je základem pro 
identifikaci nově narozených mláďat. 
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Řízení chovu 

Identifikace mláďat 

Jako každý rok i v roce 2014 zajistily 

identifikaci nově narozených mláďat v Senegalu 

dvě členky týmu. V obou rezervacích se na 

přelomu roku 2013 a 2014 narodilo celkem 14 

mláďat. Bohužel dvě mláďata (jedno z rezervace 

Bandia a jedno z rezervace Fathala) byla při 

příjezdu identifikačního týmu již mrtvá. Dle 

našeho očekávání se ale jedno mládě naopak 

narodilo ještě po odjezdu identifikátorek 

v rezervaci Fathala.  

Ze zmíněného počtu se 10 mláďat (4 samci, 5 samic, 1 neznámé pohlaví) narodilo v 

rezervaci Bandia. Čtyři ve stádě Bandia 3 a šest ve stádě Bandia 1. V rezervaci Fathala to letos 

byla 4 mláďata (3 samci, 1 samice), dvě v oboře – stádo Fathala 2 a dvě v rezervaci – stádo 

Fathala 1. I když se letos antilopám nepodařilo překonat rekord v počtu narozených mláďat, byl 

tento rok opět velmi úspěšný.  

 

 

Stádo antilop Derbyho si pochutnává na doplňkovém krmivu - arašídové slámě. 

  

Markéta Gloneková sleduje stádo antilop Derbyho 
v rezervaci Bandia. 
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Převozy antilop Derbyho 

Když jsme v roce 2012 plánovali poslední převozy, mysleli jsme si, že počet 18 zvířat 

vybraných pro převoz bude na dlouho rekordní. Letošní rok nás ale přesvědčil o omylu. Před 

odletem do Senegalu bylo na základě několika faktorů vybráno 21 jedinců antilop Derbyho, kteří 

se měli během třítýdenní návštěvy převozového týmu přesunout do jiných obor. Vedle 

nadbytečných samců se jednalo také o roční a dvouleté samice, které se spolu s vybranými samci 

měly stát součástí nového stáda.  

 
Kromě plánovaného počtu zvířat určených k převozu byl letošní rok také rekordní 

v počtu členů převozového týmu. Již tradičně přijal zodpovědnost za uspávání antilop Derbyho 

veterinář Zoo Dvůr Králové nad Labem MVDr. Jiří Váhala. Z týmu našeho spolku ho doprovázela 

pouze Pavla Jůnková Vymyslická a prvních pár dní jim vypomáhala studentka Markéta 

Švejcarová, která si po identifikacích prodloužila svůj pobyt. Tým však doplnili zkušení 

zaměstnanci rezervace Bandia. 

Již v úterý 11. března 2014 byly na korbu auta naloženy první antilopy. Převozy začaly 

přesunem tří nadbytečných samců ze 

stáda úspěšného plemenného samce 

Deringa (Bandia 3) do obory s 

mládeneckým stádem (Bandia 4). Ještě ten 

samý den se tým vydal do partnerské 

rezervace Fathala dohodnout přesuny 

zvířat z Bandie. Z manažerských důvodů 

se nakonec rozhodlo, že se v roce 2014 

žádná zvířata mezi rezervacemi přesouvat 

nebudou, a tak se tým mohl hned druhý 

Převozový tým 2014 

Veterinář MVDr. Jiří Váhala Ph.D. ošetřuje uspanou 
antilopu Derbyho. 
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den vrátit do rezervace Bandia, aby zde pokračoval v transportech antilop. Dvouletá samice 

Saanga a roční samička Sultana obohatily stádo Bandia 3 a dvouletý samec Dawal a roční Diego 

byli přesunuti ze stáda Bandia 1 k Deringovi, jakožto nástupci tohoto úspěšného osmiletého 

samce ve stádě Bandia 3. Saanga nás ovšem přesvědčila o tom, že ví, odkud pochází, a že je 

potřeba pravidelně kontrolovat ploty, zda se v nich neobjevují díry. Druhý den po jejím převozu 

jsme nevěřili vlastním očím, když jsme ji viděli, jak se krmí s původním stádem. Po důkladné 

kontrole a opravě plotů a přepočítání zvířat jsme přistoupili k opakovanému přesunu Saangy. 

Následovalo čekání na dokončení nové obory s pořadovým číslem pět a přesun dvouletých samic 

Daraji, Donji, Faraty, ročních samic Daphne, Diné a Nigelly pod taktovkou zkušené samice 

Bandiagary. Samice byly doplněny vybranými samci z genetické linie S - čtyřletým Salutem a 

dvouletým Seraphinem.  

Poslední den byla při kontrole stád objevena samice Saanga opět zpět ve stádě Bandia 1. 

Tentokrát byl na vině nosorožec a jeho potřeba podívat se, jaké zajímavé krmivo se nachází 

v této oboře. Třetí přesun této samice jsme již z veterinárních i časových důvodů neriskovali. 

V roce 2014 bylo úspěšně přesunuto celkem 17 zvířat v rámci rezervace Bandia, z toho 

dvakrát samice Saanga. 

 

Nečekaná vlna úhynů 

Velmi nepříjemné zprávy přišly ze Senegalu začátkem května 2014. Nejprve nás zastihla 

informace o úhynu samce Deringa, u nějž bylo možno spekulovat o vlivu vyššího věku 

v kombinaci s proběhlou náročnou reprodukční sezónou. Následovaly ale další telefonáty 

manažerů rezervace a začalo být jasné, že se jedná o něco jiného než vysoký věk. V Deringově 

oboře uhynulo ještě několik dospělých samic, uhynul i samec v nově vytvořeném stádě. Příčina 

byla nakonec odhalena, úhyny způsobil nově podaný přípravek proti klíšťatům, který měl 

zvířata připravit na komfortnější prožití období dešťů. Přestože je přípravek standardně 

podáván antilopám losím v evropských chovech i na jihoafrických farmách, jeho použití u antilop 

Derbyho se ukázalo nereálné. Vzhledem k malému množství antilop Derbyho ve světových 

chovech byl management Bandie bohužel první, kdo tuto skutečnost odhalil.  



15

Výzkum, vědecká a odborná činnost 

V roce 2014 vyšlo méně publikačních výstupů než v předešlém roce, ale o to více jsme 

pracovali na přípravách nových článků, na které se můžete těšit zase v letech následujících. Na 

počátku roku 2014 byl publikován vědecký článek pod vedením Markéty Glonekové a Karolíny 

Brandlové v časopise Agricultura tropica et subtropica s názvem Social Preferences of 

Translocated Giraffes (Giraffa camelopardalis giraffa) in Senegal: Evidence for Friendship among 

Females? Práce zkoumá vztahy mezi žirafami v rezervaci Bandia a přináší informace o 

„přátelských“ vztazích nejen mezi matkou a mládětem, jak je 

obecně známo, ale také mezi dospělými samicemi. Vztahy mezi 

žirafami ve volné přírodě, které doposud byly považovány za 

velice slabé, mohou být tedy složitější, než se zdá. Článek je 

prvním výsledkem dlouhodobého výzkumu žiraf prováděného 

Markétou Glonekovou, o němž si můžete přečíst v kapitole o 

dalších aktivitách sdružení členů v Africe. 

Již tradičně byla na podzim 2014 publikována 

plemenná kniha antilop Derbyho, tentokrát s pořadovým 

číslem 7. Demografické a genetické parametry populace 

v rezervacích Bandia a Fathala byly doplněny přehledem všech 

publikačních výstupů záchranného projektu. Samozřejmostí 

jsou i aktualizované identifikační karty antilop Derbyho žijících 

ve zmíněných rezervacích.  

 Strategie záchrany (Western Derby eland 

(Taurotragus derbianus derbianus) Conservation 

Strategy), která byla publikována již v roce 2013, 

shrnuje výsledky mezinárodního workshopu, který 

jsme uspořádali v lednu 2013 v Saly Portudal 

v Senegalu. Kromě informací plemenné knihy přináší 

i přehled konkrétních aktivit, které byly přítomnými 

experty vyhodnoceny jako nezbytné pro záchranu 

západního poddruhu antilopy Derbyho. Právě tato 

publikace uznávaná na poli mezinárodním dosáhla 

ocenění i na univerzitní půdě. 1. října 2014 si náš tým 

převzal cenu rektora za nejlepší publikační výstup České zemědělské univerzity za rok 2013.   

Studentské práce jsou také důležitou součástí našich aktivit. S radostí můžeme oznámit, 

že další členka výkonného výboru získala doktorský titul. Magdalena Žáčková obhájila v červnu 

Obálka posledního vydání plemenné 
knihy západního poddruhu 

antilop Derbyho 

Cenu rektora za nejlepší publikační výstup ČZU 
v roce 2013 získala Strategie záchrany. 
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2014 na Fakultě životního prostředí ČZU svou práci na téma „Impact of management on African 

savanna ecosystems”. Práce je složena z vědeckých článků, které se věnují nejen vlivu 

obhospodařování na africkou savanu západní Afriky, ale i dalším tématům týkajících se řízení 

tohoto ekosystému a jeho složek.  

Markéta Švejcarová, naše oddaná podporovatelka a pomocnice, obhájila v červnu 2014 

pod vedením Karolíny Brandlové svou bakalářskou práci na téma „Derby eland (Taurotragus 

derbianus) in captivity: studbook analyses“. Práce analyzuje plemenné knihy obou poddruhů 

antilop Derbyho v lidské péči. K naší radosti se Markéta rozhodla pokračovat ve studiu pod 

taktovkou Karolíny Brandlové a již pracuje na své magisterské práci zaměřené na trofejní lov 

antilop Derbyho ve střední Africe. 

Na závěr této kapitoly je také důležité zmínit úspěch naší výzkumné referentky Pavly 

Hejcmanové, která se dlouhodobě věnuje vztahům mezi zvířaty a prostředím, ve kterém žijí. 

V roce 2014 úspěšně obhájila profesorskou práci na téma „Koncepce vědecké práce a výuky v 

oboru tropické zemědělství a ekologie se zaměřením na interakce rostlina – zvíře: využití dřevin 

ve výživě zvířat“ a nyní ji čeká jmenování profesorkou prezidentem České republiky. 

 

 

Ochrana a výzkum antilopy Derbyho je nedílnou součástí práce  
Pavly Hejcmanové, což dokládá i snímek z její profesorské přednášky. 
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Publikace v roce 2014 

Odborné monografie 

 Brandlová K., Jůnková Vymyslická P., Žáčková M., Fedorova T., Hejcmanová P., (Eds.), 

2014. African Studbook. Western Derby eland, Taurotragus derbianus derbianus (Gray, 

1847). Czech University of Life Science Prague, 7th volume, 83 p., ISBN 978-80-213-

2487-9. 

Články ve vědeckých časopisech 

 Malyjurková L., Hejzlarová M., Jůnková Vymyslická P., Brandlová K., 2014. Social 

Preferences of Translocated Giraffes (Giraffa camelopardalis giraffa) in Senegal: 

Evidence for Friendship among Females? Agricultura tropica et subtropica, 2014, roč. 47, 

č. 1, s. 5-13. ISSN: 0231-5742. 

Absolventské práce 

 Švejcarová M., 2014. Derby eland (Taurotragus derbianus) in captivity: studbook 

analyses. Bakalářská práce, Fakulta tropického zemědělství Česká zemědělská univerzita 

v Praze.  

 Žáčková M., 2014. Impact of management on African savanna ecosystems. Doktorská 

práce, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze.  

 

Konference 

 Jůnek T., Jůnková Vymyslická P., Hozdecká K., Hejcmanová P., Brandlová K., 2014. 

Estimating abundance of the Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) 

and evaluating capture-recapture analyses using camera traps: case study from Fathala 

reserve, Senegal. Proceeding of the 42nd Annual Conference of the Australasian Society 

for the Study of Animal Behaviour. 1. – 4. července 2014, Katoomba, New South Wales, 

Australie. 

 Gloneková M., Jůnková Vymyslická P., Brandlová K., 2014. Social interactions in giraffes – 

do friends interact more often? Proceedings of the EAZA Annual Conference, 23. – 27. 

září 2014, Budapešť, Maďarsko.  

 Jůnková Vymyslická P., Brandlová K., Hozdecká K., 2014. Conservation programme of 

Western Derby eland: Is there any hierarchy in mixed herds of this critically endangered 

antelope? Proceedings of the Student Conference on Conservation Science, 25. – 28. září 

2014, Bangalore, Indie. 

 Brandlová K., Hickisch R., Jůnková Vymyslická P., 2014. Derby Eland Task Force. 

Proceedings of EAZA Annual Conference, 23. – 27. září 2014, Budapešť, Maďarsko.  

 Brandlová K., Hejcmanová P., 2014. Save or sell? The fate of endangered game species. 

1st International Tropical Biodiversity Conservation Conference, Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 22. října 2014, Praha. 
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Přednášky 

 Brandlová K., 2014. Největší antilopy a nezdolný český tým. 14. ledna 2014, Univerzita 

třetího věku, Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Brandlová K., 2014. Senegal – antilopy Derbyho a nezdolný český tým. 30. ledna 2014, 

Prácheňské museum Písek, zvaná přednáška. 

 Brandlová K., 2014. Senegal – antilopy Derbyho a nezdolný český tým. 6. února 2014, Zoo 

Jihlava, zvaná přednáška. 

 Brandlová K., 2014. ČZU zachraňuje největší antilopu: Záchranný program pro antilopy 

Derbyho. 27. března 2014, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita 

v Praze. 

 Brandlová K., 2014. Senegal – Záchranný program pro antilopu Derbyho. 3. dubna 2014, 

Zoo Dvůr Králové, setkání komise pro chov antilop a žiraf, zvaná přednáška. 

 Brandlová K., 2014. Derby eland Task Force. 3. června 2014, A&G TAG EAZA Mid-year 

meeting. 

 Brandlová K., 2014. Pracovní skupina pro antilopu Derbyho. 30. srpna 2014, Malá africká 

konference, Zoo Jihlava. 

 Brandlová K., 2014. Největší antilopy spolupracují. 10. září 2014, Den vědy na pražských 

vysokých školách, ČVUT, Praha. 

 Brandlová K., 2014. ČZU zachraňuje největší antilopu: Záchranný program pro antilopy 

Derbyho. 6. listopadu 2014, Újezd nad Lesy 

 Jůnková Vymyslická P., 2014. Ochrana přírody v Africe. 2. května 2014, Základní škola a 

Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace 

 Jůnková Vymyslická P., 2014. Češi zachraňují antilopy Derbyho v Senegalu. 6. prosince 

2014, AFRICKÝ DEN aneb Proč je důležité zajímat se o Afriku. Magistrát Hl. m. Prahy. 

 Hozdecká K., 2014. Naděje pro antilopu Derbyho a jak to chodí k Senegalu. 13. ledna 

2014, Gymnázium Turnov. 

 Hozdecká K., 2014. Záchranný program antilopy Derbyho. 11. března 2014, Gymnázium 

Neratovice. 

 Hozdecká K., 2014. Naděje pro antilopu Derbyho a jak to chodí k Senegalu. 16. prosince 

2014, Gymnázium Turnov. 

 Hozdecká K., 2014. Novinky o antilopě Derbyho. 17. prosince 2014, Karlínské 

gymnázium, Praha. 
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Mezinárodní setkání 

Spolupráce se zástupci projektu Chinko 

Začátkem roku 2014 navštívil Prahu Raffael Hickisch, jeden ze zakladatelů 

neuvěřitelného projektu Chinko ve Středoafrické republice. Chinko nás zaujalo již dávno, jedná 

se totiž o neobydlenou plochu 17 000 km2 tvořenou kombinací stromové savany a deštného lesa. 

Mohou se zde proto potkávat živočišné druhy s naprosto odlišnými nároky na prostředí, jako je 

třeba antilopa Derbyho ze savany a antilopa bongo z tropického pralesa. V oblasti Chinko žije 

populace východního poddruhu antilop Derbyho neznámé velikosti, kterou teď máme možnost 

blíže prozkoumat právě díky spolupráci s Chinko projektem, který v oblasti nainstaloval velké 

množství fotopastí. Společně s Chinkem jsme také připravili několik grantových žádostí, které by 

nám měly v budoucnu pomoci v další spolupráci.  

 

 

Snímek východního poddruhu antilopy Derbyho ve volné přírodě pořízený fotopastí v rámci projektu Chinko. 
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AG TAG v Alphen van den Rijn 

Tradiční pololetní setkání 

Poradní skupiny pro antilopy a žirafy 

(Antelope and Giraffe Taxon Advisory 

Group) v rámci EAZA (Evropská asociace 

zoologických zahrad a akvárií) se 

tentokrát konalo začátkem června 2014 

ve velmi netradičním duchu. V maličké 

„ptačí“ zoo Alphen se totiž sešli zástupci 

všech TAGů EAZA, k nimž byli přizváni 

ještě jejich protějšky ze Spojených států - 

z Americké asociace zoo a akvárií AZA. Toto spojení bylo mimořádně šťastné pro naše antilopy, 

jelikož jak víme, právě v USA je chována jediná zoo populace antilop Derbyho. Přestože se jedná 

o východní poddruh, řešíme s chovateli velmi podobné otázky a rádi sdílíme zkušenosti 

s chovem.  Příspěvek našeho týmu vyvolal velký ohlas, nesoustředil se totiž pouze na záchranný 

chov v Senegalu, ale také na situaci antilop Derbyho ve Středoafrické republice a v Kamerunu.  

 
Merry Old England 

Hlavním cílem cesty do Británie byly tentokrát žirafy, respektive setkání odborníků, kteří 

se žirafami zabývají. Setkání pořádala Londýnská zoologická společnost a byl to vskutku 

nezapomenutelný zážitek plný inspirace pro další výzkum.  

 

Florian Sicks (Tierpark Berlin), Russel Seymour (ZSL), Fred Bercowitch,  
Zoe Mueller v knihovně ZSL diskutují nad výstavou publikací o žirafách. 

Karolína Brandlová přednáší v rámci setkání Poradní skupiny 
pro antilopy a žirafy v Alphenu. 
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Pokud se ale někdo z našeho týmu vydá do Británie, pak je jisté, že nemůže minout sídlo 

Lorda Derbyho v Knowsley poblíž Liverpoolu, kam jsme zamířili i tentokrát, i když jen „na 

otočku“. Společně s námi se s Lordovým týmem setkal také David Mallon (předseda Antelope 

Specialist Group IUCN) a vyjádřil nám podporu z pozice této největší mezinárodní organizace 

zaměřené na ochranu přírody. Všestranně příjemné setkání jsme zakončili v hostinci Derby’s 

arms nad pořádnou porcí „fish&chips“ a rozjeli se k dalšímu cíli, na univerzitu do Cranfieldu. Zde 

jsme začali pracovat na novém výzkumu spojeném s antilopami – tentokrát bychom se rádi 

pustili do sociologického tématu a vytvořili matici lidí, kteří mají, či naopak nemají na záchraně 

antilop zájem. Taková „mapa“ vztahů by nám pak měla pomoci při dalším rozhodování. 

 

Londýnské překvapení pro Derby tým, ulice pojmenovaná stejně 
 jako jeden z manažerů rezervace Bandia. 
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EAZA Budapešť 

Výroční setkání zástupců evropských 

zoologických zahrad (EAZA) se v roce 2014 

konalo v historickém centru Budapešti, na 

opevněném vršku nad Dunajem.  Našim 

antilopám zde patřil prostor v posterové sekci, 

kam jsme umístili také naše nově přeložené 

výroční zprávy v angličtině a informace o 

spolupráci s Chinko projektem. Záchranný 

program tentokrát těžil především ze setkání 

skupiny pro řízení malých populací (EAZA 

EPMAG), kde se nám podařilo získat cenné informace pro možnosti řízení chovu, nechybělo ani 

tradiční setkání na Antelope and Giraffe TAGu a plodná diskuse v rámci EAZA Conservation 

Comittee. V diskusích s členy EAZA Office jsme narazili na možnost, jak by se mohl spolek 

Derbianus stát přímo členem EAZA, začali jsme tedy pracovat na žádosti o přijetí. Důležitá byla 

společná večeře s našimi partnery z Knowsley Safari Parku (Evelin de Wolf, Heather Young a 

Leah Drury), v rámci které jsme probírali další možnosti zapojení Lorda Derbyho do 

záchranného programu.   

 

Podzimní senegalská mise 

 V listopadu 2014 odjela Karolína Brandlová a Pavla Jůnková Vymyslická na 10 dní do 

Senegalu, tentokrát v doprovodu veterináře Jiřího Váhaly. Pobyt začal nevesele hned 

20. listopadu po příletu do Dakaru. Celníci na letišti jim 

zabavili 17 kusů fotopastí, které byly určeny pro právě 

začínající monitoring zvířat v centrální části Národního 

parku Niokolo Koba. Snahy o jejich získání se ukázaly 

jako neúspěšné i následující den, a tak se tým přesunul 

do rezervace Bandia hledat zvířata a ověřit jejich stavy 

v jednotlivých oborách. Aplikace přípravku proti 

klíšťatům způsobila v květnu ztrátu několika jedinců, 

mezi nimi i reprodukčních samců v jednom stádě, a tak 

jsme hledali vhodného samce, který by je nahradil. Bohužel, neadekvátní ohrazení dovoluje 

nosorožcům ničit ploty, a tím i míchat antilopy z různých obor. Převozy musely být odloženy do 

doby, než dojde k zajištění plotů.  

Karolína Brandlová s výhledem na historické 
centrum Budapešti. 

První mládě sezóny 2014/2015 narozené ve 
stádě Bandia 3. 
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Důležitým úkolem podzimní mise byla diplomatická jednání. S ředitelem národních 

parků Souleyem Ndiayem se tým sešel, aby diskutoval plány na rok 2015.  Z výzkumných grantů 

ČZU se nám podařilo získat finance na projekt monitoringu zvířat v centrálním území Národního 

parku Niokolo Koba pomocí fotopastí. Pro tuto myšlenku se nadchl i Souleye Ndiaye a vytvořil za 

tímto účelem pracovní skupinu, se kterou projekt připravujeme. Aktivitou navazující na 

výsledky této studie je obojkování volně žijících jedinců antilop Derbyho v Národním parku 

Niokolo Koba. S ředitelem národních parků jsme diskutovali možnosti a nástrahy tohoto 

projektu a dohodli jsme se na společné přípravě podkladů. Následovalo setkání s pracovní 

skupinou, abychom si ujasnili pracovní postupy.  

Nejdůležitějším setkáním ovšem byl 

meeting s kabinetem ministra životního 

prostředí Senegalu, se kterým jsme 

diskutovali poslední verzi memoranda mezi 

ministerstvy životního prostředí České 

republiky a Senegalu. Vše za přítomnosti 

Lenky Pokorné, vedoucí zastupitelského 

úřadu České republiky v Senegalu, které 

vděčíme za obrovskou podporu a 

zviditelnění záchranného programu nejen 

v Čechách, ale hlavně v Senegalu. 

Poslední dny pobytu patřily návštěvě rezervace 

Fathala. I zde jsme pátrali po antilopách Derbyho, ale 

velice slabé období dešťů způsobilo časový posun ve 

vypalování rezervace, a tak bylo nesnadné antilopy ve 

vysoké vegetaci spatřit. Úspěchem ovšem byla dohoda 

s manažery rezervace o prodeji propagačních předmětů 

společnosti Fathala Tourism Company, která spravuje 

ubytovací zařízení v rezervaci. Od listopadu tak máte ve 

Fathale možnost zakoupit tričko, magnet či samolepku s 

motivem antilopy Derbyho a logem našeho spolku.  

 Doprovodnými aktivitami pak byl po celou dobu 

pobytu sběr dat pro naše výzkumné účely. Pozorování 

potravního chování žiraf, měření lebek či odběr 

tkáňových vzorků pomocí bioptických střel vyplnil 

veškerý volný čas, a tak není divu, že se tým vrátil po 10 dnech zpět do Čech pěkně unavený. 

Vedoucí zastupitelského úřadu Lenka Pokorná (vlevo) a Pavla 
Jůnková Vymyslická na schůzce s ředitelem národních parků 

Senegalu Souleyem Ndiayem. 

Pavla Jůnková Vymyslická měří lebku antilopy 
Derbyho v rezervaci Fathala. 



24

Vzdělávání  

Jako v předchozích letech se věnujeme vzdělávání veřejnosti, což zároveň považujeme za 

jednu ze stěžejních aktivit našeho záchranného programu pro antilopy Derbyho. V letošním roce 

2014 jsme svou činnost soustředili především na osvětové akce v České republice. Dále jsme 

připravili nový vzdělávací program pro senegalské obyvatele ve spolupráci s naší dlouhodobou 

spolupracovnicí a kolegyní Markétou Grúňovou, která na něm v dalším roce bude v rámci své 

disertační práce usilovně pracovat a opět seznamovat místní obyvatele s největší kráskou - 

antilopou Derbyho. Nadále domlouváme spolupráci i s dalšími partnery. 

Nejenom přednášky slouží k rozšíření povědomí o antilopách Derbyho a ochraně 

senegalské přírody, ale i film Djink-i-junka: Buš bývalá temná, a to jak na území ČR, tak i ve světě.  

 

Přednášky pro školy a veřejnost v ČR 

Kateřina Hozdecká a Pavla Jůnková Vymyslická pokračovaly v roce 2014 v přednáškách 

pro školy v Čechách, doplnila je Karolína Brandlová s přednáškami pro veřejnost. 

Katka začala a ukončila rok 2014 přednáškami nedaleko svého rodiště, na gymnáziu 

v Turnově. V březnu přidala ještě přednášku na gymnáziu v Neratovicích. Pavla zamířila na 

základní školu do Radnice, kde studentům přednášela o důležitosti ochrany přírody a 

biodiverzity. Karolína představila záchranný program antilop Derbyho v lednu 2014 

v Prácheňském muzeu v Písku a studentům univerzity třetího věku ČZU, v únoru 2014 

návštěvníkům Klubových večerů Zoo Jihlava a v březnu 2014 studentům, zaměstnancům a 

příznivcům Fakulty tropického zemědělství ČZU. Po letních prázdninách jsme se opět vrhli do 

přednášek a v listopadu Karolína zamířila mezi seniory do Újezdu nad Lesy, aby i zde 

informovala o aktivitách českého týmu v Senegalu.  

V prosinci organizoval 

Africký informační portál akci 

s názvem Africký den. Návštěvníci 

měli možnost zakoupit si zde 

knihy, oblečení či drobné 

předměty s africkou tématikou, 

poslechnout si přednášky o 

úspěšných projektech v Africe či 

se účastnit benefiční aukce, 

v rámci které bylo možné koupit 
Pavla Jůnková Vymyslická přednáší v rámci Afrického dne, který v prosinci 

2014 organizoval Africký informační portál. 
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zajímavé vánoční dárky pro své blízké a zároveň přispět na rozvojový projekt knihovny Járy 

Cimrmana v Africe. Zde nemohl chybět náš stánek ani povídání o záchranném programu antilop 

Derbyho. Katka uzavřela rok na gymnáziu v Karlíně přednáškou v rámci dobrovolnické 

konference „Nebuď mimo“. Sdružení Derbianus CSAW bylo na tuto konferenci přizváno již 

potřetí, a to za účelem informovat studenty, kteří ve svých volných chvílích pomáhají 

neziskovým organizacím, o úspěších a novinkách za rok 2014.  

 

Akce pro veřejnost 

Akce pro veřejnost jsme zahájili již koncem 

ledna roku 2014 účastí na Dni otevřených dveří Fakulty 

tropického zemědělství ČZU v Praze. Návštěvníci se tak 

mohli seznámit nejen se záchranným programem 

antilopy Derbyho, ale také s rozvojovými projekty FTZ 

v Peru, Vietnamu, Mongolsku, Senegalu a na dalších 

exotických místech, dozvědět se podrobnosti o chovu 

antilopy losí na farmě ČZU v Lánech a navštívit 

botanickou zahradu fakulty.  

V dubnu se pak dobrovolníci spolku zúčastnili opět na půdě České zemědělské univerzity 

v Praze akce s názvem Kniha pro Ghanu, která se konala k příležitosti Světového dne knihy, a 

také veletrhu neziskových organizací NGO Marketu, který proběhl v Národní technické knihovně 

v Praze. I přes obrovské množství projektů a aktivit ze 

všech možných oblastí si náš projekt na záchranu 

antilop Derbyho našel své příznivce z řad návštěvníků 

NGO Marketu. Ze strany dospělých návštěvníků jsme se 

setkali s velkým porozuměním a mnohdy také obdivem 

nad tím, čeho jsme v rámci projektu dosáhli. Kromě 

nápaditých motivů na tričkách je také zaujal trailer k 

filmu Djink-i-junka, který mimo jiné mohli návštěvníci 

vyhrát během celodenního losování. Mladší návštěvníci 

projevili nadšení především z možnosti proměnit se v 

libovolné zvíře. Zanedlouho tak v prostorách Národní 

technické knihovny poletovalo několik motýlků a 

prohánělo se nejen množství tygříků, gepardů, kočiček, 

ale také myš, pejsek či dinosaurus.  

Na prodejním stánku mohli návštěvníci 
shlédnout trailer k filmu Djink-i-junka. 

Členové našeho spolku u prodejního stánku. V 
popředí Kateřina Hozdecká kreslí zájemcům na 

obličej vybraná zvířata. 
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Od června do září jsme uspořádali celkem 

šest Dnů s antilopou, a to nejen v tradičních zoo 

Plzeň, Jihlava, Ostrava a Liberec, ale také nově 

v Zoo Olomouc a Dvůr Králové nad Labem. Na 

všech Dnech s antilopou si návštěvníci mohli 

vyslechnout aktuality ze záchranného programu a 

koupit suvenýry s antilopou. Děti se mohli 

proměnit pomocí facepaintingu v jejich oblíbené 

zvíře nebo si vybarvit omalovánky. V Zoo Jihlava 

a Olomouc jsme dětem nabízeli i vědomostní kvíz a soutěž. V srpnu jsme se pak zúčastnili i Malé 

africké konference v Zoo Jihlava.  

Podzim patřil odborným konferencím, a to nejen na území České republiky. V září 

zástupci spolku prezentovali nejnovější poznatky na konferenci EAZA v Budapešti, na Dni vědy 

na pražských vysokých školách - Scientia Pragensis - a konferenci Tropentag, která se v roce 

2014 konala na ČZU v Praze. V říjnu pak proběhla opět pod záštitou ČZU v Praze konference 

Tropical Biodiversity Conservation Conference, kde náš tým nemohl chybět. 

 

Náš stánek v rámci Dne s antilopou v Zoo Plzeň. 

Návštěvníci našeho stánku v rámci Dne s antilopou 
mají možnost vybarvovat omalovánky. 
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DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SDRUŽENÍ V AFRICE 

Fotopasti a výzkum v rezervaci Bandia 

Fotopasti jakožto neinvazivní nástroj pro monitoring zvířat jsme v roce 2013 testovali 

v rezervaci Fathala. V roce 2014 jsme fotopasti přesunuli do rezervace Bandia do jedné z obor 

antilop Derbyho. Znalost složení stáda v dané oboře nám poskytla možnost ověřit metodiku 

využití fotopastí jakožto prostředku, kterým se dají zvířata nejen sledovat, ale i sčítat.  

Ze získaných snímků lze zjistit přítomnost zvířat v dané lokalitě, včetně druhového 

složení, ale také takové detaily, jako jsou například biorytmy jednotlivých zvířat. Sofistikované 

statistické metody dnes umožňují analyzovat také časoprostorové využití daného území, 

odhadovat hustotu a tím i početnost zvířat nebo modelovat překryvy aktivit vnitro- i 

mezidruhově. 

Poté, co jsme si v oplocených rezervacích ověřili zvolenou metodiku, zaměřili jsme naší 

pozornost na volně žijící populaci antilop Derbyho v Národním parku Niokolo Koba. O této studii 

Tomáše Jůnka, Pavly Jůnkové Vymyslické a Ondřeje Pivrnce ve spolupráci s Ředitelstvím 

národních parků Senegalu se ale dočtete až ve výroční zprávě za rok 2015. 

 

Ukázka snímků mláděte antilopy Derbyho z fotopastí v rezervaci Bandia. 
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Sociální chování žiraf 

Stejně jako v loňském roce se Markéta Gloneková zabývala v Senegalu studiem 

sociálního chování žiraf. Ten probíhal ve stejnou dobu jako identifikace nově narozených mláďat 

antilopy Derbyho v rezervaci Bandia. Studie zjišťovala, zda a jak se mění sociální preference 

dospělých samic žiraf po jednom roce.  

Prvním krokem bylo zjistit současné stavy zvířat. Dvě 

žirafy bohužel uhynuly, ale narodilo se šest mláďat, které bylo 

potřeba identifikovat, určit jim matku a vyfotit je pro identifikační 

karty, které manažeři rezervace dále používají.  

V roce 2013 byly nalezeny 3 dvojice kamarádek mezi 

dospělými samicemi v rezervaci Bandia, tedy byla potvrzena 

existence sociálních preferencí. 1 samice se nejčastěji zdržovala 

sama. Cílem výzkumu v roce 2014 bylo zjistit, jak se změnily 

sociální preference dospělých samic žiraf po úhynu jedné z těchto 

kamarádek na základě výpočtu asociačního indexu, který udává, 

kolik procent času se daná dvojice nachází pohromadě. 

Zjistili jsme, že jedna dvojice dospělých samic zůstala stejná, dvě dvojice, včetně té, ve 

které uhynula jedna samice, se změnily. 5 samic trávilo v průměru 42% ve skupince bez jiné 

dospělé samice, ale samice, která přišla o kamarádku, byla při každém setkání minimálně s 1 

dospělou samicí. Zdá se, že kamarádka je zpravidla právě jedna, nikoli třeba dvě „nejlepší“. Po 

úhynu jedné z kamarádek si samice našla jinou. 

Výzkum sociálního chování vybraných druhů kopytníků   

O výzkumných aktivitách našeho týmu v Jihoafrické republice 

jsme vás informovali již ve výroční zprávě za rok 2013. Začátkem 

roku 2014 se tým ve složení Pavla Jůnková Vymyslická a Tomáš 

Jůnek přesunul z národního parku Golden Gate, kde pozoroval 

antilopy losí, do národního parku Kruger, kde pátral po impalách a 

žirafách. Robustní studie zaměřená na sociální chování zmíněných tří 

druhů kopytníků si klade za cíl zjistit vliv inter-individuálních 

vzdáleností ve čtyřech různých prostředích 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, 

Markéta Gloneková na pozadí s 
žirafou v rezervaci Bandia. 

Pavla Jůnková Vymyslická při 
pozorování sociálního chování 

žiraf v Burgers Zoo 
v holandském Arnhemu. 
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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.  

Po návratu z Jihoafrické republiky pokračoval tým sběrem dat v zoologické zahradě v 

holandském Arnhemu, na farmovém chovu antilop losích v Lánech a v Zoo Dvůr Králové nad 

Labem. Následný rok 2015 bude věnován hlavně zpracování a analýze dat. 

 

Komby v rezervaci Fathala 

Začátkem května dorazil do rezervace Fathala vědecký tým z České zemědělské 

univerzity v Praze, který měl za úkol zde během tří týdnů získat nahrávky hlasových projevů 

komb ušatých. Tyto hlasové projevy patří k těm nejvýraznějším, které lze v noční buši 

zaslechnout, a to především za soumraku a před svítáním. Rodinným skupinám komb, které přes 

den společně odpočívají v dutinách stromů, slouží k udržování a synchronizaci aktivit během 

noci, kdy jsou aktivní. 

Komba ušatá má na území Afriky několik vzhledově velmi podobných blízkých 

příbuzných, od kterých však může být jednoduše rozeznána právě na základě tohoto hlasového 

projevu. Analýza nahrávek získaných v rezervaci Fathala proto může pomoci při určování druhů 

komb chovaných v zoologických zahradách.  

 

  

Irena Schneiderová při sběru dat 
v rezervaci Fathala. 
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MARKETING A PR 

Kampaň 

K propagaci záchranného programu a seznámení veřejnosti s problematikou ohrožené 

antilopy Derbyho využíváme propagačních předmětů, které si mohou zakoupit posluchači našich 

přednášek a návštěvníci Dnů s antilopou a dalších akcí spolku. Předměty jsou také k zakoupení 

přes náš internetový obchod derbianus.webuje.cz. Veškerý zisk z prodeje propagačních 

předmětů a dalších aktivit a služeb, kam patří především facepainting a pořádání přednášek, jde 

na chod spolku a záchranný program antilopy Derbyho. 

V roce 2014 vznikl nový (v pořadí již pátý) motiv na 

textil nazvaný Afrika, který zdobil trička dámská, pánská i dětská 

a také látkové tašky. 

Nový motiv se stal hitem sezóny, nabízeli jsme ale i 

trička s dalšími čtyřmi motivy:  Real Hope s obrysem hlavy, 

dětský motiv Až vyrostu a poslední kusy s motivem Hope. Dětská 

trička byla k dostání s motivy hlavy, Až vyrostu a Afrika.  

Oblíbené odznaky bylo možné tradičně zakoupit 

v modré, oranžové i červené barvě. Velkým trhákem zůstávaly i 

nadále magnetky i odznaky s mládětem. Dále bylo v prodeji také DVD s dokumentem Petera 

Luptáka Djink-i-junka: Buš bývala temná, který nabízíme s českým nebo anglickým textem na 

přebalu a s českým a francouzským komentářem s anglickými titulky. 

Ke konci roku jsme opět vydali 

krásné kalendáře s fotografiemi Tomáše 

Jůnka. Kalendář byl zaměřen na zvířecí 

společníky antilop Derbyho v rezervaci 

Fathala. 

  

Nový motiv Afrika znázorněný 
na látkové tašce. 

Titulní strana kalendáře pro rok 2015 

http://derbianus.webuje.cz/
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Internet 

Webové stránky www.derbianus.cz mapují naše aktivity, úspěchy i plány. V roce 2014 

jsme zveřejnili 34 příspěvků, které nalákaly 1327 návštěvníků k 4716 návštěvám české verze 

našich stránek. Anglická (www.derbianus.com) a francouzská verze (www.derbianus.org) 

v návštěvnosti za tou českou pokulhává. Přesto se snažíme věnovat právě těmto verzím 

v posledních měsících vetší pozornost a díky pilným dobrovolníkům-překladatelům se nám daří 

informovat i anglicky a francouzsky hovořící příznivce o našich aktivitách.  

Facebook našeho spolku (www.facebook.com/derbianuscsaw) má celkem 433 příznivců, 

tedy o 50 více než v roce předchozím. Za nárůstem stojí i propojení s facebookem Fakulty 

tropického zemědělství. Náš facebook slouží zejména k propagaci článků zveřejněných na našich 

webových stránkách, ale je zároveň zprostředkovatelem kontaktu s našimi příznivci a zájemci o 

spolupráci s naším spolkem. 

Tamara Fedorova pro naše příznivce spravuje e-shop na stránce derbianus.webuje.cz, 

kde je možné objednat si veškeré naše propagační předměty včetně sezónní nabídky kalendářů. 

Objednané předměty vám rádi zašleme na dobírku přímo k vám domů nebo je možné si je 

vyzvednout v kanceláři spolku v areálu České zemědělské univerzity v Praze, případně po 

dohodě kdekoli v Praze. Za rok 2014 jsme zrealizovali celkem 12 objednávek a zaznamenali 526 

přístupů na náš e-shop.  

  

Média 

 V roce 2014 jsme se v mediích objevili převážně v souvislosti s organizací Dnů 

s antilopou v českých zoologických zahradách. Na svých stránkách propagovala tuto akci např. 

Zoo Ostrava, Zoo Dvůr Králové nebo Zoo Liberec. Na serveru Kudyznudy.cz, se kterým 

spolupracujeme od počátku roku 2013, jste se mohli dozvědět o Dnech s antilopou v Zoo 

Olomouc či Zoo Dvůr Králové. Týden.cz lákal k návštěvě Zoo Ostrava, server maminka.cz 

zaměřený hlavně na maminky s malými dětmi lákal do Zoo Dvůr Králové, stejně jako informační 

server Královehradeckého kraje. Zpravodaj města Žlutice zveřejnil ve svém 5. čísle ročníku 2014 

článek podporující naše aktivity. Noviny Zoo Olomouc Oryx informovaly o Dni s antilopou 

pořádané v této zoo v červnu 2014. Účastníci expedice Sen o Dakaru podpořili náš spolek nejen 

odběrem kalendářů, ale i propagací našich aktivit na svých webových stránkách. 

 V médiích byla také zmíněna účast našich členů na odborných přednáškách. Server 

VysokeSkoly.cz propagoval první mezinárodní konferenci o zachování biodiverzity v tropických 

oblastech (TBCC), kde svou úvodní přednáškou přispěla Pavla Hejcmanová.  

http://www.facebook.com/derbianuscsaw
http://derbianus.webuje.cz/
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 Nadace Forum 2000 založená Václavem Havlem za účelem podpory demokratických 

hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, 

kulturní a etnické tolerance pořádala v pátek 25. dubna v Národní technické knihovně v Praze již 

15. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market 2014. Své aktivity zde představil i náš 

spolek a dočíst jste se o tom mohli právě na stránkách nadace Forum 2000. 

 Český rozhlas Meteor odvysílal v červnu 2014 povídání s Pavlou Jůnkovou Vymyslickou 

týkající se pozorování sociálního chování vybraných druhů afrických kopytníků v Jihoafrické 

republice. 

Mediální ohlas na aktivity sdružení a jeho členů naleznete na našich webových stránkách 

pod záložkou “O nás a antilopě Derbyho“  “Napsali o nás“, odkud je možné se dostat na 

konkrétní články či příspěvky. 

 

Prezentace v médiích 

Noviny, Zpravodajství 

Týden.cz 

Žlutický zpravodaj 

Forum 2000 

Královehradecký kraj 

Rozhlas Český rozhlas 

Časopisy Oryx 

Ostatní 

Maminka.cz 

VysokeSkoly.cz 

Kudyznudy.cz 

Sen o Dakaru 

Zoo Dvůr Králové 

Zoo Ostrava 

Zoo Liberec 

 

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/mravenecnici-a-antilopy-festivaly-a-balony-kam-o-vikendu_316077.html?showTab=nejnovejsi#.VRVz_uGH-co
http://www.zlutice.cz/ODSTAVENO/attachments/Zpravodaj_05_2014.pdf
https://www.forum2000.cz/cz/o-nas/pro-media/tiskove-zpravy/detail/festival-neziskovek-s-filmy--hudbou-a-bohatym-detskym-programem/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/navstevou-zoo-pomuzete-zachrane-ohrozeneho-druhu-71142/
http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/antilopa-je-vlastne-takova-africka-krava-a-zirafu-si-muzete-splest-s-kanibalem--1365192
http://zoo-olomouc.cz/soubory/oryx/oryx_6_2014.pdf
http://www.maminka.cz/clanek/odmente-deti-za-vysvedceni-treba-koncertem-ci-zmrzlinou-zadarmo
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/czu-biodiverzita-v-tropech
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Den-s-antilopou-Derbyho-v-Zoo-Olomouc.aspx
http://www.senodakaru.cz/?p=464
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/novinky/3973-odstavec-den-s-antilopou-derbyho/
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/novinky/1039-den-pro-antilopu-derbyho/
http://www.zooliberec.cz/cz/kalendar-akci/?mesic=2014-09
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NAŠI PARTNEŘI A SPONZOŘI 

Generální a hlavní partneři 

Generálním partnerem sdružení Derbianus 

CSAW 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 Souleye Ndiayem, které spadá pod Ministerstvo životního 

prostředí Senegalu a řídí chod národních parků a chráněných území. 
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Partneři 

Velmi zásadní je pro záchranný program pro antilopu Derbyho dlouhodobá podpora ze 

strany zoologických zahrad. Našimi partnery je 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. Obě 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 finančně, materiálně i morálně. Dalšími partnery jsou také 

Zoologická zahrada Liberec a Zoologická zahrada Jihlava. 

 

 

 

 

 

Zahraničními partnery byly v roce 2014 rezervace Bandia, Fathala Tourism Company 

a Světová asociace zoologických zahrad a akvárií - WAZA. 
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Sponzoři 

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

Derbyho. Finančními dary v roce 2014 podpořili činnost sdružení Dobro, o. s., Euroservis 

Clean CR, a.s., Plynomont Teplice, Jiří Barvíř a Jiří Šístek. 

Zoo Plzeň, Zoo Ostrava a expedice Sen o Dakaru Promotýmu Praha s.r.o. nás 

podpořili hromadným odběrem našich propagačních předmětů. Všestranné pomoci se nám také 

dostalo od společnosti EuroServis Clean CR, a.s., hosting našim webovým stránkám zdarma 

poskytuje společnost Atollon Consulting CZ, 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 Lucii Foltýnové, Olivieru Detrezovi, Zuzce Kofroňové a 

Markétě Grúňové 

Za odbornou a výzkumnou spolupráci Barče Černé Bolfíkové 

Za hosting webových stránek společnosti Atollon Consulting CZ s.r.o. 

 

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, Mgr. Veronice Vilímkové, Ing. Blance Benešové, 

Ing. Petře Ptáčkové a dalším. 
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Za spolupráci v Senegalu patří díky: Willem Burger, Christopher Brooke, Al-Hassana Camara, 

Diné Daniller, Ricus a Pietru Delport Christian Dering, Vincent Dethier, Souhel Fourzoli, Lucien 

Haddad, Marzanne Louw, Paul Ndiaye, Souleye Ndiaye, Arnold Neethling, Georges Rezk, 

Bienvenue Sambou, Oumar Thiam, Michelle Van Sittert a zaměstnanci rezervací Bandia a 

Fathala. 

Také děkujeme studentům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2014 aktivně zapojili do 

chodu sdružení: Zuzka Böhmová, Pavla Bryxová, Romana Březovská, Lucka Čižmářová, Petr 

Fedorov, Viki Fedorova, Kateřina Gašparová, Markéta Grúňová, Ondřej Halda, Martina 

Hamříková, Tomáš Hovorka, František Kopřiva, Anna Kubátová, Marta Kristenová, Marie 

Madziová, Lenka Malyjurková, Jan Miřejovský, Michaela Olléová, Jan Roubal, Hanka Roubíčková, 

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

Šimánková, Kateřina Štochlová, Markéta Švejcarová a další.  

Za spolupráci také zaslouží naše díky: Alena Divišová, Pavel Brandl, Michal Dyml, 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 učitelka Jana Jeřábková. 

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 – Royal Zoological Society of Scotland, Wild Genes 

Za všestrannou podporu děkujeme zaměstnancům zoologických zahrad, ve kterých se 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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