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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
 

 Rok 2013 byl rokem tvorby plánu na záchranu antilopy Derbyho na mezinárodní 

úrovni. Hned v lednu se nám podařilo realizovat sympozium v Senegalu, pozvání přijalo 

více než 40 odborníků na chov a ochranu antilop z osmi zemí a čtyř kontinentů. Díky 

nezměrnému úsilí všech účastníků v čele s Davidem Mallonem, předsedou odborné 

skupiny pro antilopy při Mezinárodní unii pro ochranu přírody IUCN, se nám podařilo 

strategický plán záchrany sestavit. Po dalších dlouhých měsících práce s výstupy setkání 

jsme výsledek vydali v tištěné podobě a představili odborné veřejnosti. Na obálce si 

může každý přečíst pochvalná slova Lorda z Derby a celosvětově uznávaných odborníků 

na ochranu antilop, Marka Stanley Price z Oxfordu, Jens-Ove Heckela, který předsedá 

antilopí skupině Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA AG TAG) a 

Jakoba Bro-Jorgensena, který vůbec poprvé studoval východní poddruh antilopy 

Derbyho v Kamerunu. Dvoujazyčnou (anglicko-francouzskou) publikaci plánu záchrany 

antilop Derbyho jsme během podzimu rozšířili do světa. Představili jsme ji na vědecké 

konferenci v Berlíně, na setkání EAZA v Edinburghu a byli jsme s ní přizváni dokonce na 

výroční setkání Světové asociace zoologických zahrad (WAZA) ve floridském Orlandu.  

 Aby strategický plán na záchranu antilopy Derbyho nezůstal pouze plánem, 

podali jsme celou řadu grantových žádostí a také přivítali v Praze ředitele národních 

parků Senegalu, Souleye Ndiaye. Ministerstvo životního prostředí ČR s námi iniciovalo 

uzavření memoranda se senegalským protějškem, což je další krok vstříc intenzivní 

česko-senegalské spolupráci. Potěšitelný je také fakt, že od podzimu máme v Senegalu 

opět český zastupitelský úřad, který od svého listopadového založení nedá na antilopy 

Derbyho dopustit. Děkujeme všem, kdo nás podporují! 

 

 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně Derbianus CSAW, o. s. 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUDDÁÁLLOOSSTTÍÍ  VV  RROOCCEE  22001133  

 

12.1.  Odlet identifikačního týmu do Senegalu, příprava sympozia 

21.1. Odlet zbytku českého týmu do Senegalu 

25.1.-28.1. Exkurze účastníků sympozia do národního parku Niokolo Koba 

28.1.-31.1. Mezinárodní sympozium na záchranu západního poddruhu antilop Derbyho, 

Senegal 

2.2. Návrat části týmu do ČR 

28.2. Návrat identifikačního týmu do ČR 

16.3. Karolína Brandlová a Petr Hajn v živém vysílání Českého rozhlasu v pořadu Apetýt 

20.3. Seminář na Univerzitě Palackého v Olomouci 

8.-10.4. Setkání Antilopí a žirafí komise UCSZ v Olomouci 

16.4. Přednáška Karolíny Brandlové v rámci Afrického večera na PřF UK 

15.4. Vydání výroční zprávy Derbianus CSAW, o. s. za rok 2012 

14.5.  Prodejní a informační stánek na Miss Agro, ČZU v Praze 

28.5. Přednáška o antilopách na gymnáziu v Říčanech 

16.6. Den s antilopou v Zoo Plzeň 

26.6. Přednáška o práci sdružení na Střední lesnické škole v Žluticích 

5.7. Odlet studenta Pavla Hejčla do Senegalu 

13.7. Den s antilopou v Zoo Plzeň 

18.7. Dokument o antilopě Derbyho „Djink-i-junka: Buš bývala temná“ v prodeji 

28.7. Den s antilopou v Zoo Praha 

29.7. Reportáž o akci Den s antilopou v Zoo Praha (28.7.) v pořadu Víkend v Praze, TV 

Metropol 

10.8. Den s antilopou v Zoo Praha 

17.8. Den s antilopou v Zoo Ostrava 

31.8.-1.9. Dny s antilopou v Zoo Liberec 

6.-11.9. Ředitel DPN Souleye Ndiaye na návštěvě v ČR 

10.9. 87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy, ČZU v Praze 

18.-21.9. 9th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 

Berlín 

23.9. Vydání publikace Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) 

Conservation Strategy 

23.-29.9. Představení záchranného plánu na konferenci EAZA, Edinburgh 

2.10. Publikace African Studbook: Western Derby eland, Taurotragus derbianus 

derbianus (GRAY, 1847), 6th edition získala cenu rektora za nejlepší publikační 

výstup ČZU v Praze 
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4.10.  Přednáška o antilopách ve Stupně (Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice) 

11.-19.10. Představení záchranného plánu na konferenci WAZA, Florida 

15.-16.10 Film „Djink-i-junka: Buš bývalá temná“ zahájil filmový festival na Mongolské státní 

zemědělské univerzitě  

18.10. Promítání filmu „Djink-i-junka: Buš bývala temná“ na Life Sciences Film Festivalu, 

ČZU v Praze 

23.10. Výroční členská schůze o. s. Derbianus CSAW, Karavanseráj, Praha 

29.10. Přednáška o ochraně africké fauny na FŽP, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 

Ústí nad Labem 

13.-16.11. Konference České a slovenské etologické společnosti v Košicích 

14.-22.11. Film „Djink-i-junka: Buš bývalá temná“ otevřel filmový festival Královské 

zemědělské univerzitě v Phnom Penhu v Kambodži 

20.11.-1.12. Podzimní mise do Senegalu a otevření českého zastupitelského úřadu v Dakaru 

28.11. 7th Scientific Conference of the Faculty of Tropical AgriSciences, ČZU v Praze 

4.12. Informační a prodejní stánek na International Fair Party, ČZU v Praze 

16.12. Přednáška  v rámci dobrovolnické konference "Nebuď mimo" na gymnáziu 

v Karlíně, Praha 

16.-19.12. Vánoční prodej v menze, ČZU v Praze 

 

 

 

 

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 
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 
UCSZ 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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ČČLLEENNSSKKÁÁ  ZZÁÁKKLLAADDNNAA  

V roce 2013 k naší velké radosti přijala nabídku čestného členství Mgr. Zdeňka Kostik 

Šubrová, Ph.D., která rozličnými způsoby podporovala program na záchranu antilop Derbyho 

ještě před vznikem občanského sdružení a nadále tak činí s velkým nasazením. V průběhu roku 

sedm řádných členů na vlastní přání či z důvodu neplacení členských poplatků bylo zařazeno 

mezi sympatizanty, naopak tři sympatizanti se na vlastní přání stali řádnými členy. Celkem se 

členská základna o. s. Derbianus CSAW rozrostla o jednoho čestného člena a 30 sympatizantů; 

čtyři řádní členové ubyli.  

K 31. 12. 2013 tedy sdružení čítalo 21 řádných členů (včetně výkonného výboru),  

5 čestných členů a 107 sympatizantů, celkem 133 členů.  

 

 

 

Tým Derbianus v rezervaci Bandia 
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VVýýkkoonnnnýý  vvýýbboorr  (stav k 31. 12. 2013) 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předseda 

karolina@derbianus.cz  

 

Ing. Magdalena Žáčková 

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  

 
 

 
 

Výkonný výbor sdružení: 

1. řada zleva – Pavla Hejcmanová, Magdalena Žáčková, Karolína Brandlová (a Šemík),  

Tamara Fedorova; 2. řada zleva – Pavla Jůnková Vymyslická, Kateřina Hozdecká, Petr H. Verner 
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ČČlleennsskkáá  sscchhůůzzee  DDeerrbbiiaannuuss  CCSSAAWW,,  oo..  ss..  

Jelikož v roce 2013 uplynuly již tři roky od založení o. s. Derbianus CSAW, jakožto i od 

první ustavující schůze výkonného výboru, proběhla v rámci výroční členské schůze volba 

výboru nového. V roce 2013 byl termín členské schůze mírně posunut a tak jsme se všichni sešli 

již 23. října v Klubu cestovatelů, abychom po třech letech úspěšného fungování sdružení zvolili 

nový výkonný výbor a jeho předsedu.  

Naši příznivci nezklamali a přišli nás 

podpořit v hojném počtu 23 účastníků z toho 

16 řádných členů a 7 sympatizantů. Program 

schůze byl nabitý, ale již tradičně ho zahájila 

předsedkyně sdružení Ing. Karolína 

Brandlová, Ph.D. shrnutím našich aktivit a 

úspěchů v roce 2013, následoval ekonomický 

přehled naší činnosti a na závěr plány do 

budoucna a novinky ze Senegalu.  

V druhé fázi schůze již úřadovala Ing. Tamara Fedorova s instrukcemi pro volbu 

výkonného výboru a ověřením počtu řádných členů na základě úhrady členských příspěvků. 

Z celkového počtu 21 řádných členů bylo na schůzi osobně přítomno 15 a jeden v zastoupení na 

základě plné moci. Účast tedy dosáhla 76% a mohlo se přistoupit k volbě výkonného výboru.  

Složení výkonného výboru se nám po této volbě drobně změnilo. O členství v novém 

výkonném výboru se ucházeli všichni dosavadní členové, kromě RNDr. Pavla Brandla, PhD., 

který se pro pracovní vytížení rozhodl nekandidovat. Novou kandidátkou se naopak stala 

dlouhodobě spolupracující Ing. Kateřina Hozdecká, která byla spolu s ostatními kandidáty 

jednohlasně zvolena všemi přítomnými řádnými členy sdružení. Členy výkonného výboru pro 

další funkční období se tak stali: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., doc. RNDr. Pavla Hejcmanová, 

Ph.D., RNDr. Petr H. Verner, CSc., Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D., Ing. Tamara Fedorova 

(dříve Haberová), Ing. Magdalena Žáčková, Ing. Kateřina Hozdecká. Počet členů výkonného 

výboru tedy zůstává nezměněn. Nově vzniklý výbor následně volil předsedu sdružení, kterým se 

zaslouženě opět stala Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.  

Tím byla ukončena formální část členské schůze a následovala volná diskuze, která se, 

jak už bývá zvykem, točila převážně okolo Afriky a zvířat.  
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EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  

Celková bilance roku 2013 je mírně záporná díky workshopu, který jsme pořádali na 

začátku roku v Saly Portudal, v Senegalu. Tento workshop na sebe váže nejvíce příjmů, stejně tak 

výdajů.  

PPřřííjjmmyy    

 Největší podíl v příjmech sdružení tvořily v roce 2013 dary fyzických osob (Iva 

Pavlasová, Jiří Váhala) a dary Zoo Ostrava a Knowsley Safari Parku, který je spravován  

19. Lordem z Derby. 

 Velice dobře jsme si vedli i v prodeji propagačních předmětů. Již tradičními trháky byla 

trička s motivem antilop a pak také nemalá nabídka drobných předmětů. Zůstali jsme věrni i 

kalendářům a tak jsme před koncem roku uvedli do prodeje kalendář s fotografiemi Tomáše 

Jůnka na téma „obyvatelé rezervace Bandia“. V roce 2013 prodej kalendářů již tradičně nejvíce 

podpořila Zoo Ostrava. 

 V rámci služeb jsou letos započítány i poplatky za účast na exkurzi do Národního parku 

Niokolo Koba, jakožto doprovodný program workshopu na záchranu antilop Derbyho. Velký 

podíl na příjmech v rámci služeb má tradičně facepainting, malování na obličej v zoologických 

zahradách v rámci Dnů s antilopou. 

 

 

Příjmy za rok 2013 
Dary  211 100 Kč 

Prodej propagačních předmětů 108 500 Kč 

Služby (vzdělávací akce a jiné)  99 300 Kč 

Členské příspěvky 9 500 Kč 

Úrok 370 Kč 

Celkem 428 770 Kč  
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VVýýddaajjee  

Velká část výdajů byla v roce 2013 určena na realizaci aktivit v Senegalu. Organizace 

mezinárodního workshopu a identifikace nově narozených mláďat byly realizovány z darů, 

grantů a vlastní činností sdružení.  

Méně významnou položkou rozpočtu byla výroba propagačních předmětů. V roce 2013 

jsme nepřidali do nabídky žádné nové motivy a tak se jednalo spíše o doplňování skladu, 

abychom uspokojili všechny zájemce. 

 Vlastní činnost sdružení pokrývá též administrativní náklady, které se udržují na nízké 

úrovni především díky úzké spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a možnosti 

využití jejích prostor pro činnost sdružení. 

Mzdové náklady symbolicky oceňují celoroční pracovní nasazení členů sdružení v jejich 

volném čase a účast na víkendových prodejních akcích, přednáškách a dalších aktivitách 

spojených s nekončícími inventurami. 

 

Výdaje za rok 2013 
Náklady na výrobu propagačních předmětů  52 300 Kč 

Administrativní náklady  6 500 Kč 

Mzdové náklady  4 500 Kč 

Náklady spojené s realizací  371 300Kč 

Celkem  434 600 Kč 
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PPrrooddeejj  

Propagační předměty v roce 2013 

Typ Skladem   
31. 12. 2012 Vyrobeno Prodáno Rozdáno Skladem    

31. 12. 2013 
Prodejní 

cena 

Tričko 
Hope  29 0 10 3 16 250 Kč 

Tričko 
Real Hope  144 57 42 49 110 350/300 

Kč 

Tričko 
dětské 35 79 54 0 60 200 Kč 

Tričko AV 2 17 13 0 6 250 Kč 

Tričko 
hlava 41 120 46 32 83 250 Kč 

Taška  0 60 12 43 5 150 Kč 

Samolepka 376 0 15 55 306 20 Kč 

Placka 75 200 99 55 121 40 Kč 

Magnet 4 108 62 40 10 45 Kč 

Samolepka 
na auto 64 0 18 0 46 60 Kč 
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PPooddppoorraa  zz  jjiinnýýcchh  zzddrroojjůů  

Další podporu získalo naše sdružení především v souvislosti s organizací workshopu 

v Senegalu. Základní příspěvek tvořilo pokrytí cestovních nákladů některých účastníků, 

příspěvky do konferenčních tašek a podporu logistiky v místě konání. 

 Rektorát ČZU v Praze a děkanát Fakulty tropického zemědělství se významně zasloužili 

na pokrytí cestovních nákladů pro účastníky workshopu z ČZU. Cestovní náklady Davida Mallona 

laskavě uhradila Odborná skupina pro strategické plánování záchrany druhů (SCSPS IUCN SSC). 

Společnost Direct Film na své náklady vyslala do Senegalu režiséra a kameramana Petra Hajna, 

který zdokumentoval průběh workshopu.  

Publikací o záchranném programu pro antilopu Derbyho založené na aktualizovaném 

vydání jedné z kapitol knihy „Pomáháme jim přežít“ přispěla do konferenční tašky Zoo Praha. 

Dalšími publikacemi pak přispělo Ministerstvo životního prostředí České republiky, specificky 

Agentura ochrany přírody a krajiny.  

Přímo v Senegalu podpořilo konání workshopu Ředitelství národních parků Senegalu, 

volné vstupy do rezervace a terénní vyhlídkové vozy poskytlo ředitelství rezervace Bandia a 

společnost Fathala Tourism Company spravující rezervaci Fathala. 

 

 

Vyhlídkový vůz v národním parku Niokolo Koba zajištěný senegalskou stranou 
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ZZÁÁCCHHRRAANNNNÝÝ  PPRROOGGRRAAMM  PPRROO  AANNTTIILLOOPPUU  DDEERRBBYYHHOO  

Tak jako v létech předešlých, spočívá náš záchranný program pro kriticky ohrožený 

západní poddruh antilopy Derbyho v Senegalu na třech základních bodech, a to řízení chovu, 

výzkumu a vzdělávání. 

Řízení chovu je velmi důležitou a praktickou složkou záchranného programu, výzkum 

poskytuje poznatky potřebné pro plánování dalších kroků a vzdělávání místních obyvatel 

zaštiťuje spojitost a porozumění významu záchranného programu a všech dalších aktivit s ním 

spojených. Další informace o aktivitách záchranného programu se můžete dočíst na našich 

webových stránkách www.derbianus.cz v záložce „Záchranný program“. 

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

2013 čítal 92 jedinců, a to: 12 samců a 26 samic ve stádě Bandia 1-2, 5 samců a 7 samic ve stádě 

Bandia 3, 16 samců ve stádě Bandia 4, 2 samce a 6 samic ve stádě Fathala 1 a na závěr 16 samců 

a 2 samice ve stádě Fathala 2-3. 

  

ŘŘíízzeenníí  cchhoovvuu  

Identifikace mláďat 

I v roce 2013 vyrazil náš tým do Senegalu na každoroční identifikace nově narozených 

mláďat antilop Derbyho. Letos se podařilo pokořit rekord v počtu nově narozených mláďat 

z roku 2011 a to o jedno mládě. Tudíž se celkem na přelomu roku 2012/2013 narodilo 

16 mláďat. V rezervaci Bandia bylo odchováno 14 mláďat a ve Fathale mláďata dvě. Nejvíce 

mláďat se narodilo ve stádě Bandia 1-2, 6 samic a 5 samců, dále pak ve stádě Bandia 3, kde se 

narodili 2 samci, a v obou stádech Fathala 1 a Fathala 2-3 po jednom mláděti, a to v prvním stádě 

samice a v druhém stádě samec. Pár dní po ukončení identifikací a navrácení identifikačního 

týmu domů nám kolegyně, které 

v Bandii ještě zůstaly na výzkum 

sociálního chování kopytníků, 

poslaly úžasnou zprávu o dalším 

nově narozeném samečkovi ve stádě 

Bandia 1-2. Tudíž k březnu 2013 

celková populace západního 

poddruhu antilopy Derbyho v lidské 

péči v rezervacích Bandia a Fathala 

činila 96 jedinců.  
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VVýýzzkkuumm,,  vvěěddeecckkáá  aa  ooddbboorrnnáá  ččiinnnnoosstt  

V roce 2013 navázaly publikační výsledky na aktivity z roku 2012. V časopise African 

Zoology byl publikován článek hodnotící vliv doplňkového krmení lusky Acacia albida na 

chování antilop Derbyho. Studie odhaluje, že při podání lusků antilopy významně zkracují čas 

strávený okusem přirozeně dostupných dřevin a 

investují více času do odpočinku. Toto zjištění lze 

významně využít zejména po převozech, kdy 

antilopy potřebují překonat případný 

potransportní stres či se potřebují zorientovat, než 

samy vyhledají vhodné a dostatečné potravní 

zdroje v novém prostředí.  

Časopis Scientia Agriculturae Bohemica nás potěšil přijetím článku zaměřeného na vliv 

managementu na vegetační pokryv africké savany. Studie porovnává druhovou bohatost, 

diverzitu a hustotu dřevin v sub-humidních podmínkách západoafrické savany v komunální 

oblasti s oblastí chráněnou (8 let oplocenou) s a bez přítomnosti volně žijících zvířat. Výsledky 

ukazují malé rozdíly mezi těmito oblastmi a tak můžeme říci, že ani 8 let ochrany území není 

v těchto podmínkách dostačující pro projev změny skladby dřevin v závislosti na využití půdy.  

 

V roce 2013 jsme vydali odbornou 

monografii, která je výsledkem mezinárodního 

workshopu, který se konal na začátku roku 2013 

v Senegalu. Tato monografie nazvaná „Strategie 

záchrany západního poddruhu antilopy Derbyho“ se 

skládá ze tří částí, z nichž první je přehledem 

dostupných informací o tomto poddruhu, druhá část 

je samotná strategie záchrany, která byla 

vypracována v kolektivu odborníků právě na 

zmiňovaném workshopu a třetí část je plemennou 

knihou, kterou vydáváme každý rok a je přehledem 

všech zvířat chovaných v rezervacích Bandia a 

Fathala.  
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Významnou součástí naší práce je i odborný dohled nad studenty a jejich závěrečnými 

pracemi. V roce 2013 úspěšně obhájila svou diplomovou práci Bc. Zuzana Böhmová, která ve své 

studii pod dohledem Ing. Karolíny Brandlové, PhD. zjišťovala dědičnost jednoho 

z nejdůležitějších identifikačních znaků antilop Derbyho, počtu pruhů na bocích.  

Úspěšný diplomant Pavel Hejčl se 

rozhodl v roce 2013 prohloubit spolupráci 

s naším týmem a odjel v červnu hned po 

obhajobě diplomové práce do Senegalu, aby zde 

začal se sběrem dat pro svou disertační práci na 

téma „Spatial and temporal patterns of habitat 

use by large herbivores in African savanna“. 

Bohužel se ze zdravotních a logistických důvodů 

musel vrátit v listopadu 2013 zpět do České 

republiky.  

Publikace v roce 2013 

Odborné monografie 

 Brandlová K., Mallon D., Hejcmanová, P., Regnaut S., Jůnková Vymyslická P., Fedorova T., 

Žáčková M., Brandl P., Ndiaye S. 2013. Western Derby eland (Taurotragus derbianus 

derbianus) Conservation Strategy. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 111 

pp. 

Články ve vědeckých časopisech 

 Žáčková, M., Hejcmanová, P., Hejcman, M. 2013. Does a change in land use affect woody 

vegetation in sub-humid sudanian savanna in Senegal? Scientia Agriculturae Bohemica, 44 

(4): 209-217. ISSN: 1211-3174. 

 Hejcmanová, P., Jůnková Vymyslická, P., Žáčková, M., Hejcman, M. 2013. Does supplemental 

feeding affect behaviour and foraging of critically endangered western giant eland in an ex 

situ conservation site? African Zoology, 48 (2): 250-258. ISSN: 1562-7020. 

Absolventské práce 

- Böhmová Z. 2013. Pruhování antilop Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) – 

vypovídá o příbuznosti? Diplomová práce, Fakulta Tropického zemědělství, ČZU Praha. 
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Konference 

 Brandlová, K., Fedorova, T., Jůnková Vymyslická, P., Žáčková, M., Hejcmanová, P. 2013. 

Actual demography and genetics within the semi-captive population of the Western Derby 

eland (Taurotragus derbianus derbianus) as a part of species conservation strategy. In: 

Hejcmanová P., Banout J. (Eds.). 7th Scientific conference of Faculty of Tropical 

AgriSciences, 28th and 29th November, Book of abstracts, p. 48. 

 Brandlová, K., Jůnková Vymyslická, P. 2013. Derbianus Czech Society for African Wildlife. 

Western Derby Eland Conservation Strategy. EAZA Antelope & Giraffe TAG Meeting, 

Landau in der Pfalz, Germany, 22-24 May 2013. 

 Brandlová, K., Jůnková Vymyslická, P., Hejcmanová, P., Žáčková, M., Fedorova, T. 2013. New 

future for the largest antelope. 9th International Conference on Behaviour, Physiology 

and Genetics of Wildlife, Berlin, Germany, 18-21 September 2013, Book of abstracts, ISSN 

1865-4436, p. 34. 

 Brandlová, K., Jůnková Vymyslická, P., Hejcmanová, P., Žáčková, M., Fedorova, T.  2013. New 

future for the largest antelope. EAZA Annual Conference, Edinburgh, United Kingdom, 24-

28 September 2013. 

 Brandlová, K., Jůnková Vymyslická, P., Hejcmanová, P., Žáčková, M., Fedorova, T. 2013. New 

future for the largest antelope. The 68th WAZA Annual Conference, Disney's Animal 

Kingdom, USA, 13–17 October 2013. 

 Jůnková Vymyslická, P., Brandlová, K., Hejcmanová, P. 2013. Do high ranking mothers 

produce high ranking babies? Dominance hierarchy in the mixed herd of Western Derby 

eland. Behaviour 2013. Joint meeting of the 33rd International Ethological Conference (IEC) 

& the Association for the Study of Animal Behaviour (ASAB), The Sage, Newcastle-

Gateshead, United Kingdom, 4th - 8th August 2013, Book of abstracts, p.218. 

 Jůnková Vymyslická, P., Brandlová, K., Jůnek, T., Hejzlarová, M. 2013. Social distances of 

semi-captive ungulates: consequences for social behaviour. 87th Annual Meeting of the 

German Society of Mammalogy, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University 

of Life Sciences, Prague, Czech Republic, 8-12 September 2013. 

 Ndiaye, S., Brandlová, K. 2013. Conservation of Western Derby eland in Senegal: History, 

Evolution and Perspectives. 87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy, 

Prague, 8th-12th September 2013, Mamm. biol. Special issue to volume 78, p. 18. 

Další publikace 

 Brandlová K. 2013. New future for the largest antelope. Zooquaria, issue 82, p. 6.  
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Mezinárodní setkání 

Landau 

Již tradičně se zástupci našeho sdružení zúčastnili setkání Poradní skupiny pro antilopy 

a žirafy (Antelope and Giraffe Taxon Advisory Group) v rámci EAZA (Evropská asociace 

zoologických zahrad a akvárií), které se v roce 2013 konalo v Landau in der Pfalz v Německu 

v termínu 22. – 24. května. Chovatelé kopytníků z evropských zoologických zahrad se zde sešli, 

aby prodiskutovali chovné plány pro následující rok.  

Díky vynikajícím vztahům se 

zoologickými zahradami nejen v Čechách, ale 

 v celé Evropě máme každoročně možnost 

prezentovat a diskutovat s těmito odborníky 

úspěchy a plány záchranného programu pro 

antilopy Derbyho v Senegalu. Setkání bylo 

zdrojem mnoha zajímavých kontaktů, tipů na 

možnosti financování i morální podpory.  

Souleye Ndiaye na návštěvě v ČR 

Kolonel Souleye Ndiaye, hlava Ředitelství národních parků Senegalu (DPN), navštívil  

6. - 9. září na pozvání České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a o. s. Derbianus CSAW Českou 

republiku. Jeden z nejvyšších představitelů ochrany přírody v Senegalu během pěti dnů českým 

vědcům a diplomatům představil své vize v ochraně kriticky ohroženého západního poddruhu 

antilopy Derbyho. 

 

 

 

 

 

 

Souleye Ndiaye navštívil i národní park České Švýcarsko a farmový chov antilop losích, který 

provozuje Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze 
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Podle Ndiaye tým z ČZU zůstane vzhledem k 

již dosaženým úspěchům hlavním řešitelem 

záchranného programu. „Na ředitelství DPN působím 

již dlouhá léta a záchrana antilop Derbyho je mou 

prioritou. O antilopy se zajímaly mnohé zahraniční 

týmy, ale jen český zde byl od začátku, nenechal se 

odradit přicházejícími problémy, vytrval a 

spolupráce s ním je oboustranně přínosná,“ řekl 

Ndiaye na setkání s rektorem ČZU prof. Balíkem. 

Zásadní roli týmu z ČZU v Praze a o. s. Derbianus 

CSAW pro záchranu antilop Derbyho pak potvrdil i 

na Ministerstvu životního prostředí a na 

Ministerstvu zahraničních věcí ČR.  

Podpora DPN je pro sdružení Derbianus zásadní k naplnění prvních kroků schválených 

v publikované strategii záchrany antilop Derbyho. Zásadním krokem bude připravovaná 

smlouva mezi českým a senegalským ministerstvem životního prostředí, která formalizuje 13 let 

spolupráce mezi ČZU a DPN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAZA Edinburgh 

Prezentace naší práce na výročním setkání zástupců evropských zoologických zahrad 

(EAZA) je dlouholetou tradicí. Letošní setkání se konalo ve skotském Edinburghu, využili jsme 

tedy pobytu na půdě britských ostrovů a při té příležitosti navštívili i Lorda z Derby. Lord je nám 

velmi nakloněn a těší se na spolupráci s námi, EAZA nás podporuje a iniciuje větší podporu pro 

projekty v místech původního rozšíření antilop. Na konferenci jsme také představili náš výzkum 

sociálních vztahů žiraf a po domluvě s koordinátorem evropského chovu žiraf do něj postupně 

zapojujeme další zoologické zahrady. 

Dr. Brandlová, rektor ČZU v Praze prof. Balík, kolonel 

Souleye Ndiaye a doc. Hejcmanová na půdě ČZU v Praze 

Předsedkyně sdružení Dr. Karolína 

Brandlová, kolonel Souleye Ndiaye, 

ředitel sekce sub-saharské Afriky JUDr. 

Pavel Řezáč a Mgr. Zdeňka Kostík 

Šubrová, Ph.D. při návštěvě MZV ČR  
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WAZA Orlando 

Zatímco konference EAZA je pro nás tradiční akcí, výroční konference WAZA, Světové 

asociace zoologických zahrad a akvárií, je událostí zcela mimořádnou. Do floridského Orlanda 

jsme byli pozváni díky tomu, že záchranný program pro antilopu Derbyho získal před dvěma lety 

tzv. WAZA brand, prestižní značku projektů 

podporovaných WAZA. Místo konání akce pro nás 

bylo zajímavé také proto, že v severní části Floridy 

leží záchranné centrum White Oaks, největší 

chovatel východního poddruhu antilop Derbyho na 

světě. White Oaks není přístupné veřejnosti, ale na 

speciální pozvání kolegů zabývajících se chovem 

antilop měla Karolína Brandlová možnost strávit 

zde dva dny a poučit se o americkém chovu antilop 

Derbyho.  

Samotná účast na konferenci WAZA pořádané Disney Animal Kindom v Orlandu pak 

přinesla možnost prezentace posteru a představení strategie na záchranu antilopy Derbyho 

ředitelům a významným členům managementu zoologických zahrad z celého světa. Více než 30 

výtisků strategie se tak přesunulo na místa, z nichž může antilopa Derbyho v budoucnu očekávat 

podporu.  

 

Mark Pilgrim, ředitel Zoo Chester, je jedním z těch, kdo antilopy 

Derbyho aktivně podporují 

Východní poddruh antilopy Derbyho v USA  
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Jednání s ředitelem kabinetu ministra životního 

prostředí v Senegalu 

Podzimní senegalská mise 

Na konci listopadu se dvě členky týmu Derbianus vydaly do Senegalu, aby se setkaly se 

zástupci české diplomacie a zároveň uzavřely malý lokální projekt rozvojové spolupráce 

financovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Předsedkyně sdružení Karolína Brandlová a 

tajemnice Magdalena Žáčková se společně s velvyslankyní České republiky v Rabatu Michaelou 

Froňkovou a konzulem Františkem Medem sešli v Dakaru s ředitelem Národních parků 

Senegalu, kolonelem Souleye Ndiayem. Ten vyjádřil vřelý dík za podporu v podobě malého 

lokálního projektu. Projekt umožnil pořízení techniky do náročného prostředí národního parku 

Niokolo Koba a zároveň podpořil chov antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala 

prostřednictvím doplňkového krmiva, které pomáhá zvířatům přežít období sucha. Zástupci 

České republiky se následně sešli i se členy kabinetu ministra životního prostředí Senegalu.  

Malý lokální projekt rozvojové 

spolupráce předznamenal další etapu rozvoje 

česko-senegalských vztahů v oblasti ochrany 

přírody. Dne 27. listopadu 2013 byl v Dakaru 

znovu otevřen český zastupitelský úřad, jehož 

působnost českým výzkumníkům v odlehlé 

africké zemi velmi usnadní práci a také podpoří 

české cestovní kanceláře, a čeští turisté tak 

budou mít možnost spařit antilopu Derbyho a 

seznámit se s prací českého týmu v Senegalu na 

vlastní oči.  

V sobotu 30. listopadu vedoucí zastupitelského úřadu Lenka Pokorná navštívila 

rezervaci Bandia, aby se prostřednictvím našich členek seznámila s kriticky ohroženou antilopou 

Derbyho a s prací českého týmu.  

Pobyt Karolíny s Magdalenou však 

nebyl věnován jen diplomatickým jednáním, ale 

i výzkumným aktivitám. Navštívily jak rezervaci 

Bandia, tak rezervaci Fathala, aby zkontrolovaly 

všechna stáda antilop Derbyho a nafotily první 

mláďata této sezóny. V rezervaci Bandia se 

rovněž věnovaly sledování sociálního chování 

žiraf, které je součástí dlouhodobého výzkumu 

tohoto býložravého druhu.  
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VVzzdděělláávváánníí    

Vzdělávání je jedním ze základních pilířů našeho záchranného programu pro antilopy 

Derbyho. V roce 2013 jsme své aktivity soustředili na osvětové akce na území České republiky. 

Na vzdělávání v Senegalu ovšem nezapomínáme. V současné době domlouváme spolupráci 

s dalšími subjekty, abychom mohli v příštích letech opět seznamovat místní obyvatele s největší 

antilopou světa. 

K rozšíření povědomí o antilopách Derbyho a ochraně senegalské přírody přispívá i film 

Djink-i-junka: Buš bývalá temná, a to nejen na území ČR, ale i ve světě. V říjnu dokument zahájil 

filmový festival na Mongolské státní 

zemědělské univerzitě a byl opětovně zařazen 

do programu i na Life Sciences Film Festivalu, 

ČZU v Praze. V listopadu pak otevřel filmový 

festival Královské zemědělské univerzity v 

Phnom Penhu v Kambodži. Dokument se tak 

nečekaně dočkal titulků i v mongolštině a 

khmerštině.  

Přednášky pro školy a veřejnost v ČR 

Ani v roce 2013 členové našeho sdružení nelenili a čile se věnovali osvětové činnosti, 

Přednášek na středních školách se ujala Kateřina Hozdecká a Pavla Jůnková Vymyslická. Katka 

navštívila Gymnázium Turnov, kde sama před lety studovala, a také Karlínské gymnázium 

v Praze, aby povyprávěla nejen o programu na záchranu antilop Derbyho, ale také o osobních 

zkušenostech z několika let práce v terénu na identifikacích nově narozených antilop Derbyho. 

Pavla zamířila na Gymnázium v Říčanech a na Střední lesnickou školu ve Žluticích, kde se 

studenti dozvěděli něco málo o senegalské kultuře a zvycích, podívali se na záběry z fotopastí z  

probíhajícího výzkumného projektu v rezervaci Fathala a samozřejmě měli i možnost obdivovat 

naši rohatou krásku na mnoha fotografiích, které je provázeli po celou dobu prezentace. 

Neopomněli jsme však ani generaci 

mladší a starší. Na Základní škole Stupno 

vystoupila Pavla hned se dvěma 

přednáškami o antilopách Derbyho. Obě dvě, 

jak pro první stupeň, tak pro ten druhý, měly 

veliký ohlas, žáci se nijak neostýchali zapojit 

do diskuze a podělit se o vlastní zkušenosti.  
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V nedaleké obci Břasy se prostřednictvím 

Tomáše Jůnka do tropů přenesli nejen senioři a členky 

místního Lady klubu, ale také žáci i se svými rodiči. 

Z poutavého vyprávění se posluchači dozvěděli mnohé 

o cestách za zvířaty nejen do Afriky. 

O něco více odbornější přednášky proběhly rovněž na univerzitní půdě. S přednáškou o 

ochraně africké fauny vystoupila Pavla na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt na záchranu antilopy Derbyho a výzkumy 

zabývající se tímto jedinečným druhem představila na Fakultě tropického zemědělství naší 

partnerské České zemědělské univerzity Magdalena Žáčková. 

Akce pro veřejnost 

Sérii akcí pro veřejnost jsme v roce 2013 zahájili již tradiční účastí na Miss Agro 

pořádané na ČZU v Praze, abychom studentům a akademické obci připomněli, že krásky lze 

hledat nejen mezi spolužačkami, ale i mezi antilopami. Jelikož stánků s pivem a uzeninou byl na 

akci dostatek, vsadili jsme na vyzkoušenou kombinaci triček s antilopou a široký úsměv. Chybět 

samozřejmě nemohly ani placky, samolepky a jiné předměty s rohatou krasavicí. Konkurence na 

Miss Agro byla obrovská, stejně jako množství lákadel, ale i tak na náš stánek zavítali nejen již 

nám dobře známí a dlouholetí příznivci antilopy Derbyho, ale i zcela nové tváře se zájmem o 

záchranný program.  

Sezónu Dnů s antilopou Derbyho jsme za slunečního svitu a tropických teplot otevřeli 

v polovině června v Zoo Plzeň, kde jsme se již tradičně setkali s přátelským přijetím jak ze strany 

zaměstnanců zoologické zahrady, tak jejích návštěvníků. Ti nás podpořili nejen svou dobrou 

náladou, ale také koupí předmětů s antilopu Derbyho a zejména tím, že se námi nechali proměnit 

v motýly, žirafy, pejsky, kočičky a jiná zvířata. Kromě malování na obličej se v plzeňské zoo velké 

oblibě těšilo zvířecí tetování, které se krásně vyjímalo na ramenech, kotnících i lících. 
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Do Plzně jsme se vrátili ještě v polovině července. První Den s antilopou v Zoo Praha 

musel být díky povodním odložen až na konec července. Teploty tou dobou dosahovaly 

rekordních hodnot, což nás jako zkušené výzkumníky v tropických podmínkách ovšem nemohlo 

nijak zaskočit. Nicméně většina Pražanů dala před návštěvou zoologické zahrady přednost více 

osvěžujícím aktivitám a do zoo se tak vypravilo pouze pár desítek lidí. Na druhou stanu díky 

povodňovému koncertu do zoo zavítala také TV 

Metropol, kterou naše aktivity natolik zaujaly, že jsme 

se ocitli v jejich zpravodajství „Víkend v Praze". Další 

Dny s antilopou proběhly v srpnu v Zoo Praha, 

Ostrava a Liberec. Všechny byly velice příjemné a 

z podpory českých zoologických zahrad máme velkou 

radost. 

Přelom podzimu a zimy patřil opět ČZU v Praze. Koncem listopadu jsme se zúčastnili 

vědecké konference Fakulty tropického zemědělství (FTZ) a program jsme obohatili o náš 

informačně-prodejní stánek. Začátkem prosince proběhla na FTZ International Fair Party, 

zaměřená zejména na propagaci fair trade. Akci jsme rádi podpořili naším antilopím stánkem a 

v rámci kampaně „Není antilopa jako antilopa“ jsme reprezentovali nejen záchranný program 

antilopy Derbyho, ale i farmových chov antilopy losí v Lánech. Návštěvníci tak dostali jedinečnou 

příležitost prohlédnout si antilopí lebku a kůži. Rok 2013 uzavřel vánoční prodej předmětů 

s antilopou Derbyho v prostorách menzy ČZU v Praze. 

 
Tým Derbianus na International Fair Party 



24

MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  SSYYMMPPOOZZIIUUMM  

Na konci ledna 2013 proběhlo v západoafrickém Senegalu mezinárodní setkání 

odborníků v oblasti ochrany přírody a chovu antilop. Toto setkání bylo připravované téměř dva 

roky. Hlavním organizátorem bylo občanské sdružení Derbianus CSAW spolupracující s 

Ředitelstvím národních parků Senegalu (DPN) a se Společností na ochranu životního prostředí a 

fauny Senegalu (SPEFS). Díky finanční podpoře České zemědělské univerzity v Praze, Zoo Praha, 

Knowsley Safari Parku, Zoo Chester a Mezinárodní unie na ochranu přírody IUCN se sympozia 

mohlo zúčastnit více než 40 účastníků ze sedmi zemí ze čtyř kontinentů. 

Před zahájením diskusní části mezinárodního sympozia byla pro zájemce z řad jeho 

účastníků zorganizována exkurze do národního parku Niokolo Koba, posledního místa na světě 

s volně žijící populací západního poddruhu antilop Derbyho. Cílem exkurze bylo seznámení s 

prostředím, ve kterém antilopy Derbyho přirozeně žijí, jakožto i fungováním národního parku a 

problematikou jeho řízení. Snem organizátorů i účastníků bylo samozřejmě také spatřit přímo 

antilopy Derbyho. To však není v parku o rozloze 913 000 ha vůbec jednoduché. Osmnáctičlenná 

skupina musela při průzkumu parku čelit 

tradičním problémům – těžko sjízdné 

cesty, technické závady na kamionu, 

neexistující spojení se zbytkem světa.  

I přes to, nebo možná právě proto, byla 

čtyřdenní návštěva parku velice úspěšná 

a všichni odjížděli spokojeni a obohaceni 

o důležité postřehy a nezapomenutelné 

zážitky.  

Při zpáteční cestě z národního parku Niokolo Koba proběhla prohlídka rezervace 

Fathala, jednoho ze dvou center záchranného programu antilop Derbyho, která je v současné 

době domovem 28 antilop Derbyho. 

Třídenní sympozium v senegalském Saly 

Portudal započalo registrací účastníků a slavnostním 

večerem v pondělí 28. ledna 2013. Oficiálně bylo 

sympozium zahájeno následující den ráno českou 

velvyslankyní v Maroku Michaelou Froňkovou, 

ředitelem kabinetu Ministra životního prostředí 

Senegalu Ismael Diopem, prefektkou města Mbour 

Diamankou Oumou, a předsedou odborné antilopí 
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skupiny Mezinárodního svazu ochrany přírody (ASG IUCN) dr. Davidem Mallonem, který 

zároveň řídil diskusi po celé tři následující dny. 

Slova se poté ujal ředitel DPN (Ředitelství národních parků Senegalu) Souleye Ndiaye, 

reprezentanti sousedních států Mali, Fofana Baïkoro, a Guinei, Ibrahima Sory Camara, a zástupce 

SPEFS (Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny Senegalu) Georges Rezk. Úvodní 

sekci zakončily zakladatelky sdružení Derbianus CSAW Dr. Karolína Brandlová a doc. Pavla 

Hejcmanová. Druhá polovina prvního dne byla věnována návštěvě rezervace Bandia, první ze 

dvou rezervací s chovem antilop Derbyho v lidské péči.  

 
Organizace tohoto sympozia byla velice náročná po všech stránkách, ale náš sehraný tým 

zvládl veškeré nástrahy, které jen může Afrika přichystat. Hlavním výstupem sympozia byl 

jednotný strategický plán záchrany západního poddruhu antilopy Derbyho, který byl zveřejněn 

prostřednictvím publikace Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) 

Conservation Strategy. 
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DDAALLŠŠÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  ČČLLEENNŮŮ  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  VV  AAFFRRIICCEE  

SSoocciiáállnníí  cchhoovváánníí  žžiirraaff  

Několik členů sdružení Derbianus CSAW se také podílí na výzkumu sociálního chování 

žiraf v Senegalu. V roce 2013 probíhal ve stejnou dobu jako identifikace nově narozených mláďat 

v přírodní rezervaci Bandia v Senegalu. Studie navazuje na předchozí dlouhotrvající pozorování 

mateřského chování žiraf v zoologických zahradách, které 

přineslo mnoho zajímavých výsledků, poukazujících na 

vytváření sociálních vazeb mezi dospělými samicemi. Proto se 

výzkumný tým rozhodl rozšířit bádání také o výsledky z volné 

přírody. Rezervace Bandia disponuje oplocenou plochou 3500 

ha, kde nežijí žádní predátoři. Proto tento prostor označujeme 

jako „semi captive“ tedy nejedná se o zcela volnou přírodu.  

Jelikož na začátku výzkumu nebyl znám správný počet žiraf v rezervaci, bylo nejprve 

nutné všechny spočítat, identifikovat a určit stáří. Kresba žirafí srsti je pro každého jedince 

unikátní. Dalšími poznávacími prvky mohou být například jizvy či jiné odlišnosti jako jsou křivě 

rostlé růžky. Každé žirafě byla vyrobena identifikační karta. Ty byly posléze dodány manažerům 

rezervace k dalšímu použití.  

Cílem výzkumu bylo prokázat, že dospělé samice žiraf vytvářejí mezi sebou sociální 

vazby a existují mezi nimi preference pro určitou partnerku („kamarádku“). To bylo provedeno 

na základě vypočítání asociačního indexu = kolik procent času tráví určitá dvojice žirafích samic 

pohromadě. Na základě výsledků u jiných zvířat, které žijí ve stejném sociálním systému jako 

žirafy, byla určena hranice „kamarádství“. Tuto hranici překonaly 3 páry žirafích samic. Dále 

jsme měřily inter-individuální vzdálenosti mezi právě pozorovanou samicí a všemi ostatními 

jedinci ve stádě. Tyto vzdálenosti byly měřeny každých 10 minut po dobu jedné hodiny. Každá 

samice byla pozorována dohromady 10 hodin. 

Předpokládali jsme, že samice s vyšším asociačním indexem budou mít mezi sebou kratší 

inter-individuální vzdálenost, než samice s vyšším asociačním indexem; že budou častěji 

nejbližší soused pozorované samice a budou častěji mezi 

třemi nejbližšími sousedy pozorované samice, než samice 

s nižším asociačním indexem. Všechny naše předpoklady se 

potvrdily a na konci roku 2013 byl odeslán článek s výsledky 

do časopisu Agricultura Tropica et Subtropica. Výzkum bude 

pokračovat také v roce 2014. 
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VVýýzzkkuumm  vv  JJAARR  

Jihoafrická republika se na konci roku 2013 stala domovem dvěma členům našeho týmu, 

kteří do tohoto rozlehlého státu odcestovali 5. listopadu, aby zde po dobu tří měsíců sbírali data 

pro studii sociálního chování tří druhů afrických kopytníků. Cílem studie postdoktorandky Pavly 

Jůnkové Vymyslické je zjistit vliv velikosti prostředí (příroda, oplocená rezervace a zoo) na 

frekvenci a intenzitu sociálních interakcí antilop losích, žiraf a impal. 

Sběr dat začal v národním parku Golden Gate Highlands, kde na travnatých stráních hor 

dvoučlenný tým pozoroval volně žijící stáda antilop losích. Horský národní park Golden Gate 

Highlands se nachází na severní hranici Lesotha s JAR. Je obdivován zejména pro scenérie plné 

nejrozmanitějších pískovcových útvarů a svahy porostlé zlatavou trávou. Lidé na dvou 

návštěvnických okruzích mohou vidět stáda zeber stepních, buvolců běločelých, antilop 

skákavých, pakoňů běloocasých a, zpravidla z velké 

dálky, i antilop losích. Vysokohorské prostředí 

vyhovuje vzácné avifauně, které dominují orlosup 

bradatý a sup kapský. Absence velkých predátorů 

umožňuje návštěvníkům podnikat několikadenní 

pěší túry po horách vysokých až 2500 metrů. První 

měsíc pobytu tedy strávili naši badatelé právě 

v tomto parku s antilopami losími.  

Na začátku prosince se tým přesunul do národního parku Kruger, který svou východní 

hranicí přiléhá k Mosambiku a na severu sousedí se Zimbabwe. Rozlohou téměř 20 000 km2 se 

řadí mezi největší parky Afriky. Vzdálenost od severu k jihu dosahuje až 350 km a v nejširším 

místě od západu k východu až 80 km. Díky své rozloze patří Krugerův park k nejrozmanitějším 

v jižní Africe a na své si zde jistě přijde každý návštěvník. Cílem našich výzkumníků ovšem byly 

impaly a žirafy. Pozorovat impaly v tomto parku není žádný problém, protože jsou zde 

zastoupeny v hojných počtech v podstatě na celém území parku. Větším oříškem pak byly žirafy, 

které procházejí s nataženými krky krajinou a u žádného stromu se nezastaví dostatečně dlouho 

na to, aby je pozorovatelé mohli sledovat potřebnou dobu. Nakonec se ale vše podařilo a tým se 

vrátil na začátku února 2014 s potřebnými daty. 

Výzkum v rámci projektu POSTDOK ČZU, 

podpořený univerzitním grantem CIGA, začal na 

jaře 2013 sběrem dat v rezervaci Bandia 

v Senegalu a bude pokračovat v následujících 

dvou letech v evropských zoologických 

zahradách. 
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FFoottooppaassttii  aa  vvýýzzkkuumm  vvee  FFaatthhaallee  

Antilopy Derbyho jsou díky svým unikátním pruhům identifikovatelné na úrovni jedinců. 

Tento fakt umožnil vytvoření plemenné knihy s identifikačními kartami zvířat, nabízí ale i další 

využití. Zvířata lze rozeznat i z fotografií. V zoologii se v posledních desetiletích stala oblíbeným 

nástrojem výzkumu zvířat fotopast. Automatické zařízení, které díky pohybovému senzoru 

vyfotografuje nebo nafilmuje procházející zvíře, dovoluje vědcům zaznamenat i skrytě žijící 

druhy.  

Kromě inventarizace fauny na dané 

lokalitě data z fotopastí odhalí i dobu aktivit 

zvířat či složení jejich skupin. Pokud jsou zvířata 

rozeznatelná podle vnějších znaků, jako jsou 

např. skvrny či pruhy na těle kočkovitých šelem, 

ale také pruhy antilop Derbyho, lze pomocí 

fotopastí také zjistit jejich početnost. Navíc při 

použití metody, známé jako capture-mark-

recapture lze s jistou dávkou nepřesnosti učinit odhad početnosti a denzity daného druhu 

v oblasti. Míra nepřesnosti stále zůstává předmětem vědeckých diskusí. Populace antilop 

Derbyho v rezervaci Fathala je známá. Fathala se tedy v uplynulém roce stala laboratoří pro 

Tomáše Jůnka, který zde od května do září testoval využití fotopastí pro stanovení počtu antilop 

Derbyho a optimalizaci metody pro použití v podmínkách NP Niokolo Koba.  

Grant CIGA ČZU umožnil výzkumníkovi nákup 34 fotopastí, které rozmístil v pravidelné 

síti po celé ploše rezervace. Za 135 dní fotopasti zaznamenaly na 60.000 fotografií, z toho 882 

snímků antilop Derbyho. Analýza dat v současné době probíhá a bude hotova v létě 2014 po 

zopakování experimentu v rezervaci Bandia v březnu až květnu 2014. 

Ukázka snímků antilopy Derbyho z fotopastí, některé dokonce umožňují identifikaci pomocí pruhů 

na bocích.  
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MMAARRKKEETTIINNGG  AA  PPRR  

KKaammppaaňň  

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 sdružení. Předměty jsou také k zakoupení 

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

předmětů a dalších aktivit a služeb, které sdružení nabízí (např. facepainting, výroba papírových 

rohů a uší atd.) jde na chod sdružení a záchranný program antilopy Derbyho. 

V roce 2013 sortiment nabízeného zboží zůstal prakticky nezměněn. Nabízeli jsme 

trička pro dospělé se čtyřmi motivy. Nejžádanější byl motiv Real Hope a s obrysem hlavy. 

Dětský motiv Až vyrostu byl také k dispozici v dámských velikostech. Trička Hope, která 

nabízíme již od vzniku sdružení, byla v minulém roce dostupná již v omezeném výběru. Tato 

trička budou v roce 2014 nahrazena zbrusu novým motivem. Nechte se překvapit. Dětská trička 

byla k dostání s motivy hlavy a Až vyrostu.  

Motiv hlavy jsme znovu použili při výrobě látkových tašek, které se do konce roku opět 

vyprodaly. Oblíbené odznaky bylo možné tradičně zakoupit v modré, oranžové i červené barvě. 

Velkým trhákem zůstávaly i nadále magnetky i odznaky s mládětem.  

Od července byl zařazen do prodeje také unikátní dokument Petera Luptáka ze Zoo 

Bojnice Djink-i-junka: Buš bývala temná. Zájemci tak mohou díky DVD nahlédnout do tajů 

života antilopy Derbyho a vydat se spolu s českým týmem do Senegalu. Komentáře k filmu 

namluvil Vladimír Čech a DVD je možné shlédnout v českém nebo francouzském jazyce či s 

anglickými titulky. Navíc film nabízíme s českým nebo anglickým textem na přebalu. 

 

 Na podzim jsme opět vydali krásné 

kalendáře s fotografiemi Tomáše Jůnka. 

Kalendář by tentokrát zaměřen na zvířecí 

společníky antilop Derbyho v rezervaci Bandia. 

 



30

IInntteerrnneett  

Stejně jako v minulých letech zůstávají hlavním nástrojem pro předávání informací 

webové stránky www.derbianus.cz. V roce 2013 jsme na tyto stránky vložili více jak 40 článků a 

tyto stránky zaznamenaly 6844 návštěv.  

Náš internetový e-shop je k dispozici na derbianus.webuje.cz. Přes něj je možné objednat 

veškeré naše předměty včetně sezonní nabídky kalendářů. V roce 2013 jsme na tyto stránky 

zaznamenali 418 přístupů a zrealizovali jsme 10 internetových objednávek. Ačkoliv se tato čísla 

nezdají být vysoká, jsme za ně rádi a věříme, že se každým rokem budou počty objednávek 

zvyšovat. 

Anglická verze našich stránek je k dispozici na www.derbianus.com. I když množství 

příspěvků na tyto stránky je podstatně nižší, snažíme se i sem poskytovat aktuální informace o 

záchranném programu. Francouzská verze stránek www.derbianus.org je v podstatě obsahově 

shodná s anglickou verzí. 

Všechny aktuální informace naši příznivci naleznou také na našich Facebookových 

stránkách www.facebook.com/derbianuscsaw. Naše stránky se líbí celkem 383 návštěvníkům. 

Informace z našeho Facebooku často sdílí i Fakulta tropického zemědělství. 

Významným pokrokem bylo vytvoření účtu na webu Kudy z nudy 

(http://www.kudyznudy.cz/), kam vkládáme pozvánky na naše chystané akce. Od srpna 2013 

jsme zde zveřejnili pozvánky na tři veřejné akce a v roce 2014 budeme určitě počet pozvánek 

zvyšovat. 

MMééddiiaa  

 V roce 2013 byl největším lákadlem pro média workshop na ochranu antilop Derbyho 

pořádaný hned na začátku roku v Senegalu. Informace o setkání odborníků z oblasti ochrany 

přírody za účelem vypracování strategie záchrany pro tyto antilopy zaujala nejen česká, ale 

hlavně zahraniční média a tak se o našich aktivitách dozvěděli i naši sousedi ze Slovenska nebo 

například frankofonní příznivci antilop skrze webový server Mediaterre. Obzvláště nás potěšil 

květnový článek 31. vydání časopisu Gnusletter, který je již od roku 1982 vydáván odbornou 

antilopí skupinou Mezinárodní unie pro ochranu přírody (ASG IUCN), a přinesl ohlédnutí za 

tímto úspěšným mezinárodním sympoziem. 

V průběhu roku jsme se objevili v TV Metropol s komentáři ke Dnům s antilopou, či 

v časopise Nika, kde o našich aktivitách napsal RNDr. Jan Plesník, CSc. V sobotu 16. března 2013 

ovládly antilopy pořad Apetýt Českého rozhlasu Brno v podání předsedkyně o. s. Derbianus 

CSAW Karolíny Brandlové a režiséra dokumentárních filmů Petra Hajna.   
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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 

iRegiony 

Pravda.sk 

News.sk 

Moravskoslezský deník 

Rozhlas Český rozhlas 

Časopisy 
Nika 

Gnusletter 

Ostatní 
TV Metropol 

Médiaterre 
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NNAAŠŠII  PPAARRTTNNEEŘŘII  AA  SSPPOONNZZOOŘŘII  

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 kolonelem Souleye Ndiayem, které spadá pod Ministerstvo životního 

prostředí Senegalu a řídí chod národních parků a chráněných území. 

 
 

 

Hlavním partnerem v České republice byla v roce 2013 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy. V rámci projektů ‚Koruna ze 

vstupného‘ obdrželo naše sdružení finanční prostředky na uspořádání 

mezinárodního workshopu vedoucího k vytvoření strategického plánu na 

záchranu antilopy Derbyho v Senegalu, který proběhl v lednu 2013.  V létě 

jsme v Zoo Praha uspořádali dva Dny s antilopu. 
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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, kde jsme v roce 2013 uspořádali jeden tradiční letní Víkend 

s antilopou, a Zoologická zahrada Jihlava. 

 

 

 
 

 

Zahraničními partnery byly v roce 2013 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 2013 podpořili činnost sdružení MVDr. Jiří Váhala, 

Iva Pavlasová a Ing. Jiří Barvíř (www.barvirhracky.cz). Zoo Plzeň i Zoo Ostrava 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 s.r.o. Děkujeme! 

 

 
 

 

Dále děkujeme partnerům a sponzorům Mezinárodního sympozia na ochranu 

západního poddruhu antilopy Derbyho - Chester Zoo, Magistrátu hl. m. Prahy, který finančně 

zastupuje Zoo Praha, a britské zoologické zahradě Knowsley Safari Park. 
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DDAALLŠŠÍÍ  PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  

Kromě výše uvedeným partnerům a sponzorům děkujeme zejména: 

Za všestrannou podporu Miroslavu Zámečníkovi 

Za dlouhodobou spolupráci Františku Janouchovi, Zdeňce Kostik-Šubrové a Vlastě Vlkové 

Za účetnictví Ivě Pavlasové 

Za právní rady Míše Filipové 

Za krásné fotky Tomovi Jůnkovi 

Za obrazový materiál Petru Hajnovi a Michalu Dymlovi 

Za dlouhodobou podporu a poradenskou činnost Markétě Antonínové a Davidu Mallonovi 

Za veterinární servis Jiřímu Váhalovi a Romanu Vodičkovi 

Za intenzivní překladatelskou činnost Lucii Foltýnové, Zuzce Kofroňové a Olivieru Detrezovi 

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

 

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

Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc.,  kvestorovi Ing. Josefu Vojáčkovi a děkanovi Fakulty tropického 

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

Za spolupráci v Senegalu patří díky: Willem Burger, Al-Hassana Camara, Diné Daniller, 

Christian Dering, Vincent Dethier, Souhel Fourzoli, Lucien Haddad, Marzanne Louw, Paul 

Ndiaye, Souleye Ndiaye, Arnold Neethling, Georges Rezk, Bienvenue Sambou, Oumar Thiam a 

zaměstnanci rezervací Bandia a Fathala. 

Také děkujeme studentům, odborníkům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2013 aktivně 

zapojili do chodu sdružení: Andrea Beláňová, Barča Bolfíková, Zuzka Böhmová, Pavla Bryxová, 

Vladimír Čech, Kateřina Černá, Lucka Čižmářová, Ondřej Dvořák, Radka Famfulová, Petr 

Fedorov, Viki Fedorova, Markéta Grúňová, Ondřej Halda, Martina Hamříková, Pavel Hejčl, 

Markéta Hejzlarová, Dušan Hozdecký, Kateřina Kavanová, Anna Kubátová, Marta Kristenová, 

Marie Madziová, Lenka Malyjurková, Honza Miřejovský, Michaela Olleová, Kristýna Odehnalová, 

Jan Roubal, Hanka Roubíčková, Kristýna Růžičková, Míša Stejskalová, Markéta Swiacká, Hanka 

Šimánková, Markéta Švejcarová, Eliška Žáčková a další.  

Za spolupráci také zaslouží naše díky: Štěpán Alexander, Ivan Brada, Michal Hejcman, Tomáš 

Hovorka, Pavel Hulva, Jakub Jaroš, Václav Klapetek, Věrka Klimšová, František Kopřiva, Radim 

Kotrba, Ivan Hájek, Jolana Hájková, Kryštof Laube, Peter Lupták, Ondřej Máca, Zuzana 

Mihálovová, Jakub Michalko, Petr Mráz, Lenka Poliaková, Richard Policht, Radka Pollaková, Jan 

Robovský, Barbara Silhan, Michal Staša, Jan Svitálek, Vladimír Verner, Jan Volf a František 

Zouhar.  
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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 

 

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

jakoukoliv jinou činností. 
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