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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí přátelé a příznivci antilop, 

rok 2017 byl bezesporu rokem konference. Antilopy, žirafy a hroši v 21. století nás zaměstnávali 

po mnoho měsíců a ozvěny tohoto památného únorového setkání více než stovky odborníků 

z našeho oboru pociťujeme ještě teď. Není snadné vyjádřit míru inspirace a motivace, kterou nám 

do Prahy přivezli kolegové z celého světa, bylo a je to zkrátka fajn. Ještě jednou děkujeme všem 

partnerům a sponzorům, kteří nám uspořádání konference umožnili, a doufám, že se nám 

ji podaří v budoucnu zopakovat. 

Terénní práce v Senegalu se také nezastavily, ještě před konferencí jsme zahájili první 

kolo identifikací, po konferenci jsme se pak dopočítali celkového počtu 14 nově narozených 

mláďat a přestěhovali chovná zvířata v Bandii a Fathale do těch správných obor. Díky analýzám 

v naší laboratoři molekulární ekologie na Fakultě tropického zemědělství se povedlo 

zkompletovat chybějící data o příbuznosti zvířat v záchranném programu a plemenná kniha 

antilop Derbyho se teď může chlubit krásnými 97 % známého původu. 

V Senegalu jsme se po celý rok věnovali také jednáním o našem společném velkém plánu 

do budoucna – přesunutí několika vybraných samců z rezervace Fathala do obory, kterou za tímto 

účelem plánujeme postavit přímo v národním parku Niokolo Koba. Celý projekt by tím 

ale rozhodně neměl skončit. Kromě podpory ekoturismu a vzdělávání by část nově dovezených 

zvířat mělo čekat vypuštění přímo do parku, aby nás, vybaveni satelitními obojky, poučili o svých 

schopnostech vrátit se zpět domů, „do divočiny“. Pokud vše klapne, rádi bychom nakonec ještě 

obojkovali původní volně žijící antilopy Derbyho a pokusili se několik z nich odchytit a dovézt 

do rezervací Bandia a Fathala, abychom zajistili kvalitní genetickou základnu pro další chov. 

O celém tříletém plánu jednáme s našimi senegalskými partnery s velkou podporou 

velvyslanectví ČR v Dakaru a moc se těšíme, až se nám tento velký antilopí sen povede uskutečnit. 

Také s vaší pomocí. 

Děkujeme. 

 

Za tým Derbianus Conservation, z. s. 

doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně 
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Záchranný program pro antilopu Derbyho pod hlavičkou Derbianus Conservation, z. s. 

patří mezi projekty Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Derbianus 

Conservation, z. s. je členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). 

 

 

Zkratky: 
AG Antilopy a žirafy (Antelope & Giraffe) 
AnGiHip Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe (Antelope, Giraffe, 

Hippo in the 21st Century: Conservation Action in Africa) 
ASG Skupina specialistů se zaměřením na všechny druhy antilop včetně jim podobných 

druhů v rámci Komise pro přežití druhů (Antelope Specialist Group of the Species 
Survival Comittee IUCN) 

ČR Česká republika 
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 
DC Derbianus Conservation, z. s. 
DPN Ředitelství národních parků v Senegalu (Directorate of National Parks in Senegal) 
EAZA  Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos 

and Aquaria) 
EET Elektronická evidence tržeb 
FTZ Fakulta tropického zemědělství (Faculty of Tropical AgriSciences) 
IUCN  Mezinárodní unie na ochranu přírody (International Union for Conservation 

of Nature) 
MZV ČR Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
NPNK Národní park Niokolo Koba 
SPEFS  Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny v Senegalu (Society 

for the Protection of Environment and Fauna in Senegal) 
SSC Komise pro přežití druhů (Species Survival Commission) 
TAG Poradní skupina pro určitý taxon (Taxon Advisory Group) 
UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
WAZA  Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos 

and Aquariums) 
ZŠ Základní škola 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ROCE 2017 

7. 1. Odlet diplomatického týmu do Senegalu (Pavla Hejcmanová a Markéta Grúňová) 

14. 1. Instalace minerálních lizů a fotopastí v rezervaci Fathala 

16. 1. Setkání DPN, SPEFS a české strany (vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Dakaru 

Lenka Pokorná, Pavla Hejcmanová, Markéta Grúňová a devět senegalských politiků 

a představitelů státu) 

17. 1. Odlet identifikačního týmu do Senegalu (Kateřina Štochlová a Viktor Neštický) 

18. 1. Návrat Pavly Hejcmanové do ČR 

20. - 21. 1. Dny otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

27. 1. Instalace minerálních lizů a fotopastí v rezervaci Bandia 

9. - 10. 2. Účast na konferenci Zoologické dny v Brně 2017 s příspěvkem o genetice antilop 

18. 2. Dokončení identifikací mláďat v Senegalu a návrat do ČR 

18. - 20. 2. Půlroční setkání EAZA AG TAG na ČZU v Praze 

20. - 26. 2. Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe, Praha 

20. 2. Vyšel African Studbook 2016 

26. 2. Odlet translokačního týmu do Senegalu (Jiří Váhala, Luděk Čulík, Anna Kubátová, 

Lucie Stoklasová) 

2. - 5. 3. Převozy v rezervaci Bandia, převoz sedmi antilop Derbyho do chovných obor  

13. 3. Odrohování nosorožců v rezervaci Bandia 

14. - 15. 3. Převozy v rezervaci Fathala, převoz čtyř samců antilopy Derbyho 

21. 3. – 1. 4. Natáčení dokumentu Michala Vargy a Jakuba Jelena v Národním Parku Niokolo Koba 

24. 3. Návrat translokačního týmu do ČR 

24. 3. Přednáška na Gymnáziu Jana Keplera, Praha 

24. 3. Dny otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

4. 4. Druhá přednáška na Gymnáziu Jana Keplera, Praha 

10. 4. Vchází v platnost nové stanovy spolku DC 

11. 4. Kateřina Štochlová se stává členkou výkonného výboru spolku DC 

1. 5. Nyní jsme plátci DPH a jako posilu přijímáme MarkEETu (mobilní EET pokladna) 

2. 5. Soutěž Zlatý list, ZŠ Břidličná 

4. - 6. 5. 17th Sahelo-Saharan Interest Group Meeting (SSIG) v Saint Louis (Senegal) 

11. - 14. 5. Natur Expo 2017, Brno 

16. 5. Stánek DC na Miss Agro 2017, ČZU v Praze 

30. 5. - 1. 6.  Zasedání komise antilop a žiraf UCSZOO, Hrubá Voda u Olomouce 

6. 6. Přednáška v ZŠ Jižní IV. na Praze 4, Spořilov 

10. 6. Zahradní slavnost absolventů a přátel ČZU v Praze 
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19. 6.  Vychází Výroční zpráva spolku za rok 2016 

25. 6. Na soutěži Cena Neuron Prima ZOOM získali ocenění oba naši favorité Michal Varga 

a Tom Jůnek s dokumenty Hluboké vody ochranářské genetiky a Svědectví 

o vymírání  

26. 6.  Výlet s našimi příznivci do Zoo Dvůr Králové (nyní Safari Park Dvůr Králové) 

9. 7. Den s antilopou v Zoo Jihlava 

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

29. 7. Den s antilopou v Zoo Liberec  

5. 8. Den s antilopou v Zoo Plzeň 

13. - 20. 8. Diplomatický výjezd do Senegalu (Pavla Hejcmanová, Iva Bernáthová) 

14. - 16. 8. International Wildlife Sympozium 2017, Srí Lanka 

19. 8. Seznámení s novým ředitelem DPN Dr. Col. Laminem Kanem na velvyslanectví ČR 

v Dakaru, Senegal  

19. 8. Podepsání trojstranné dohody mezi DC, DPN a SPEFS 

26. 8.  Den s antilopou v Zoo Ostrava 

29. 8. Přednáška pro studenty a učitele v Zoo Jihlava 

2. 9. Den s antilopou v Zoo Olomouc 

19. - 23. 9. Výroční schůze EAZA AG TAG, Emmen, Holandsko 

21. 9. Přednáška v rámci krajské environmentální konference pro učitele, Plzeň 

25. 9.  Aktualizace IUCN RedList – antilopa Derbyho nově patří mezi zranitelné druhy, 

západní poddruh zůstává kriticky ohrožený 

10. - 11. 10.  Komise vzdělávání a marketingu UCSZOO Bojnice 

4. 10.  Vychází trailer od Michala Vargy o NPNK 

5. - 6. 10. International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlín 

12. 10.  Stali jsme se členy Koalice Proti Palmovému Oleji (KPPO) 

18. 10.  Stánek na Life Science Film Festival na ČZU v Praze 

6. - 7. 11. Týden vědy a techniky na FTZ ČZU v Praze 

8. - 9. 11.  UCSZOO a konference Zvířata v ohrožení, Liberec 

15. 11. Tiskneme nový kalendář s fotkami Michala Vargy 

15. 11. Tři přednášky pro Střední zdravotnickou školu v Plzni 

21. 11.  Přednáška pro Univerzitu třetího věku FTZ ČZU v Praze 

23. 11.  Přednáška na cestovatelském minifestivalu Okolo světa, Vysoké Mýto 

23. 11.  Máme nová bio a fair trička 

24. 11. Dny otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

27. - 30. 11.  Školení IUCN SSC Reintroduction Specialist Group o translokacích zvířat, Londýn 

28. 11. Výroční členská schůze DC v Klubu cestovatelů, Praha 
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6. 12. Přednáška a stánek DC na 4. ročníku International Fair Party, FTZ ČZU v Praze 

6. – 15. 12.  Senegal – Karolína Brandlová, Pavla Hejcmanová a studenti Meyer de Kock, 

Carlos Castillo Goméz – pilotní projekt na využití dronů pro monitoring antilop 

14. 12. Konference Nebuď mimo! na Karlínském gymnáziu, Praha 

18. - 20. 12.  Vánoční prodeje v Menze ČZU v Praze 

22. 12. Rozjíždíme dárcovskou kampaň přes portál darujme.cz 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Změna je život, a tak se složení výkonného výboru spolku lehce změnilo i v roce 2017. 

Novou členkou výkonného výboru se stala Kateřina Štochlová. Katka je od roku 2012 aktivní 

členkou spolku, která má na kontě mimo jiné výjezd do Senegalu 

spojený s identifikacemi nově narozených mláďat antilop Derbyho 

a nespočet Dnů s antilopou v zoologických zahradách, při nichž se 

osvědčila jako talentovaná tvůrkyně malůvek na obličeje dětí 

i dospělých. Katka se antilopám věnuje i v rámci studia na Fakultě 

tropického zemědělství, a to prostřednictvím své doktorské práce 

na téma „Genetic characteristics of small populations of antelopes 

bred in semi-captivity“. Katka je tak jedním ze základních členů 

našeho týmu pro studium genetiky nejen antilop Derbyho, ale 

i dalších afrických druhů. 

Druhá změna ve výkonném výboru je pouze „kosmetická“. S Magdalenou Žáčkovou 

se po sňatku budete moci setkávat pod jménem Magdalena Miřejovská. 

Podobným tempem jako přibývají antilopy Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala 

v Senegalu roste počet členů našeho spolku. V celkovém úhrnu se za rok 2017 členská základna 

rozrostla o 2 řádné členy a 13 sympatizantů. 

Udělením čestného členství jsme se v roce 2017 rozhodli poděkovat vážené paní magistře 

Lence Pokorné, která byla v letech 2014 – 2017 vedoucí zastupitelského úřadu v Dakaru. Lenka 

Pokorná se stejně jako my zamilovala do antilop Derbyho a vzala jejich záchranný program 

za vlastní. Svým neutuchajícím úsilím a aktivitou, zejména na poli diplomatickém, významně 

přispěla k pokrokům záchranného programu, za což jí z celého srdce děkujeme. 

K 31. 12. 2017 tedy spolek čítal 37 řádných členů (včetně členů výkonného výboru), 

4 čestné členy a 157 sympatizantů, celkem 198 členů. 
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Výkonný výbor (stav k 31. 12. 2017) 

doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně 

karolina@derbianus.cz 

 

Ing. Magdalena Miřejovská, Ph.D. 

tajemnice 

magdalena@derbianus.cz  

 

Ing. Tamara Fedorova, Ph.D. 

účetnictví, grafika a organizace 

tamara@derbianus.cz 

 

Ing. et Ing. Anna Kubátová 

koordinátorka dobrovolníků 

anna.kubatova@derbianus.cz 

 

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. 

výzkum 

hejcmanova@derbianus.cz  

 

Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

sponzoring 

marketa.glonekova@derbianus.cz 

 

Mgr. Markéta Grúňová 

vzdělávání 

marketa.grunova@derbianus.cz 

 

Ing. Kateřina Štochlová 

archivace, genetické analýzy 

katerina.stochlova@derbianus.cz  
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Členská schůze Derbianus Conservation, z. s. 

Opět po roce jsme se sešli v Klubu cestovatelů na Masarykově nábřeží, abychom 

si příjemně poseděli a hlavně poslechli, jak se hýbe s osudem antilopy Derbyho. Konání výroční 

schůze tentokrát vyšlo na úterý 28. listopadu 2017. Celkem se sešlo 26 osob, z toho 15 řádných 

členů včetně 5 členů výboru, 6 sympatizantů, 1 čestný člen a 4 hosté, kteří nebyli členy spolku. 

Uvítání na schůzi spolu s hlavní prezentací si vzala již tradičně na starost předsedkyně 

spolku Karolína Brandlová. Přítomní se tak měli možnost seznámit se změnami v členské 

základně včetně výkonného výboru. Také byly blíže představeny výstupy hospodaření spolku 

za rok 2017 a s nimi spojené změny. V následující části si všichni zúčastnění mohli poslechnout 

o nejvýznamnějších aktivitách uplynulého roku, k nimž patřily např.: 

a) zahájení výzkumného experimentu zaměřeného na minerální výživu; 

b) setkání DPN, SPEFS a české strany za účelem podpořit ekoturismus v Senegalu; 

c) identifikace nově narozených mláďat antilop Derbyho; 

d) pořádání konference Antilopy, žirafy a hroši v 21. století; 

e) převozy 11 zvířat mezi chovnými stády v rezervacích Bandia a Fathala; 

f) natáčení dokumentárního filmu o národním parku Niokolo Koba; 

g) výlet do Zoo Dvůr Králové pořádaný pro naše příznivce a dobrovolníky; 

h) diplomatická cesta do Senegalu a podepsání trojstranné dohody mezi DPN, 

SPEFS a spolkem Derbianus Conservation. 

 

Nakonec prezentace byly zveřejněny naše další velké plány, které bychom chtěli 

zrealizovat v následujících letech. Mezi stěžejní plány patří: 

a) aktualizace strategie z roku 2013; 

b) přípravy na projekt Back Home; 

c) monitoring velkých savců v rezervacích Bandia a Fathala. 

 

Po ukončení prezentace se již aktivně podíleli všichni přítomní v diskuzích na různá 

témata. Zároveň byla možnost zakoupit vánoční dárky v podobě nových bio triček Limited 

Edition a nových kalendářů na rok 2018. V průběhu jsme také předali cenu za neocenitelné 

zásluhy v záchranném programu Lence Pokorné v pozici chargé d´affaires na české ambasádě 

v Dakaru. Nabídli jsme jí také čestné členství v našem spolku, které k naší radosti přijala. 

Rozdávala se také další ocenění v podobě certifikátů pro naše nejaktivnější dobrovolníky, načež 

následovala velmi oblíbená volná zábava. 



10

EKONOMICKÁ ZPRÁVA 

Rok 2017 byl svou finanční bilancí opět rokem ziskovým. Díky pořádání konference 

Antilopy, žirafy a hroši v 21. století nám roční obrat výrazně stoupl, což mělo za následek, 

že jsme se podle ust. § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, od 1. 5. 2017 stali 

plátci DPH. Za velkého přispění dárců jsme na jaře roku 2017 zrealizovali nejen každoroční 

identifikace nově narozených mláďat, ale i převozy zvířat. 

Od 1. 3. 2017 byla zahájena 2. fáze EET týkající se i maloobchodu. Z důvodu nejasností, 

zda se EET týká i neziskových organizací a za jakých podmínek, jsme od 1. 3. do 30. 4. 

nepřijímali platby v hotovosti a pracovali na nalezení vhodného řešení EET. Od 1. 5. 2017 jsme 

znovu zahájili příjem plateb v hotovosti a veškeré hotovostní tržby evidujeme elektronicky 

pomocí pokladního systému MarkEETa. 

Od roku 2016 má spolek i eurový účet a některé příjmy i výdaje jsou uskutečněny 

i v EUR. V ekonomické zprávě jsou i tyto částky, avšak jsou zde uvedeny v Kč. 

Příjmy 

V roce 2017 jsme získali celkem 152 000,- Kč ve formě darů. Záchranný program 

antilopy Derbyho podpořila svým darem Zoologická zahrada Ostrava prostřednictvím svého 

zřizovatele, statutárního města Ostravy, a to z výtěžku projektu „Koruna za vstupného“ částkou 

50 000,- Kč. Záchranný program podpořili také soukromí dárci - Zuzana Bonhomme Hankeová, 

Petr Hána, Jiří Šístek a František Zouhar. Dar od manželů Poulových byl zaúčtován až v roce 

2018. Dále společnost VVS Verměřovice s.r.o. přispěla částkou 30 000,- Kč na realizaci 

konference AnGiHip a stejnou částkou podpořila konferenci i Zoologická zahrada Liberec. 

Ostatní dary byly od dárců, kteří si přáli zůstat nezveřejněni a kterým tímto také děkujeme. 

Koncem roku jsme se zařadili do projektu darujme.cz, jehož prostřednictvím mohou lidé zasílat 

dary i přímo online bez vyplňování darovací smlouvy. 

Propagační předměty s motivem antilopy Derbyho se prodávaly především 

na prodejních stáncích v rámci Dní s antilopou a jiných akcí, ale i přes e-shop. Samostatnou 

kapitolou jsou kalendáře, které jsme i v roce 2017 vyráběli na objednávku s logem odběratele. 

Kalendáře s vlastním logem si zakoupila společnost PLYNOMONT Teplice s.r.o., Lengau s.r.o. 

a Zastupitelský úřad ČR v Dakaru. Zoo Plzeň si naopak opět zakoupila trička s vlastním logem. 

Všem těmto větším odběratelům děkujeme, jelikož zisk i z těchto prodejů jde na záchranný 

program antilopy Derbyho. Od roku 2017 jsme zavedli slevu pro řádné členy spolku nejen 

na kalendáře, ale i na nová bio trička s certifikací Fair Wear Foundation. Část vyrobených 
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propagačních předmětů byla věnována jako poděkování našim dobrovolníkům, kteří věnují 

spolku svůj čas bez jakéhokoliv finančního ohodnocení, a také našim partnerům a sponzorům. 

Část předmětů byla také opět darována spolupracovníkům a strážcům v Senegalu, bez jejichž 

pomoci bychom se těžko obešli. 

Členské příspěvky pro řádné členy v roce 2017 zůstaly v nezměněné výši: 250,- Kč 

pro fyzické osoby a 5 000,- Kč / 200 € pro právnické osoby. Mezi řádné členy patřily v roce 2017 

Zoo Bojnice, Zoo Dvůr Králové, Zoo Košice, Zoo Olomouc, Zoo Ostrava a Zoo Plzeň. 

Podíl služeb se v roce 2017 značně navýšil, a to zejména díky pořádání konference 

AnGiHip a zasedání EAZA AG TAG (více viz kapitola Mezinárodní setkání). Mezi hlavní příjmy 

se tak zařadily registrační poplatky na konferenci, TAG a přidružené exkurze. Zároveň nás 

mnoho partnerů konference podpořilo zaplacením nákladů spojených s účastí významných 

odborníků a sponzorováním konference. Byli to Zoo Ostrava, Zoo Dvůr Králové, Vectronic 

Aerospace, Mazuri - Dietex International, ASS Beauval Nature, Knowsley Safari Park, Sharjah 

Zoo, Al Bustan Zoological Centre a VVS Verměřovice s.r.o. Dále se na příjmech ze služeb jako 

v předchozích letech významně podílel i facepainting, tedy malování na obličej nabízené 

jako doprovodný program Dnů s antilopou. Celkový výtěžek z facepaintingu v roce 2017 byl 

18 870,- Kč. 

Všem, kteří se v roce 2017 finančně podíleli na realizaci aktivit spojených se záchranným 

programem antilop Derbyho i uspořádáním konference, velice děkujeme a věříme, že nás 

podpoříte i v dalších letech. 

 

Příjmy za rok 2017 

Dary 152 000 Kč 

Členské příspěvky 33 000 Kč 

Prodej propagačních předmětů 188 000 Kč 

Registrační konferenční poplatky  415 000 Kč 

Služby spojené s organizací konferencí 419 000 Kč 

Služby (další služby, vzdělávací akce, 
facepainting aj.) 

84 000 Kč 

Celkem 1 291 000 Kč  

(zaokrouhleno na celé tisíce) 
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Výdaje 

I v roce 2017 jsme se mohli spolehnout na podporu našeho generálního partnera, České 

zemědělské univerzity v Praze, a Fakulty tropického zemědělství, díky kterým může náš tým 

využívat kanceláře i jejich vybavení pro fungování spolku. Administrativní náklady byly tedy 

i nadále na velmi nízké úrovni a byly tvořeny zejména náklady na tisk, provoz webových stránek 

a poštovní služby. V roce 2017 jsme neměli žádné mzdové náklady. 

Výdaje spojené s realizací aktivit v Senegalu, tedy zejména s identifikacemi nově 

narozených mláďat a převozy, tvořily i v roce 2017 významnou položku na seznamu výdajů, 

ale výdaje na uspořádání konference a přidružených aktivit vystoupaly do značné výše. V těchto 

výdajích byly zahrnuty cestovní náklady pozvaných přednášejících vč. ubytování, tisk 

konferenčních materiálů, cateringové služby aj. 

Výdaje na výrobu propagačních předmětů v roce 2017 také stouply, mimo jiné z důvodu 

výroby triček z certifikované bavlny (která se ale prodávají za vyšší prodejní cenu) a také díky 

výrobě triček s logy partnerů. 

Na jaře 2017 se do Senegalu vydal také tým Michala Vargy, aby natočil dokument 

o antilopách Derbyho a národním parku Niokolo Koba. Spolek Derbianus Conservation 

je producentem tohoto dokumentu, a proto se finančně podílel na výdajích s jeho natáčením. 

V rámci ostatních výdajů jsou započteny zejména náklady spojené s výletem dárců 

a dobrovolníků spolku do Zoo Dvůr Králové (14 000,-) a kurzovní ztráty a poplatky, které díky 

konferenci také značně stouply. 

Výdaje za rok 2017 

Administrativní náklady  14 000 Kč 

Právní poradenství a vedení účetnictví 27 000 Kč 

Mzdové náklady vč. pojištění 0 Kč 

Výdaje spojené s realizací záchranného 
programu v Senegalu 

199 000 Kč 

Výdaje na přípravu konference 604 000 Kč 

Výroba propagačních předmětů 110 000 Kč 

Natáčení dokumentu 41 000 Kč 

Členský příspěvek EAZA 9 000 Kč 

Ostatní výdaje 36 000 Kč 

Celkem 1 040 000 Kč 

(zaokrouhleno na celé tisíce) 
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Prodej 

Propagační předměty v roce 2017 

Typ Skladem Vyrobeno Prodáno Rozdáno Skladem Prodejní cena 

vč. DPH 
31.12.2016 31.12.2017 

Tričko 

Hope  

4 0 1 0 3 290 Kč 

Tričko 

Real Hope  

25 0 12 3 10 290 Kč 

Tričko AV 

dětské 

50 54 51 1 52 250 Kč 

Tričko 

Afrika 

dětské 

71 83 89 6 59 250 Kč 

Tričko 

hlava 

31 0 8 3 20 290 Kč 

Tričko 

Afrika 

111 406 349 75 93 290 Kč 

Tričko 

Limited 

Edition 

0 101 49 9 43 390*/450 Kč 

Taška 13 160 12 119 42 150 Kč 

Placka 101 0 45 5 51 50 Kč 

Magnet 168 0 62 6 100 50 Kč 

Samolepka 

na auto 

30 100 26 2 102 65 Kč 

Kalendář 24 280 186 85 33 160*/190 Kč 

DVD 23 0 1 0 22 100 Kč 

Pracovní 

sešitek 

0 100 13 9 78 40 Kč 

 
* Sleva pro řádné členy 
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Viktor Neštický a Kateřina Štochlová uprostřed identifikací v Bandia 1 

ZÁCHRANNÝ PROGRAM PRO ANTILOPU DERBYHO 

I v roce 2017 jsme se v terénu opět soustředili na řízení chovu, které pro tento rok 

zahrnovalo mimo tradičních identifikací mláďat i poměrně intenzivní akci v rámci 

managementu stád, a to převozy zvířat v obou rezervacích sloužící k přesunu odrostlých mláďat 

od jejich rodičů a tím k zabránění blízkého příbuzenského křížení mezi nimi. 

Řízení chovu 

Identifikace mláďat 

Na začátku roku jsme 

se již tradičně vydali do Senegalu 

na identifikace nově narozených 

mláďat. Tentokrát identifikační 

tým tvořila dvojice Kateřina 

Štochlová a Viktor Neštický, oba 

studenti FTZ ČZU v Praze. 

Tu doplnila senegalská stálice 

Markéta Grúňová, která měla 

identifikační tým, stejně jako 

doprovodné diplomatické 

schůzky, na povel. 

Počty mláďat narozených v sezóně 2016/2017 lze nalézt v následující tabulce, která 

však ukazuje pouze přeživší jedince. Celkem se narodilo 15 mláďat, z nichž se 14 podařilo 

odchovat. Jedna samička byla asi měsíc po narození nalezena s vážně zraněnou končetinou 

a následně u ní byla provedena eutanazie. 

Identifikační tým měl v roce 2017 mimo sledování mláďat a jejich kojení na starost 

i posouzení stavu zvířat určených k převozům, které na identifikace přímo navazovaly. 

Management stád 

Katku a Viktora v Senegalu vystřídal další tým, jehož úkolem byla realizace převozů 

zvířat. Veterinář Jiří Váhala, odborník na kopytníky Luděk Čulík ze Zoo Dvůr Králové, studentky 

doktorského studia na FTZ ČZU v Praze Lucie Stoklasová a Anna Kubátová se připojili k Markétě 

Grúňové a ihned se vrhli na práci v terénu, která zprvu obnášela zhlédnutí všech jedinců 

určených k převozům mezi stády a odhadu jejich hmotnosti, dle které bylo třeba určit množství 
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Christoph Dering a Jiří Váhala s jedním z převážených samců ve Fathale. Lákání Stanleyho k přesunu v Bandii. 

uspávací látky. Mimo převozy však měl tým i další dílčí úkoly, které plnil průběžně během 

celého svého pobytu v Senegalu. Lucka se soustředila na odběry vzorků krve a trusu antilop pro 

účely výzkumu zaměřeného na fyziologii a výživu antilop, zatímco zbytek týmu obstarával 

genetické vzorky od všech žijících jedinců antilop Derbyho pomocí bioptických střel. 

V rezervaci Bandia bylo nakonec během 3 dní úspěšně převezeno celkem 7 jedinců 

antilopy Derbyho (Docteur, Safira, Soukeina, Damaye-Niane, Dayo, Driankee, Felicia). Mimo 

to byl mezi chovnými oborami přesunut ještě jeden samec (Stanley D.), a to neinvazivně, pomocí 

vylákání z jednoho výběhu do druhého pomocí antilopami tolik milovaných plodů stromu 

Faidherbia albida (původně Acacia albida). Následně se tým přesunul do rezervace Fathala, kde 

opět úspěšně provedl převoz celkem čtyř samců (Fredy, Fode, Fadel, Falco). Všechny převozy 

byly realizovány ve spolupráci s manažerem rezervace Bandia Christophem Deringem 

a samozřejmě i s dalšími zaměstnanci obou rezervací, za což jim patří naše velké díky. 

 

Po přemístění všech zvířat bylo třeba nejprve zkontrolovat jejich zdravotní stav, dále 

jejich možnosti přístupu k napájení a krmivu a později i jejich postupné zapojování do nových 

stád. Ještě před odjezdem týmu jsme mohli radostně konstatovat, že všichni čerstvě převezení 

jedinci byli schopni poměrně rychlé adaptace a již se běžně pohybovali spolu s novým stádem. 

Složení stád antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu (červen 2017) 

Stádo Samci Samice Narozená mláďata 
(samci/samice) 

CELKEM 

Bandia 1 22 9 4/1 36 

Bandia 3 3 9 0/0 12 

Bandia 4 7 0 0/0 7 

Bandia 5 2 9 1/3 15 

Fathala 1 3 7 0/4 14 

Fathala 2 14 2 0/1 17 

CELKEM 51 36 5/9 101 



16

VÝZKUM, VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

V roce 2017 vzniklo mnoho dalších plánů do budoucna. Z velké části k tomu přispěl 

retrospektivní pohled na chod záchranného programu a velká rekapitulace dosažených cílů 

a úspěchů v chovu tohoto druhu. Mnoho těchto tematických příspěvků zaznělo na mezinárodní 

konferenci Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe, kterou jsme díky 

mnohým sponzorům a našim partnerům měli možnost pořádat. Zároveň se působení našeho 

týmu rozšiřuje na ochranu dalších druhů velkých býložravců, zejména skrze zasedání 

mezinárodních komisí. Avšak i nadále pokračujeme v ochranně životního prostředí s šířením 

povědomí o antilopě Derbyho mezi odbornou veřejnost. Díky tomuto úsilí vzniklo v roce 2017 

celkem šest monografií a šest odborných článků publikovaných v mezinárodních časopisech. 

Prezentovali jsme šestnáct příspěvků na českých i mezinárodních konferencích, zároveň byla 

úspěšně obhájena jedna habilitační práce, dvě diplomové práce a jedna bakalářská práce. 
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Výsledky z fotopastí instalovaných od roku 2012 v oblasti Chinko ve Středoafrické 

republice byly publikované ve vědeckém článku „Chinko/Mbari drainage basin represents 

a conservation hotspot for Eastern Derby eland in Central Africa“. Studie se zaměřuje na blízce 

příbuzný východní poddruh antilopy Derbyho a na jeho populační dynamiku. Analýza dat 

z fotopastí poukazuje na změny ve struktuře stád, která koresponduje se změnami mezi 

obdobím sucha a dešťů. Je zřejmé, že antilopy 

Derbyho tvoří větší smíšená stáda v období sucha. 

Celkový poměr pohlaví (samci:samice) 1:1,33 

a poměr pohlaví dospělých jedinců 1:1,52 se dá 

vysvětlit selektivním lovem v této oblasti. Díky této 

časosběrné metodě můžeme účinně získat index 

velikosti a hustoty populace antilop Derbyho 

ve volné přírodě. 

Vzdělávacím programům pro širokou veřejnost se náš tým věnuje velmi dlouho. Úspěch 

záchranných programů tkví především v šíření povědomí o nutnosti ochrany životního 

prostředí. Zde hraje klíčovou roli zejména lokální obyvatelstvo. Ve vědeckém článku 

„Environmental education supports conservation action by increasing the immediate and long-

term environmental knowledge of children in West Africa“ se lze dozvědět, že vzdělávací 

programy, které doprovázejí aktivity ochrany ohrožených druhů, mají pozitivní dopad 

na dlouhodobé znalosti místních školáků v této problematice. Znalosti však nejsou dostatečnou 

hybnou silou ke změně postojů, které hrají také zásadní roli v chování obyvatelstva ke svému 

životnímu prostředí. 

Absolventské práce se i v roce 2017 týkaly ekologie a hodnocení kondice velkých 

savanových býložravců, zejména antilop a žiraf. 

Barbora Žilková úspěšně obhájila pod vedením Markéty Glonekové svou bakalářskou 

práci. Ve své práci sleduje změny kondice ve stádu žiraf chovaném v lidské péči a hodnotí 

faktory, které mohou mít vliv na kondici zvířat. Zjistila například, že hodnoty kondice se liší mezi 

pohlavím a také, že kondice se postupně horší se zvyšujícím se věkem. 

Andrea Šustrová obhájila pod vedením Markéty Glonekové diplomovou práci zaměřenou 

na vzdálenosti a interakce mezi jedinci ve stádech žiraf chovaných v lidské péči. Práce probíhala 

v evropských zoologických zahradách v ČR, Německu a v Nizozemí a porovnávala sociální 

interakce mezi žirafami ve vnějších výbězích a vnitřních ubikacích. Nejčetnější sociální interakce 

probíhaly mezi dospělými samicemi a byly vesměs přátelské, méně pak se vyskytovaly interakce 
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agonistické. Ve vnitřních prostorách byly sociální interakce mnohonásobně četnější než venku. 

Hlubší analýza se pak věnovala rozdílům v interakcích mezi věkovými kategoriemi a pohlavím. 

Stěžejní výzkum pro chov antilopy Derbyho v Senegalu prováděli Viktor Neštický a Lucie 

Stoklasová. Pod vedením Karolíny Brandlové Viktor vypracoval diplomovou práci zaměřenou na 

poměr pohlaví u nově narozených mláďat s analýzou potenciálních faktorů, které mohou poměr 

pohlaví ovlivňovat, jako například kondice samic nebo množství srážek v dané oblasti. Sice 

nebyly potvrzeny žádné vlivy na poměr narozených samiček a samečků, přesto se daly 

pozorovat určité zajímavé trendy v souvislosti se srážkami. Jestli dokážeme nově získané 

poznatky zúročit, se snad ukáže v následujících letech. 

Lucie zpracovala vzorky krví antilop Derbyho odebraných při převozech 

MVDr. J. Váhalou, konkrétně analyzovala biochemické parametry a koncentrace mikroprvků 

v séru. Tyto parametry odrážejí zdravotní a fyziologický stav zvířat. Výsledky odpovídají 

referenčním hodnotám uvedeným pro antilopu Derbyho (východního poddruhu) v mezinárodní 

databázi ZIMS a indikují, že antilopám se v rezervacích daří. Tyto výsledky jsou součástí Lucčiny 

dizertační práce zaměřené na stopové prvky ve výživě antilop pod vedením Pavly Hejcmanové. 

Po mnohaletém působení ve výzkumné oblasti se podařilo zúročit své zkušenosti 

Karolíně Brandlové v habilitační práci. Souhrnem svých odborných prací o výskytu alokojení 

(tj. mládě je krmeno samicí, která není jeho matka) u afrických kopytníků tak započala novou 

éru své profesionální kariéry s docentským titulem. Gratulujeme! 

 

Drony v rezervacích 

V prosinci roku 2017 jsme zahájili další z výzkumných 

projektů s využitím nejnovějších technologií. Studenti FTZ ČZU 

v Praze Meyer de Kock (doktorand) a Carlos Castillo Gomez 

(magisterský student) pod vedením Pavly Hejcmanové testovali 

využití dronů pro monitoring antilop Derbyho v různých typech 

savany, které poskytují rezervace Bandia a Fathala v Senegalu. První 

fáze tohoto výzkumu byla zaměřena především na testování 

viditelnosti antilop při různých letových výškách, denní době 

a rozdílném nastavení kamery (úhel pohledu, fotografie, videa). 

V otevřené sahelské savaně rezervace Bandia proběhlo testování 

v poklidu a bylo zaměřeno zejména na design monitorovacích ploch a výdrž baterie. Testování 

v rezervaci Fathala s dvoumetrovým porostem vousatky guyanské proběhlo dramatičtěji, neboť 
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Meyer de Kock a Carlos Castillo Gomez se snaží zajistit bezpečný dolet dronu. 

dron pozbyl energie v baterii dříve, než se vrátil na určené stanoviště, a usedl přímo do porostu. 

Navzdory pečlivému prozkoumání terénu všemi účastníky a dále i strážci rezervace se dron 

nepodařilo bezprostředně najít. Data však ztracena nebyla, neboť v následujících dnech 

probíhalo ve Fathale řízené vypalování vysychající biomasy, dron byl nalezen a paměťová karta 

vyjmutá ze spáleného plastového těla dronu se ukázala funkční. Tato studie byla připravována 

v souvislosti s testováním různých metod pro monitoring velkých býložravců v rezervacích, 

který je v plánu na rok 2018. Na výsledky tohoto výzkumu se můžeme těšit v následujícím roce. 

 

Publikace týmu v roce 2017 

Odborné monografie 

 Brandlová K. (Eds.). 2017. Gerenuk - sborník odborné skupiny pro antilopy a žirafy při 

UCSZOO, volume 3. Komise pro chov žiraf a antilop při UCSZOO, 54 pp. 

 Brandlová K., Fedorova T., Gloneková M., Grúňová M., Hejcmanová P., Kubátová A., 

Miřejovská M., Štochlová K. (Eds.) 2017. Výroční zpráva 2016. Derbianus Conservation, 

z. s., Praha, 43 pp. 

 Brandlová K., Gloneková M., Mallon D., Fedorova T., Hejcmanová P., Žáčková M., 

Kubátová A., Jůnková Vymyslická P., Pluháček J. (Eds.) 2017. Antelope, Giraffe, Hippo 

in the 21st Century: Conservation Action in Africa. Book of Abstracts. Česká zemědělská 

univerzita v Praze, 79 pp. 
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 Brandlová K., Fedorova T., Grúňová M., Hejcmanová P., Kubátová A., Štochlová K. (Eds.). 

2017. African Studbook. Western Derby Eland, Taurotragus derbianus derbianus (Gray, 

1847), volume 10. Česká zemědělská univerzita v Praze, 90 pp. 

 Brandlová K., Fedorova T., Kubátová A., Štochlová K. (Eds.). 2017. Conservation strategy 

– revision in 2017. Unpublished, 12pp. 

 Bolechová P., Hejcmanová P., Myšková I. 2017. Okus, metodika využití okusových rostlin 

při výživě zvířat v lidské péči. Česká zemědělská univerzita v Praze, 53 pp. 

 Derbianus Conservation, z. s. (Eds.). 2017. STANOVY Derbianus Conservation, z. s., 8pp. 

Články ve vědeckých časopisech 

 Brandlová, K., Gloneková, M., Hejcmanová, P., Jůnková Vymyslická, P., Aebischer, T., 

Hickisch, R., Mallon, D. (2017) Chinko/Mbari drainage basin represents a conservation 

hotspot for Eastern Derby eland in Central Africa. African Journal of Ecology. 1-8.  

 Gloneková, M., Jůnková Vymyslická, P., Miřejovská, M., Brandlová, K. (2017) Giraffe 

nursing behaviour reflects environmental conditions. Behaviour, 154 (1), 115-129. 

 Grúňová, M., Brandlová, K., Svitálek, J., Hejcmanová, P. (2017) Environmental education 

supports conservation action by increasing the immediate and long-term environmental 

knowledge of children in West Africa. Applied Environmental Education 

and Communication, 1 (16), 3-16. 

 Holer, T., Sýkorovský, D., Hejcmanová, P. (2017) First record of Ischnocnema octavioi 

(Bokermann, 1965) from Sao Paulo State, Brazil. Check List, 13 (3), 1-5. 

 Skálová, I., Fedorova, T., Baranyiová, E. (2017) Seed germination test as a potential 

pregnancy diagnosis method for domestic cattle. Bulgarian Journal of Agricultural 

Science, 23, 453–461. 

Absolventské práce 

 Brandlová Karolína. 2017. Allonursing in ungulates. Habilitační práce, Fakulta 

tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze. 

 Neštický Viktor. 2017. Calf sex ratio of captive eland populations. Diplomová práce, 

Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze. 

 Šustrová Andrea. 2017. Inter-individual distances and interactions among captive 
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Půlroční zasedání AG TAG EAZA v Praze 

Mezinárodní setkání 

Antelope and Giraffid TAG EAZA 

Pololetní zasedání TAGu pro chov antilop a žirafovitých se v roce 2017 konalo 

překvapivě opět v České republice, stejně jako v roce 2016. Není to rozhodně obvyklé, 

ale navazující konference o antilopách a žirafách nakonec všechny přesvědčila, že Česko 

je pro rok 2017 zemí antilop. Hlavním tématem zasedání TAGu bylo dokončení materiálů 

pro regionální plán chovu (Regional Collection Plan, RCP), především zpracovávání tzv. „species 

accounts“, informací o jednotlivých taxonech, které se chovají i nechovají v EAZA prostoru. 

Kromě nekonečného sezení nad tímto tématem byl program zpestřený představením projektu 

na genetiku antilop rodu Tragelaphini od Barbory Černé Bolfíkové, který by měl pomoci 

odhadnout skutečnou diverzitu antilopích populací v chovech a porovnat ji s daty z přírody. 

Závěr zasedání předznamenal konferenci Antilopy, žirafy a hroši v 21. století, a to příspěvkem 

Juliana Fennessyho o ochraně a taxonomii žiraf, a nakonec příspěvkem Davida Mallona o nové 

koncepci ochrany antilop z pohledu IUCN. 

 

 

Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe 

Od 19. do 25. února 2017 se v prostorách České zemědělské univerzity konala jedinečná 

konference zaměřená na ochranu antilop, žiraf a hrochů. Konferenci uspořádal spolek Derbianus 

Conservation ve spolupráci s Fakultou tropického zemědělství a odbornými skupinami 

pro ochranu antilop (Antelope Specialist Group), žirafovitých (Giraffe and Okapi Specialist 

Group) a hrochů (Hippo Specialist Group) Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). 
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Na konferenci vystoupila celá řada významných osobností, přičemž účast deseti z nich finančně 

podpořily české i zahraniční zoologické zahrady. Hlavní hvězdou konference byl bezesporu 

Jonathan Kingdon, umělec, zoolog a nadšený obdivovatel Afriky původem z britské Tanganiky, 

dnes žijící v Oxfordu. Více než 130 účastníků mělo možnost načerpat novou energii pro svou 

náročnou práci v Africe, ať již je k tomu inspirovala setkání se starými známými či nově 

navázaná přátelství. Děkujeme všem, kdo podpořili konání konference a doufáme, že se nám ji 

v budoucnu podaří zopakovat. 

EAZA Emmen 

Výroční konference EAZA 2017 se konala v holandském Emmenu. Na otevřené zasedání 

Antelope and Giraffid TAG dorazila více než stovka příznivců antilop a žirafovitých. Po tradičním 

přehledu chovu následoval mimo jiné přehled projektů a aktivit na ochranu antilop, report 

z pražské konference Antilopy, žirafy a hroši v 21. století, a nakonec příspěvek Davida Mallona 

o nové koncepci v ochraně antilop. Představeny byly také závěry z uzavřeného zasedání, kde 

byla opět řešena struktura RCP (stále v přípravě) a především došlo k velkým personálním 

změnám ve vedení TAGu. Jens-Ove Heckel odstoupil z pozice předsedy, aby získal více prostoru 

pro práci v Zoo Landau a neziskové organizaci ZGAP. Činnost v TAGu ale neukončil zcela, nabídl 

zúročení svých zkušeností se vzděláváním ve funkci vzdělávacího poradce TAGu. TAG se usnesl 

na zřízení vzdělávací podskupiny, v níž jsou kromě Jens-Ove Heckela také Markéta Grúňová 

a Karolína Brandlová ze Zoo Dvůr Králové. Novým předsedou TAGu byl jmenován Sander 

Hofman. Z pozice výzkumného poradce dále rezignovala Eulalia Moreno, opět vzhledem ke své 

vytíženosti v záchranných programech. Na její místo byla následně jmenována Karolína 

Brandlová. 
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Vzdělávání 

V Senegalu jsme aktivní nejen na poli managementu a výzkumu. Kam přijdeme, snažíme 

se šířit povědomí o největší antilopě světa. Navázali jsme na druhou vlnu vzdělávacích 

programů pro senegalské děti. S dětmi vedeme zhruba tříhodinový program plný aktivit 

a informací, druhý den je vozíme do přírodní rezervace Bandia. Děti tak mohou na vlastní oči 

vidět africká zvířata, která dříve znaly jen z obrázků. Rok 2017 se nesl ve znamení evaluací 

a sběru dlouhodobých dat. Znovu jsme objeli všechny školy, které jsme navštívili v letech 2015 

a 2016, abychom zjistili, jaký výsledek na žácích program zanechal i po roce, kdy jsme 

se neviděli. Předběžné výsledky zatím ukazují značný posun ve znalostech a zajímavé výsledky 

efektu programu na environmentální postoje žáků. 

 

 

Děti ze škol, které v minulých letech sloužily jako referenční skupina, nebo se účastnily 

pouze vzdělávacího programu ve školách, s námi měly možnost vyjet do rezervace v roce 2017, 

a to díky podpoře Zoo Dvůr Králové a České zemědělské univerzity. Celkem jsme nasbírali data 

od více než 300 dětí a více než 200 jsme jich vyvezli do rezervace Bandia. Kolem našich 

vzdělávacích programů a české ambasády v Dakaru se shromáždila skupina Senegalců z řad 

politiků a pedagogů, kteří se chtějí do budoucna podílet na rozšiřování povědomí o antilopě, 

která by, dle jejich slov, měla být pýchou senegalského národa. Senegalský profesionální 

pedagog Moustapha Mbengué se vyškolil v námi vedených vzdělávacích programech 

a do budoucna je bude moci vést on sám. 

 

Markéta Grúňová ve škole Cessen vybírá evaluační dotazníčky 

 



26

Ve spolupráci s režisérem Michalem Vargou jsme začali připravovat dokumentární film 

o národním parku Niokolo Koba a výzvách, které přináší soužití místních populací a volné 

přírody. 

 

 

Přednášky pro školy a veřejnost v ČR 

Přednáškový maraton v roce 2017 zahájila Anna Kubátová s prezentací naší činnosti 

na Zoologických Dnech Brno. V roce 2017 jsme stihli celkem devět přednášek na českých 

školách. Přednášeli jsme také pro pedagogy, Pavla Hejcmanová v Plzni a Markéta Grúňová 

v Liberci na konferenci pro učitele Zvířata v ohrožení. 

 

Michal Hruška usiluje o co nejdokonalejší záběr koryta řeky Gambie a hrochů, kteří v ní přes den nacházejí útočiště. 
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Akce pro veřejnost 

I v roce 2017 jsme akce pro veřejnost odemkli účastí 

na Dni otevřených dveří Fakulty tropického zemědělství ČZU 

v Praze. Kdo nás zde v lednu 2017 navštívil, mohl se dozvědět, 

jak se v rámci svého případného studia i mimo něj může zapojit 

do aktivit za záchranu antilopy Derbyho či do výzkumu přímo 

v terénu. Od května do září jste se s námi měli možnost potkat 

v českých zoo v rámci Dnů s antilopou. Své stánky jsme 

postavili v zoo v Jihlavě, Plzni, Dvoře Králové, Ostravě 

a Olomouci. Naše antilopí stánky jsme obohatili pracovním sešitkem „Zachraň největší antilopu 

světa“. 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Štochlová při prodeji propagačních předmětů v Zoo Dvůr Králové (nyní Safari Park Dvůr Králové) 
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Výroční členská schůze Derbianus Conservation, z. s. Předávaní certifikátu bývalé chargé d’affaires Lence Pokorné 

DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SPOLKU 

Výměna na zastupitelstvu 

V roce 2017 proběhla výměna vedoucího zastupitelského úřadu v Dakaru. Chargé 

d’affaires Lenka Pokorná, která dlouhodobě podporovala záchranný program pro antilopu 

Derbyho, symbolicky završila své „antilopí“ působení na úřadě dosažením podpisu senegalského 

ministra životního prostředí, který stvrdil trojstrannou dohodu mezi spolkem Derbianus 

Conservation, Společností pro životní prostředí a faunu v Senegalu (SPEFS) a Ředitelstvím 

národních parků Senegalu (DPN). Znovu na tomto místě děkujeme za vše, co ambasáda 

pod vedením Lenky Pokorné pro antilopy udělala. Zároveň se těšíme na spolupráci s novým 

vedoucím zastupitelského úřadu, velvyslancem Miloslavem Machálkem, s nímž jsme měli 

možnost se seznámit při naší prosincové cestě do Senegalu a který v podpoře našich aktivit 

spojených se záchranou antilop Derbyho rozhodně nezůstává pozadu. Moc děkujeme, podpora 

ze strany zastupitelského úřadu je pro nás velkou vzpruhou a zároveň závazkem – společně 

můžeme dokázat mnohem více! 
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Christoph Dering a Jiří Váhala rozhodují, kde provést řez rohu. Luděk Čulík fixuje uspanou samici nosorožce. 

Nosorožci v Bandii 

Během přítomnosti českého týmu, který měl na starosti převozy pro rok 2017, 

v Senegalu, došlo ve Francii k pobuřující události. Dne 7. 3. 2017 byl ve francouzské zoologické 

zahradě Thoiry upytlačen nosorožec za účelem získání jeho rohu. Strach o další jedince chované 

v lidské péči na sebe nenechal dlouho čekat a mnohé instituce chovající nosorožce se uchýlily 

ke zkracování jejich rohů. Na stejné preventivní akci se shodli i manažeři rezervace Bandia, 

která chová pár nosorožců tuponosých jižních. Manažeři se rozhodli využít přítomnosti českého 

týmu, který má bohaté zkušenosti s převozy zvířat, a přizvali Čechy ke spolupráci. Během 

jednoho dne byli oba nosorožci uspáni a každému z nich byly úspěšně odstraněny oba rohy. 

 

Projekt Back Home 

V průběhu roku 2017 proběhlo v Senegalu několik jednání, jejichž hlavním cílem bylo 

naplánovat realizaci komplexního projektu vycházejícího ze strategie na záchranu antilopy 

Derbyho, kterou jsme společně s mnoha světovými odborníky sestavili v roce 2013. První 

ze série těchto jednání proběhlo v květnu 2017 za účasti Pavly Hejcmanové, zástupců 

IUCN ASG SSC Davida Mallona a Phillippa Chardonneta, tehdejšího ředitele národních parků 

Senegalu Souleye Ndiaye a dalších zástupců ředitelství, Samuel Diémé, Lamine Kane a Djibril 

Diouck. Společně projednávaný plán stojí na třech základních krocích: 

1) Výstavba aklimatizační obory v národním parku Niokolo Koba, převoz několika 

vybraných jedinců antilop Derbyho z rezervace Fathala do této obory, jejich využití 

pro podporu ekoturistických a vzdělávacích aktivit a zároveň pro výzkum ověřující 

adaptabilitu „našich“ antilop z rezervací v jejich původní domovině 
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2) Pokud se antilopám bude v aklimatizační oboře dobře dařit, po roce by mohla být jedna 

část aklimatizační ohrady otevřena a část zvířat opatřená satelitními obojky vypuštěna 

volně do parku. V druhé uzavřené části obory pak plánujeme vytvořit chovné stádo. 

3) S pomocí vypuštěných antilop s obojky a jejich následného monitoringu pomocí dronů 

bychom chtěli nalézt původní stáda volně žijících antilop Derbyho, nasadit satelitní 

obojky několika z nich a další odchytit a převézt do rezervací Bandia a Fathala, abychom 

zvýšili genetickou variabilitu zvířat v chovných oborách a jejich budoucí využitelnost 

pro případné další přesuny do jejich původní domoviny. 

 

 

Na realizaci tohoto plánu jsme na konci května podali společně s našimi senegalskými 

partnery grant IUCN SOS (Save Our Species), který ale bohužel nakonec nebyl financován. Přesto 

se nám podařilo získat doplňující finanční prostředky na realizaci zatím alespoň první části 

plánu. Tato část projektu byla dále projednána a odsouhlasena nově nastoupivším ředitelem 

národních parků, Dr. Laminem Kane v průběhu srpnové návštěvy Pavly Hejcmanové v Senegalu. 

Další postup jsme s ním pak řešili ještě v prosinci. Začátek roku 2018 však přinesl velké 

a nečekané změny na vedoucích pozicích mnoha vládních institucí, a tak je příprava projektu 

stále ještě v plném proudu. 
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MARKETING A PR 

Kampaň 

Kampaň na podporu antilop Derbyho pomocí prodeje propagačních předmětů s jejich 

vyobrazením byla v roce 2017 nabitá novinkami. Všechny novinky i další propagační předměty 

bylo i v roce 2017 možné a samozřejmě i nadále lze zakoupit na e-shopu provozovaném naším 

spolkem (www.derbianus.webuje.cz). E-shop však není jedinou možností, jak si předměty 

s antilopami Derbyho pořídit. Prodej propagačních předmětů vždy doprovází každou akci 

spolku Derbianus Conservation včetně Dnů s antilopou v zoologických zahradách, konferencí 

či přednášek. Upomínkové předměty je možné zakoupit i v univerzitním areálu ČZU v Praze 

v tzv. ČZU shopu, který se nachází ve vestibulu menzy. Všechen zisk z prodeje předmětů 

a facepaintingu šel i v roce 2017 tradičně na chod spolku a záchranný program antilopy 

Derbyho. 

Pravděpodobně nejvýraznějšími prodávanými předměty byla v roce 2017, asi jako každý 

rok, trička. Tak jako byl rok 2016 věnován novému dětskému motivu, v roce 2017 jsme 

se soustředili na nový motiv pro pánská a dámská trička. Nápad se zrodil již na začátku roku 

přímo pod senegalským sluncem během prací v terénu a ihned po návratu jsme na něm začali 

pracovat. Autorkou výtvarného návrhu se stala Jitka Mašínová, která spolupracuje na grafice 

i se Zoo Dvůr Králové. Vzhledem k velkému úspěchu dětských triček se „staronovým“ motivem 

„Až vyrostu“, který pro nás v roce 2016 osvěžila Nina Grúňová, rozhodli jsme se na ni obrátit 

i v případě tvorby nových triček a Nina doplnila návrh Jitky Mašínové o nápis v textovém fontu 

skvěle doplňujícím design triček. Derbianus Conservation z. s. se snaží jít příkladem, a tak jsou 

nová trička ze 100 % z organické bavlny s certifikací od Fair Wear Foundation, která zaručuje, 

že textil byl vyroben za etických pracovních podmínek. 

 

Nová trička s motivem od Jitky Mašínové doplněným o nápis navržený Ninou Grúňovou 
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Mimo nová trička byly v nabídce již tradičně všechny typy našich propagačních 

předmětů – placky, nálepky na automobily, magnety, DVD Djink-i-junka: Buš bývala temná 

či dámská, pánská a dětská trička s motivy „Hope“, „Real Hope“, „Hlava antilopy“, „Afrika“ 

a „Až vyrostu“. 

Každoročním unikátem je také již tradiční kalendář. V roce 2017 jsme rozšířili 

spolupráci s režisérem a producentem dokumentárních filmů Michalem Vargou. Jeho fotky 

zvířat ze senegalského národního parku Niokolo Koba, posledního útočiště antilop Derbyho 

v západní Africe, doprovodil zcela nový design. 

 

 

Nově jsme také rozjeli podporu antilop Derbyho skrze web www.darujme.cz, na kterém 

lze podpořit buď záchranný program jako takový či dokonce symbolicky adoptovat mládě 

a pojmenovat ho. 

 

 

Kalendář pro rok 2018 s fotkami zvířat z národního parku Niokolo Koba od Michala Vargy 

Aktuální projekty spolku Derbianus Conservation prezentované na webu www.darujme.cz 
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Internet 

Významným komunikačním prostředkem jsou pro nás stále webové stránky, skrz které 

informujeme čtenáře o našich aktivitách, úspěších i plánech. V roce 2017 česká verze webových 

stránek www.derbianus.cz přilákala 1 625 uživatelů k 2 447 návštěvám. Anglická verze 

(www.derbianus.com) zaznamenala 59 návštěv od 56 uživatelů, v případě francouzské verze 

webových stránek (www.derbianus.org) to bylo 73 návštěv od 71 uživatelů. Ze statistik vyplývá, 

že našimi nejvěrnějšími příznivci jsou Češi. Návštěvníci zde stráví téměř 2 minuty a 12 % tvoří 

vracející se návštěvníci. V roce 2017 jsme také spravovali webové stránky 

www.angihip2017.com, které byly určeny pro zájemce o konferenci uspořádanou v únoru roku 

2017. 

V rámci Facebooku jsme i v roce 2017 mnohé příspěvky zveřejňovali v češtině 

i v angličtině. Profil spolku stále spravujeme ve spolupráci s Janou Ptačinskou Jirátovou, díky 

které se nám ke dni 31. 12. 2017 opět navýšil počet našich přátel na celkových 886. 

Posledním naším internetovým nástrojem je e-shop, kde jsme v roce 2017 zaznamenali 

499 návštěv (z toho asi pětinu tvořily návštěvy v prosinci) a vyřídili jsme celkem 14 objednávek. 

Na stránce derbianus.webuje.cz můžete objednávat propagační předměty s motivem antilopy 

Derbyho, které poštou doručíme až k vám domů, nebo je možné si je vyzvednout v kanceláři 

spolku v areálu ČZU v Praze, případně po dohodě kdekoli v Praze. 
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Média 

V první části roku 2017 se média zaměřila na naše působení v Senegalu spojené 

se vzděláváním místních studentů a ostatního obyvatelstva. Zprávami o našich hlavních 

úspěších v letošním roce jste se mohli dokonce pravidelně zásobovat na stránkách Živé 

univerzity. 

Zároveň jste se v médiích mohli dočíst o průběhu prvního ročníku konference Antilopy, 

žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe. Zmínku o této unikátní události bylo mimo 

jiné možné najít na portálu univerzitních novin iZUN.eu. Stejný portál zveřejnil i zpověď našich 

dobrovolníků o spolupráci s námi a jedné důležité diplomatické cestě. 

Letní zpravodajství se zabývalo především již pravidelnými výjezdy do tuzemských 

zoologických zahrad v rámci Dní s antilopou. Na oficiálních stránkách Vysokého Mýta, v rubrice 

kulturních akcí, byl inzerován cestovatelský festival Okolo světa, kde jste se mohli seznámit 

nejen s antilopami, ale i s dalšími poklady Senegalu. 

Na konci léta se o záchranném programu a vzdělávání rozpovídaly Markéta Gloneková 

a Markéta Grúňová v Českém rozhlasu. Mnohem více se s námi diváci mohli letos seznámit 

na svých obrazovkách. Pro ČT24 poskytla rozhovor Karolína Brandlová, kde zazněla slova nejen 

o působení našeho spolku, ale také o raných počátcích vztahů člověka a divoce žijících zvířat. 

Reportáž o záchranném programu v zábavně-publicistickém pořadu Gejzír odvysílala také 

Česká televize. Reprízy na České televizi 2 se dočkal úspěšný dokument Temná buš z cyklu 

Nedej se. 

Na naší sociální síti Facebook jsme s velkým ohlasem uveřejnili první oficiální trailer 

nového dokumentu Michala Vargy o národním parku Niokolo Koba, na kterém se produkčně 

podílí i spolek Derbianus Conservation. Těšíme se i z toho, že se druzí těší! 
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Prezentace v médiích 

Noviny, 
Zpravodajství 

Živá univerzita (4 příspěvky) 

portál Kudyznudy.cz 

Ekolist.cz 

iZUN.eu (2příspěvky) 

Moravskoslezský deník 

Rozhlas Český Rozhlas – Hradec Králové  

Český Rozhlas – Radiožurnál  

Televizní vysílání Studio ČT24 – Záchrana afrických antilop  
Senpresse.com 

Česká televize – Gejzír 
Česká televize 2 – Nedej se 

Ostatní MZV ČR Zastupitelský úřad v Dakaru (2 příspěvky) 
YouTube 

Fakulta Tropického zemědělství – oficiální webové stránky 

Vysoké Mýto – oficiální stránky 
Facebook 

https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7701-pr-a-media/r-8557-casopis-ziva-univerzita
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Stripky-peti-kontinentu---Afrika-a-Den-s-antilopou.aspx
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/26-srpen-bude-den-pro-antilopu-derbyho-v-zoo-ostrava
https://www.izun.eu/univerzita/spolek-derbianus-zachranme-nejvetsi-antilopu
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/v-ostravske-zoo-voni-vanilkovy-kerik-20170825.html
https://hradec.rozhlas.cz/cesi-zachranuji-antilopu-derbyho-zbyva-asi-200-jedincu-nejkrasnejsi-a-nejvetsi-6118679
https://radiozurnal.rozhlas.cz/tipy-na-vikend-hradozamecka-noc-tyden-kultury-na-valassku-nebo-letecky-den-ve-6203954
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058060222
http://www.senpresse.com/environnement
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/217562235000009/
https://www.mzv.cz/dakar/cz/projekty/ochrana_antilopy_derbyho/cesti_odbornici_na_antilopu_derbyho.html
https://www.youtube.com/watch?v=RK6xTR56Vzk
https://www.ftz.czu.cz/en/r-8683-aktuality-home/senegalske-milniky.html
http://zivot.vysoke-myto.cz/z-kultury/12681-xiv-rocnik-cestovatelskeho-festivalu-okolo-sveta
https://www.facebook.com/DerbianusConservation/videos/2181018731924401/
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NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI A SPONZOŘI 

Generální a hlavní partneři 

Generálním partnerem spolku Derbianus Conservation v České republice je Česká 

zemědělská univerzita v Praze (ČZU), která poskytuje prostory pro fungování sdružení 

a všestranně podporuje jeho aktivity. 

 

Hlavními partnery v Senegalu jsou Společnost pro ochranu životního prostředí 

a fauny Senegalu (SPEFS) a rezervace Bandia a Fathala, které poskytují zázemí pro práci 

realizačního týmu v Senegalu, a především pro stáda antilop Derbyho v rámci záchranného 

programu, a Ředitelství národních parků Senegalu (DPN) v čele s plukovníkem Souleyem 

Ndiayem a Dr. Lamine Kanem, které spadá pod Ministerstvo životního prostředí Senegalu a řídí 

chod národních parků a chráněných území. 
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Velmi důležitým partnerem v ČR je Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, 

která spolku poskytuje administrativní zázemí a všestrannou podporu. 

 

Jednou z nejdůležitějších součástí záchranného programu je spolupráce se zoologickými 

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

patří Zoo Dvůr Králové, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Zoologická zahrada 

Ostrava, Knowsley Safari Park (Velká Británie) a Al Bustan Zoological Centre 

(Spojené Arabské Emiráty). 

   

 

 

 

Partneři 

Mezi naše další partnerské zoologické zahrady, které jsou řádnými členy spolku, patří 

Zoologická zahrada Olomouc, Zoologická záhrada Bojnice a Zoologická záhrada Košice. 

Dále s námi spolupracují také Zoologická zahrada Liberec a Zoologická zahrada Jihlava. 

Všechny partnerské zoo umožňují pravidelné pořádání prodejních a informačních akcí ve svém 

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

na přednáškové činnosti a přispívají na záchranný program materiálně či morálně. 
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Dárci a sponzoři 

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost spolku a záchranný program 

pro antilopy Derbyho. V roce 2017 jsme přijali finanční dary od několika společností 

i od soukromých dárců. Zoo Ostrava spolu s Magistrátem města Ostravy darovala na záchranný 

program výtěžek v rámci projektu Koruna ze vstupného. Mezi pravidelné soukromé dárce, 

kteří podpořili antilopy Derbyho i v roce 2017, patří paní Zuzana Bonhomme Hankeová, 

Petr Hána, Jiří Šístek a manželé Poulovi. Finančně v letech 2016-2017 podpořili záchranný 

program antilopy Derbyho i Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a VVS Verměřovice s.r.o. 

Všem dárcům velice děkujeme. 

 

 
 

 

Zastupitelský úřad ČR v Dakaru a společnost PLYNOMONT Teplice s.r.o. a Lengau 

s.r.o. nás podpořili hromadným odběrem našich kalendářů. Zoo Plzeň zase nákupem triček 

s vlastním logem. 
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Hosting našim webovým stránkám zdarma poskytovala společnost Grappes s.r.o. 

Děkujeme!  

Za přípravu výroby plyšové antilopy Derbyho a za dlouhodobou spolupráci děkujeme 

panu Barvířovi. 

Našim sponzorům, partnerům a dobrovolníkům jsme uspořádali v červnu roku 2017 

výlet do Zoo Dvůr Králové. Za pohoštění v rámci výletu děkujeme SAFARI GASTRO s.r.o. 
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DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ 

Kromě výše uvedených partnerů a sponzorů si naše díky zaslouží zejména: 

Ing. Miloslav Machálek jako vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Senegalu. 

Za neúnavné prosazování zájmů antilop Derbyho a všeobecnou podporu Lenka Pokorná, 

vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Senegalu v letech 2014-2017. 

Za všestrannou podporu Miroslav Zámečník. 

Za účetnictví Jana Hladíková a Petr Stejskal. 

Za právní poradenství Míša Filipová. 

Za krásné fotky Tom Jůnek a Michal Varga. 

Za veterinární servis Jiří Váhala a Roman Vodička. 

Za intenzivní překladatelskou činnost Marie Geierová, Lucie Foltýnová, Olivier Detrez, 

Dalila Graffová. 

Za počáteční myšlenku a naše přetrvávající nadšení Petr H. Verner in memoriam 

 

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 si zaslouží naše 

díky zástupci MŽP ČR Ing. Michal Pastvinský, Mgr. Jiří Mach, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., 

Mgr. Veronika Vilímková, Ing. Blanka Benešová, Ing. Petra Ptáčková a další. 
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Za spolupráci v Senegalu patří díky těmto lidem: 

Mousthapa Bodian, Willem Burger, Christopher Brooke, Al-Hassana Camara, 

Diné Daniller, Henriette Diarra, Ricus a Pietru Delport, Christian Dering, Christophe Dering, 

Vincent Dethier, Ousseynou Diaow, Abdoulaye Diop, Tidian Diop, Moussa Fall, Souhel Fourzoli, 

Mallé Gueye, Lucien Haddad, Lamine Kane, Mamadou Daha Kane, Ousmane Kane, 

Marzanne Louw, Christoff Marais, Moustapha Mbengué, Paul Ndiaye, Souleye Ndiaye, Arnold 

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

Michelle Van Sittert a zaměstnanci rezervací Bandia a Fathala. 

 

Také děkujeme studentům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2017 aktivně zapojili 

do chodu spolku: Lucie Ackermann Blažková, Tereza Beckeová, Iva Bernáthová, 

Anna Bernátková, Romana Březovská, Carlos Castillo Goméz, Václav Cíza, Martina Čelakovská, 

Lucka Čižmářová, Leah Drury, Michal Dyml, Olya Esipova, Petr Fedorov, Viki Fedorova, 

Michal Folprecht, Andrea Garguláková, Kateřina Gašparová, Nina Grúňová, Ondřej Halda, 

Martina Hamříková, Veronika Heglasová, Zuzana Holubová, Tomáš Hovorka, Kateřina Hozdecká, 

Jiří Hrubý, Jana Kalitová, Martina Karlíková, Věra Klimšová, František Kopřiva, 

Marta Kristenová, Hana Kubátová, Michaela Levá, Marie Madziová, Marie Matušíková, 

Jan Miřejovský, Viktor Neštický, Nikola Pfauserová, Veronika Pourová, Jan Roubal, 

Hanka Roubíčková, Kristýna Růžičková, Míša Stejskalová, Petr a Petrnorka Stejskalovi, 

Lucie Stejskalová, Markéta Swiacká, Hanka Káčeriková (Šimánková), Markéta Švejcarová, 

Eliška a Václav Žáčkovi a další. 

 

Za dlouhodobou spolupráci také zaslouží naše díky: Markéta Antonínová, Pavel Brandl, 

Alena Divišová, Tomáš Hovorka, Pavel Hulva, Jakub Jaroš, Zdeňka Kostik-Šubrová, 

Radim Kotrba, Ivan Hájek, in memoriam Peter Lupták, Ondřej Máca, Jana Mazancová, 

Zuzana Mihálovová, Jakub Michalko, Josef Pírek, Štěpán Pokorný, Lenka Poliaková, Jana Rácová, 

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

gymnázia Karlín a paní učitelky Jana Jeřábková a Petra Leibl. 
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Naše díky za mezinárodní podporu a spolupráci patří: 

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

David Mallon - Co-Chair Antelope Specialist group IUCN SSC 

Meyer de Kock - Al Bustan Zoological Centre 

Jens-Ove Heckel - Zoo Landau 

Sander Hofman - Antelope & Giraffid Taxon Advisory Group, EAZA 

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

Thomas Rabeil - UNESCO & Sahara Conservation Fund 

Rob Ogden - TRACE Wildlife Forensics Network & The University of Edinburgh 

Eveline de Wolf - Knowsley Safari 

Bridget Murray - Knowsley Safari 

Laure Pelletier - Beauval Nature 

 

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

se v roce 2017 konaly Dny s antilopou a další akce. 

 

Za spolupráci při realizaci konference Antilopy, žirafy a hroši v 21. století děkujeme: 

IUCN Species Survival Commission, Giraffe and Okapi Specialist Group a Antelope Specialist 

Group 

Al Bustan Zoological Centre 

Breeding Centre for Endangered Arabian Wildlife - Sharjah, Zoo Dvůr Králové, Knowsley 

Safari Park, Zoo Liberec, Marwell Wildlife, Zoo Ostrava, Zoo Plzeň, Zoo Praha 

Association Beauval Nature, Dietex International Limited (Mazuri Zoo Foods), JACOBS 

DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., VECTRONIC Aerospace GmbH, VVS Verměřovice s.r.o 

Giraffe Conservation Foundation 

a všem dobrovolníků a spolupracovníkům 

 

Děkujeme také všem, kteří přispěli na záchranu antilopy Derbyho zakoupením 

našich výrobků či jakoukoliv jinou činností. 
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