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SLOVO ÚVODEM 

Vážení přátelé antilop a africké savany, 

rok se s rokem sešel (vlastně už docela dávno) a je načase se ohlédnout. Rok 2019 byl jistě 

rokem přelomovým. Oficiálně jsme zaměstnali jednu z našich dlouholetých senegalských 

spolupracovnic, Henriette Diarra, která se postupně stává duší senegalské části našeho působení. 

Její diplomatický talent a grácie, s níž dokáže podat témata ochrany přírody a ohrožených druhů, 

jsou pro antilopy Derbyho požehnáním. Celý rok jsme zvolna postupovali se založením lokální 

dceřiné asociace Derbianus Senegal, kde by kromě Henriette měli hrát prim ještě naši další 

senegalští kolegové, mimo jiné náš dlouholetý partner ve vzdělávání dětí Zao (Moustapha 

Mbengue). 

V roce 2019 se nám také povedlo v rámci Fakulty tropického zemědělství získat evropský 

projekt zaměřený na mezinárodní mobility, který nám umožňuje zahájit výměny studentů 

a pedagogů mezi ČZU v Praze a UCAD (Université Cheikh Anta Diop) v Dakaru. Těšíme se 

na možnost sdílení našich studijních programů se senegalskými kolegy a věříme, že tento projekt 

bude přínosný pro rozvoj kapacit pro ochranu velkých kopytníků v Senegalu. 

Naším velkým přáním zůstává podpořit DPN v aktivitách směřujících k záchraně 

posledních volně žijících antilop Derbyho v Niokolo Koba. Začínáme ale pracovat i v dalších 

parcích západní Afriky a podporovat další druhy antilop, které by v blízké době mohl potkat 

podobný osud jako antilopu Derbyho. Hledáme střípky původní savany, kde antilopy Derbyho 

kdysi žily nebo mohly žít a věříme, že se mohou stát druhem, který znovu oživí celou 

západoafrickou savanu. 

Děkujeme vám za podporu, 

zůstaňte s námi. 

 

Za tým Derbianus Conservation, z. s. 

 

doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

Předsedkyně
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Ochrana antilopy 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) 
ČR Česká republika 
ČRo Český rozhlas 
ČT Česká televize 
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 
FFUK Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy 
FTZ Fakulta tropického zemědělství (Faculty of Tropical AgriSciences) 
IUCN  Mezinárodní unie na ochranu přírody (International Union for Conservation 

of Nature) 
IWEC International Wild Equid Conference 2019 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NP Národní park 
SN Senegalská republika 
SPEFS  Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny v Senegalu 

(Society for the Protection of Environment and Fauna in Senegal) 
SSIG Sahelo-Saharan Interest Group 
TAG Poradní skupina pro určitý taxon (Taxon Advisory Group) 
UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
WAZA  Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos 

and Aquariums) 
WLM Management chovu volně žijících a domácích zvířat v tropech (Wildlife 

and Livestock Management in Tropics) 
ZŠ Základní škola 



6 

MISE DERBIANUS CONSERVATION 

Posláním spolku Derbianus Conservation je poskytovat vědecké poznatky příslušným 

subjektům v oblasti ochrany přírody, podporovat činnosti související s ochranou antilopy 

Derbyho a zvyšovat povědomí o významu zdravých, fungujících ekosystémů. 

  

Vize 

Vizí spolku Derbianus Conservation jsou zdravé populace antilop Derbyho ve svém 

přirozeném prostředí. Antilopy Derbyho jsou oceňovány jako vlajkový druh pro zachování 

savanových ekosystémů západní a střední Afriky. 

  

Hodnoty 

❖ Odbornost 

❖ Vytrvalost 

❖ Energie 

❖ Respekt 

❖ Spolupráce 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ROCE 2019 

16. 1. - 10. 2. Cesta do Senegalu, počátek identifikací a plánování edukačních programů 

24. - 25. 1. Evaluační schůzka DPN, SPEFS, DC a dalších organizací (za DC Henriette Diarra) 

25. – 26. 1. Informační stánek DC na Dnech otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

27. 1.  Exkurze v rezervaci Bandie se zástupcem Expedition Clubu 

28. 1.  Vychází plemenná kniha - African Studbook 2018 

28. 1.  Wildlife Crime konference pro policejní složky a soudce ČR 

30. 1.  Schůze DPN a stakeholderů SPEFS v Dakaru (za DC Henriette Diarra) 

18. 2.  Zoo Jihlava se stává řádným členem DC 

24. 2.  Macky Sall znovu zvolen prezidentem Senegalu (na období 2019-2023) 

5. - 7. 3. Konference UCSZOO ve Zlíně, ČR 

18. 3.  Schůzka dobrovolníků DC v Praze 

21. 3.  Přednáška Mnoho tváří ochrany přírody v Zoo Ostrava 

22. 3.  Informační stánek DC na Dnech otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

22. 3.  Samec Destin utracen kvůli zranění ze souboje 

23. 3.  Cesta do Senegalu za účelem vyškolení zaměstnance DPN k identifikacím 

24. 3.  Příjezd Zuzka Holubová (DC) a Amadou Diarra (DPN) do rezervace Fathala, SN 

31. 3.  Premiéra pořadu Chcete mě? A „Češi chrání antilopy v Senegalu“ na ČT 

2. - 5. 4. Identifikační tým se přesouvá do rezervace Bandie, SN 

4. 4.  Svátek nezávislosti Républic Du Senegal 

7. - 14. 4. Oficiální představení nové posily týmu DC Henriette Diarra v Praze 

12. 4.  Exkurze do Safari Parku Dvůr Králové 

2. - 3. 5. 19. ročník SSIG konference v Tunis, Tunisko 

13. – 15. 5. Pololetní setkání AG TAG EAZA konference Berlín, Německo 

24. - 25. 5. Přednáška a stánek na Afrických dnech v kampusu FFUK Hybernská, Praha 

30. 5.  Přednáška „Proč (ne)jíst antilopy“ v Safari Park Dvůr Králové, ČR 

5. 6. Úspěšná obhajoba 3 diplomových prací studentů WLM se zaměřením na vědecký 

výzkum o antilopě Derbyho, FTZ ČZU Praha 

12. 6.  Jednání o spolupráci s genetickou laboratoří v Dakaru, SN 

16. 6.  Výlet s našimi příznivci do Zoo Plzeň, ČR 

22. 6.  Zahradní slavnost ČZU, Praha 

24. 6.  Vychází Výroční zpráva 2018 

29. 6.  Den s antilopou v Zoo Jihlava, ČR 

12. - 14. 7. Den s antilopou v Safari Park Dvůr Králové v rámci festivalu Africa Live! 

21. 7.  Festival Buď Fér a ochutnej africkou hudbu a fér kávu Třebíč, ČR 

24. 8.  Den s antilopou v Zoo Ostrava, ČR 
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28. 8.  Vychází Gerenuk vol. 5 

2. - 5. 9. 2. ročník International Wild Equid Conference 2019, ČZU Praha 

4. 9.  Stánek DC na Festivalu vědy a techniky, Praha 

7. 9.  Den s antilopou v Zoo Olomouc, ČR v rámci Dne pro zoologické zahrady 

9. 9. Úspěšná obhajoba dizertační práce Mgr. Markéty Grúňové, se zaměřením 

na environmentálně edukační programy v Senegalu, ČZU Praha 

17. – 21. 9. Výroční schůze EAZA 2019, BIOPARC Valencia, Španělsko 

27. 9.  Noc vědců, ČZU Praha 

30. 9.-2. 10. Konference Wildlife Research and Conservation 2019 Berlín, Německo 

6. 10.  Den s antilopou v Zoo Hodonín v rámci Dne zvířat 

16. 10.  Přednáška na ZŠ Jižní, Praha 

4. – 8. 11. Stánek na 9. ročníku Life Sciences Film Festival, ČZU Praha; 

Promítání filmu: Češi zachraňují antilopy v Senegalu, Aula ČZU Praha 

11. – 14. 11. Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, ČZU Praha 

20. 11.  Výroční členská schůze Derbianus Conservation v Klubu cestovatelů, Praha 

22. 11.  Informační stánek DC na Dnech otevřených dveří FTZ ČZU v Praze 

24. 11. – 3. 12. Diplomatická cesta do Senegalu - Karolína Brandlová a Pavla Hejcmanová (DC) 

11. 12.  Stánek DC na 7. ročníku International Fair Party na ČZU, Praha 

12. 12.  Přednáška v rámci konference Nebuď Mimo! na karlínském gymnáziu, Praha 

16. - 17. 12. Vánoční prodeje v Menze ČZU, Praha 

17. 12.  Vychází GNUSLETTER 2019 vol 36 s článkem o antilopách Derbyho 

18. 12. Plemenná kniha antilop Derbyho získala Cenu děkana FTZ za nejlepší publikační 

výstup zaměstnanců FTZ ČZU, Praha 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

V roce 2019 přibylo do našeho spolku 5 členů. Ač se jedná o nejnižší číslo v naší historii, 

neklesáme na mysli. Vždyť na velikosti (spolku) nezáleží! Máme radost, že noví členové se aktivně 

zapojují do činností spolku. Navíc v tomto roce se členem našeho spolku stal i náš dlouholetý 

partner, Zoo Jihlava. 

Na začátku roku rezignovala na funkci člena výkonného výboru koordinátorka 

dobrovolníků Anička Kubátová. Děkujeme jí za její nasazení a kus práce, který pro antilopy 

Derbyho odvedla. Byla spolehlivým členem výboru a skvělou spojkou mezi výborem 

a dobrovolníky. Dobrou zprávou je, že Anička nadále zůstává členem našeho spolku, a tedy její 

aktivity pro dobro antilop nekončí. Funkci koordinátorky dobrovolníků převzala již osvědčená 

členka týmu Iva Bernáthová. S nelehkým úkolem se již nyní potýká velmi dobře. 

K 31. 12. 2019 spolek čítal 33 řádných členů (včetně členů výkonného výboru), 4 čestné 

členy a 182 sympatizantů, celkem tedy 219 členů. 

 

Výkonný výbor (stav k 31. 12. 2019) 

doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně 

karolina@derbianus.cz 

 

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. 

výzkum a projekty 

hejcmanova@derbianus.cz 

 

Ing. Magdalena Miřejovská, Ph.D. 

tajemnice, členská základna 

magdalena@derbianus.cz 

 

Mgr. Markéta Grúňová, Ph.D. 

vzdělávání 

marketa.grunova@derbianus.cz 

 

Ing. Tamara Fedorova, Ph.D. 

office manager, účetnictví 

tamara@derbianus.cz 

 

Ing. Kateřina Štochlová 

archivace, administrativa 

katerina.stochlova@derbianus.cz 

 

Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

conference & event specialist 

marketa.glonekova@derbianus.cz 
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Členská schůze Derbianus Conservation, z. s. 

Členská schůze spolku se uskutečnila ve středu 20. listopadu 2019 v počtu 27 účastníků. 

Na straně „hostícího“ Klubu cestovatelů došlo k značnému organizačními šumu, tedy program 

schůze byl v tomto roce lehce netradiční. Po uvítání přítomných předsedkyní spolku Karolínou 

Brandlovou byl dvouhodinový prostor pro volnou diskuzi a občerstvení. Poté již následovala 

formální část členské schůze v podobě prezentace předsedkyně spolku. Na začátku prezentace 

Karolína seznámila účastníky s členskou základnou spolku a představila nového partnera spolku, 

společnost Medinatur. Následně předsedkyně seznámila přítomné s výsledky hospodaření spolku 

za rok 2018 a s aktuálním stavem financí. 

V další části prezentace se Karolína věnovala shrnutí nejvýznamnějších aktivit a událostí 

uplynulého roku jako byly: 

a. diplomatické a strategické cesty do Senegalu; 

b. identifikace nově narozených mláďat na jaře 2019; 

c. realizace Dnů s antilopou v českých zoologických zahradách; 

d. organizace Mezinárodní konference o divoce žijících koňovitých v září 2019; 

e. obhajoba doktorské práce Markéty Grúňové na téma „Environmental education 

and its potential to support conservation activities“; 

f. promítání filmu „Češi zachraňují... antilopy v Senegalu“ na Mezinárodním festivalu 

dokumentárních filmů s tématikou věd o životě na ČZU; 

g. účast na zasedáních a konferencích. 

V druhé polovině prezentace Karolína seznámila přítomné s právě probíhajícími výzkumnými 

aktivitami na poli ochrany antilop Derbyho a představila plány spolku na další roky: 

a. založení organizace Derbianus Senegal; 

b. prohloubení spolupráce mezi akademickými pracovníky a studenty z ČZU v Praze 

a univerzity Cheihk Anta Diop v Dakaru; 

c. možnosti realizace „Back home operation“. 

Závěrem předsedkyně poděkovala přítomným a vyjádřila díky všem spolupracovníkům 

spolku, čímž ukončila formální část členské schůze a dala prostor pro otázky a připomínky. 
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EKONOMICKÁ ZPRÁVA 

Rok 2019 byl oproti loňskému roku po finanční stránce značně odlišný. Výše příjmů 

a výdajů velmi narostly díky tomu, že se spolek aktivně i finančně účastnil organizování 

2nd International Wild Equid Conference (IWEC). Nakonec byl ale rok 2019 svou finanční bilancí 

rokem ziskovým, dokonce natolik, že jsme museli zaplatit i daň z příjmu. Nashromážděné 

prostředky by měli být použity v roce 2020 pro realizaci aktivit v terénu a zajištění fungování 

lokální pobočky Derbianus Senegal. 

Od roku 2017 je spolek plátcem DPH a veškeré hotovostní tržby eviduje elektronicky 

pomocí pokladního systému Markeeta (EET). 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 uvedeny v Kč. 

Příjmy 

V roce 2019 jsme získali dary v hodnotě téměř 400 000,- Kč. Více než polovina z těchto 

darů byla ale určena právě na podporu organizování konference IWEC. Safari Park Dvůr Králové 

podpořil projekt ochrany antilopy Derbyho částkou 70 000,- Kč z konta Wildlife. Zoologická 

zahrada Ostrava nás opět podpořila nejen prostřednictvím svého zřizovatele statutárního města 

Ostravy, a to z výtěžku projektu „Dvě koruny ze vstupného“ částkou 25 000,- Kč, ale 

prostřednictvím svých partnerů. Ochranu antilopy Derbyho také podpořil Spolek ochránců 

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

děkujeme. Koncem roku 2017 jsme se zapojili do projektu darujme.cz, jehož prostřednictvím 

mohou lidé zasílat dary i přímo online bez vyplňování darovací smlouvy. Díky tomuto projektu 

jsme získali v roce 2019 dary v celkové hodnotě 41 497,05 Kč a tyto prostředky byly použity 

na nákup krmiva pro antilopy Derbyho v rezervacích Fathala a Bandia v roce 2020. Mezi největší 

a pravidelné dárce patřila v roce 2019 opět paní Zuzana Bonhomme Hankeová a Petr Hána. 

Dalšími dárci byli Jiří Smrž, Jiří Šístek, Petr Saluz, Petr Zaoral, Hynek Roubík a další dárci, kteří si 

přáli zůstat v anonymitě. Všem dárcům velmi děkujeme. 

Propagační předměty s motivem antilopy Derbyho se prodávaly především na 

prodejních stáncích v rámci Dne s antilopou a jiných akcí, ale i přes e-shop. Celkem jsme prodali 

přes e-shop nebo v rámci hotovostních prodejů přes 270 triček s antilopou. Dalších 100 triček 

bylo prodáno Zoo Hodonín, která si zakoupila trička s antilopou a vlastním logem. Větším 

nákupem nás podpořila také Zoo Jihlava, která si zakoupila 20 ks látkových tašek a 100 

pracovních sešitků. Souhrn všech vyrobených a prodaných propagačních předmětů je uveden v 

tabulce na konci této kapitoly. Další oblíbenou položkou jsou již tradičně kalendáře, které jsme 

ale v roce v roce 2019 nezvládli z časových důvodů vyrobit. Přesto zde zůstala varianta kalendářů 

JARO Jaroměř, kde část výdělku z nákupu mohla, doputovat také k antilopám Derbyho. 



12 

Děkujeme všem větším i menším odběratelům našich propagačních předmětů, jelikož 

veškerý zisk z těchto prodejů jde na ochranu antilopy Derbyho. 

Část vyrobených propagačních předmětů byla věnována jako poděkování našim 

dobrovolníkům, kteří věnují spolku svůj čas bez jakéhokoliv finančního odhodnocení, a také 

našim partnerům, sponzorům, spolupracovníkům a strážcům v Senegalu, bez jejichž pomoci 

bychom se těžko obešli. 

Členské příspěvky pro řádné členy zůstaly i v roce 2019 v nezměněné výši: 250,- Kč pro 

fyzické osoby a 5 000,- Kč / 200 € pro právnické osoby. Mezi řádné členy patřili v roce 2019 Zoo 

Bojnice, Safari Park Dvůr Králové, Zoo Košice, Zoo Olomouc, Zoo Ostrava, Zoo Plzeň, Zoo Hodonín 

a nově i Zoo Jihlava. Děkujeme všem řádným členům za jejich příspěvky, které v roce 2019 

dosáhly v celkové výše 42 tisíc Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka. 

Projekt na antilopy Derbyho a terénní práce významně podpořila na základě podepsaného 

memoranda také Al Bustan Zoological Centre, a to částkou 10 000 EUR. Tato částka byla 

fakturována a je tedy zahrnuta do služeb. 

Podíl ostatních služeb se oproti roku 2018 značně navýšil právě díky pořádání 

konference IWEC, kdy velký podíl příjmů představovaly registrační poplatky na konferenci a 

doprovodné služby (příjmy spojené s organizováním konference tvořily více jak 65 % všech 

příjmů celkem). Tržby za facepainting, tedy malování na obličej, nabízené jako doprovodný 

program Dnů s antilopou a na podobných akcí tvořil příjmy ve výši 11 035,-. 

Všem, kteří se v roce 2019 finančně podíleli na realizaci aktivit spojených s ochranou 

antilop Derbyho a biodiverzity, velice děkujeme a věříme, že nás podpoříte i v dalších letech. 

 

Příjmy za rok 2019 

Dary 393 000 Kč 

Členské příspěvky 42 000 Kč 

Prodej propagačních předmětů  184 000 Kč 

Služby 1 096 000 Kč 

Další výnosy a kurzové zisky 3 000 Kč 

Celkem 1 718 000 Kč  

 

 

  

(zaokrouhleno na celé tisíce) 
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Výdaje 

Stejně jako v minulých letech jsme se i v roce 2019 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, překlady a poštovní a kurýrní služby. V roce 2019 se nám 

nevyhnuly mzdové náklady, které byly právě spojeny s organizací konference IWEC. Rozsah 

práce při přípravách konference zdaleka přesáhl možnou mez dobrovolnické činnosti, proto 

spolek vyplácel 5 měsíců mzdu Ing. Markétě Glonekové, Ph.D., která měla za spolek Derbianus 

konferenci na starost. 

Výdaje spojené s realizací aktivit přímo v Senegalu, 

tedy zejména s identifikacemi nově narozených mláďat, 

jednáními v Senegalu a vzdělávacími programy v roce 2019 

narostly na částku 228 000 Kč. Z této částky tvoří přibližně 

třetinu výdaje spojené se zapojením Henriette Diarra do 

činnosti spolku Derbianus. Henriette se stala duší našich 

senegalských aktivit a věříme, že její zapojení do aktivit spolku 

nadále poroste. Samotné cestovní náklady jsou poměrně nízké 

i díky intenzivní podpoře ČZU v Praze a FTZ ČZU v Praze, které 

se na cestách do Senegalu i často finančně podílely. Cesta 

Markéty Grúňové do Senegalu byla částečně finančně pokryta 

naším partnerem – Safari Parkem Dvůr Králové. 

 
  

 

Výdaje za rok 2019 

Administrativní náklady 15 000 Kč 

Právní poradenství a vedení účetnictví 22 000 Kč 

Výdaje na aktivity přímo v Senegalu 228 000 Kč 

Výroba propagačních předmětů 109 000 Kč 

Ostatní služby (zejména organizace IWEC) 491 000 Kč 

Mzdové náklady 50 000 Kč 

Členský příspěvek EAZA 17 000 Kč 

Kurzové ztráty 17 000 Kč 

Ostatní výdaje 70 000 Kč 

Daň z příjmů 69 000 Kč 

Celkem 1 088 000 Kč 

  

Henriette se stala duší senegalských aktivit. 

(zaokrouhleno na celé tisíce) 
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Výdaje na výrobu propagačních předmětů v roce 2019 byly opět značné, mimo jiné 

z důvodu výroby větší zásoby triček z certifikované bavlny a také díky výrobě konferenčních 

triček a tašek.  

V rámci ostatních služeb a výdajů jsou zahrnuty zejména náklady spojené 

s organizováním konference IWEC (zajištění doprovodného programu, občerstvení pro účastníky 

atd.). Více jak 65 % z celkových výdajů v roce 2019 bylo spojeno s organizováním konference 

IWEC. 

 

Propagační předměty v roce 2019 

Typ 
Skladem 

31.12.2018 
Vyrobeno Prodáno Rozdáno 

Skladem 

31.12.2019 

Prodejní 

cena 

 vč. DPH 

Tričko Hope 2 0 0 0 2 290 Kč 

Tričko  
Real Hope 6 0 0 0 6 290 Kč 

Tričko  
AV dětské 48 0 29 1 18 250 Kč 

Tričko  
Afrika dětské 55 0 15 0 40 250 Kč 

Tričko hlava 28 0 5 0 23 290 Kč 

Tričko Afrika 66 96 47 4 111 290 Kč 

Tričko  
Limited Edition 70 530 242 22 336 

350*/ 

390 Kč 

Tričko Limited  
Edition dětské 0 70 34 12 24 250 Kč 

Tílko dámské 15 0 2 0 13 350 Kč 

Taška netkaná 15 0 0 0 15 90 Kč 

Taška 
biobavlna 0 50 34 4 12 175 Kč 

Placka 100 0 27 12 61 50 Kč 

Magnet 27 0 16 5 6 50 Kč 

Samolepka  
na auto 3 245 3 3 242 65 Kč 

Kalendář 14 0 0 14 0 
160 / 

190 Kč 

DVD 16 0 2 1 13 100 Kč 

Pracovní 
sešítek 68 100 126 4 38 40 Kč 

Samolepka 
malá 310 0 0 173 137 10 Kč 

* Sleva pro řádné členy 
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PROJEKT NA ZÁCHRANU ANTILOPY DERBYHO 

V roce 2019 probíhaly identifikace ve dvou fázích. Začátkem roku proběhla kontrola počtu 

zvířat v jednotlivých oborách a byl posouzen jejich zdravotní stav. V druhé fázi byl přizván 

zástupce Ředitelství národních 

parků (DPN) k asistenci při 

identifikacích přímo v terénu. 

Tento přístup by měl pomoci 

budování kapacit a posílení 

spolupráce s partnery SPEFS a 

DPN a předání našich zkušeností 

s identifikací jednotlivých zvířat, 

přiřazování mláďat k matkám 

a vytváření či aktualizace 

identifikačních karet. 

 

Identifikace mláďat 

V roce byly 2019 identifikace zahájeny 

o něco později než obvykle díky k předcházejícím 

jednáním s Ministrem životního prostředí 

Senegalu, DPN, zástupci SPEFS a očekávaným 

výsledkům evaluací z loňského roku. Výsledkem 

společných jednání byly identifikace realizované 

v březnu 2019 za asistence poručíka Amadou 

Diarra, zástupce DPN, kterého celým procesem 

provedla naše zkušená a proškolená dobrovolnice 

Zuzana Holubová. Ta se již s oběma rezervacemi 

blíže seznámila v rámci své stáže v roce 2018, kde 

se také zúčastnila identifikací. Oba identifikátoři, 

vybaveni potřebnými materiály a v plné 

odhodlanosti splnit svou misi, se vypravili nejprve 

do rezervace Fathala a poté rezervace Bandia. 

 

Mláďata se drží v tzv. školkách a obvykle na ně dohlíží starší sourozenec. 

Zuza Holubová a zástupce DPN Amadou Diarra, v terénu. 
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V rámci mise se úspěšně podařilo identifikovat 9 mláďat z 13 narozených v sezóně 

2018/2019. V rezervaci Bandia uhynula dvě mláďata krátce po narození a jedno bylo zabito 

krajtou. V rezervaci Fathala bylo nejprve určeno pohlaví u mláděte, které se narodilo na konci 

sezóny 2017/2018. Po řízených požárech 

pak bylo nalezeno jedno slabé mládě, 

které krátce nato uhynulo. Řízené požáry 

jsou jedním z nástrojů managementu 

savany, jelikož s jejich pomocí lze předejít 

větším škodám ve vrcholném období 

sucha. Počty mláďat narozených v sezóně 

2018/2019 lze nalézt v tabulce, která 

ukazuje odchované jedince. 

 

Management stád 

V průběhu identifikací u všech stád byly 

zaznamenány počty zvířat a u jednotlivců 

posouzen zdravotní stav. U jedné samice 

v rezervaci Bandia je viditelný zlomený roh, 

který se ovšem dobře zhojil, a tak věříme, že tato 

„vada na kráse“ jinak zdravou a plodnou samici 

nijak neomezí. Samec Destin utrpěl vážná 

zranění při souboji s jiným samcem, proto musel 

být utracen. 

Stále se potýkáme s nízkým počtem zabřeznutí v chovném stádě Bandia 5. Věříme, že 

výměna chovného samce by mohla být řešením. Dlouhodobě také řešíme vysokou úmrtnost 

mláďat v oboře Bandia 3, přesto se letos podařilo odchovat mladou samičku, která se má čile 

k světu. 

Současná situace bohužel neumožnila realizaci převozů mezi jednotlivými chovnými 

stáda, dorůstající samci tedy nadále sdílí oboru se svými matkami. Podrobné informace 

k současnému stavu populací v oborách naleznete v plemenné knize pro rok 2019. 

  

Zlomený a zahojený roh, se může zdát jako „vada na kráse“. 

První identifikované mládě v rezervaci Bandia. 
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Složení stád antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala 

(červen 2019) 

Stádo Samci 
Samice 

(+neurčené) 

Přírůstek 

(samci,samice) 
CELKEM 

Bandia 1+2 27 12 2,1 42 

Bandia 3 5 9 0,1 15 

Bandia 4 5 0 0,0 5 

Bandia 5 3 12 0,0 15 

Fathala 1 10 13 4,0 27 

Fathala 2 9 4 1,0 14 

CELKEM 59 50 7,2 118 

 

Další aktivity a zapojení Henriette Diarra  

V roce 2019 jsme udělali velký krok vpřed, když jsme se dohodli na jmenování místního 

spolupracovníka, který bude trvale přítomen v Senegalu a který bude dohlížet na další rozvoj 

aktivit v Senegalu a v ochraně antilopy Derbyho. Po pečlivém zvážení jsme vybrali paní Henriette 

Diarra a ta se tak stala stálým členem našeho týmu. Henriette je odborník v oblasti marketingu a 

komunikace a zároveň má velký zájem o biologické vědy a ochranu přírody. Na základě 

dlouhodobé dobrovolné spolupráce s naším týmem jsme se rozhodli přesunout na Henriette 

některé kompetence spojené s komunikací se senegalskými partnery a byla také pověřena 

supervizí nad místními učiteli odpovědnými za environmentální vzdělávání, vedením místní 

administrativy a v neposlední řadě k založení místní pobočky Derbianus v Senegalu. Její práce pro 

spolek odpovídala cca 25h měsíčně a je financována z daru Knowsley Safari Park. 

Na rok 2019 byly naplánovány a DPN organizovány dvě evaluační schůzky, kterých se 

Henriette zúčastnila. Během těchto schůzek bylo vzneseno několik bodů, ze kterých mimo jiné 

vzešel požadavek, aby týmu Derbianus více pracoval se senegalským akademiky a zaměřil se i na 

budování kapacit v Senegalu. Ke splnění tohoto cíle určitě přispěje i fakt, že FTZ ČZU v Praze 

získala projekt na podporu mobilit akademických pracovníků z/do Senegalu. 

Dále byla členy spolku v Senegalu projednávána spolupráce s místní genetickou 

specialistkou Arame Ndiaye ohledně budoucích analýz vzorků antilop Derbyho i jiných zvířat 

v genetické laboratoři přímo v Dakaru. 

Nedílnou součástí našich aktivit je také vzdělávání dětí v Senegalu. O této činnosti se 

dočtete více na straně 28.  
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VÝZKUM, VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

Expertíza a odborná činnost členů Derbianus Conservation se významně rozšiřuje 

a posiluje. Stalo se tak efektivnějším využíváním dostupných, i tak vzácných, dat o antilopě 

Derbyho, tak využíváním nových nástrojů analýz a interdisciplinární spolupráce. Výzkum 

provádíme v různých oborech, které mají vztah k pochopení ekologie, chování i ochraně 

a managementu velkých savců v savanových ekosystémech. Vidíme mnoho dalších prvků 

v ekosystémech, které jsou vzájemně propojeny nebo které procházejí podobnými 

ekosystémovými procesy. Komplexní expertíza je užitečná pro vyhodnocení stavu dalších druhů 

západoafrické savany. 

Expertíza Derbianus Conservation zahrnuje monitoring prostředí a druhů s využitím 

dronů, fotopastí, obojků, s využitím pokročilých časoprostorových analýz. Expertíza již 

v současné době výrazně přesahuje vlajkový druh – kriticky ohroženou antilopu Derbyho, 

a vztahuje se obecně na velké savce, především kopytníky. V neposlední řadě naše expertíza 

zasahuje oblast konfliktu mezi zvěří a místním obyvatelstvem, případně konfliktu ochrany 

přírody a chráněných území s místním obyvatelstvem. Svou vzdělávací činností vytváříme 

základy pro budoucnost v nové generaci, a to nejen prostřednictvím přímého vzdělání školních 

dětí v rámci námi vedených vzdělávacích programů, ale zejména v podpoře vzdělávání místních 

učitelů, kteří mají významný podíl na životních postojích žáků a jsou tak spolutvůrci každodenní 

reality. Své působení ze Senegalu postupně rozšiřujeme do dalších zemí, jimiž prochází súdánská 

a sudano-guinejská savana, jako je Niger, Benin, či Ghana. Další studie související s ekologií 

kopytníků provádíme i v Namibii, Jihoafrické republice, či Spojených Arabských Emirátech. 

Expertíza se zaměřuje na funkčnost ekosystémů jako celku, na efektivitu lidského snažení při 

zachování biodiverzity, na pochopení jádra konfliktů a hledání řešení pro všechny zúčastněné. 

Výsledky mohou přispět tak ke strategickému rozhodování orgánů ochrany přírody a manažerů 

rezervací nejen v Senegalu, ale i v širším měřítku, zejména v západní Africe.  

 

Na další stranách je ochutnávka z naší výzkumné činnosti v roce 2019... 
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Model vhodnosti prostředí – Kde všude je a kde ještě by mohla být antilopa Derbyho 

v Niokolu 

V návaznosti na aktivity v roce 2018, zejména na letecké a pozemní sčítání zvěře 

v národním parku Niokolo Koba, jsme výzkum v roce 2019 zaměřili právě tam, na přirozené 

prostředí antilopy Derbyho a zpracovali model vhodnosti habitatů pro antilopu Derbyho u ní 

doma. Využili jsme dlouhodobých záznamů, které se podařilo nám a spolupracovníkům o antilopě 

Derbyho nashromáždit za 18 let působení v parku, od prvního bobku nalezeného naším týmem 

v roce 2001 až do záznamů fotopastmi v roce 2018. Využili jsme prostředí geografických 

informačních systémů (GIS), získali jsme mapu habitatů z dlouhodobého monitoringu prostředí a 

další prvky v krajině národního parku Niokolo Koba a pustili se do modelování, respektive do 

vytvoření mapy pravděpodobnosti výskytu antilopy Derbyho na základě kombinace jejich 

výskytu a faktorů přírodního a antropogenního prostředí. Tohoto úkolu se zhostil náš senegalský 

student Moussa Seydi. Vyslali jsme ho vyzbrojeného základními daty na stáž do instituce Centre 

de Suivi Ecologique v Dakaru (Environmental Monitoring Center, Dakar), kde se naučil pracovat 

s environmentálními proměnnými v GIS a získal základy modelování. Na finálních analýzách 

získal další významnou podporu od prostorových analytiků Fakulty životního prostředí ČZU. 

Z výsledku modelování vyplývá, že vhodnost prostředí antilopy Derbyho nespočívá v určitém 

jednotlivém typu habitatu, ani ve vazbě na vodu, protože obojí je díky mozaikovité krajině Niokola 

dostupné a neváže se na specifický prostor. Nejvýznamnější faktory určující rozšíření antilopy 

Derbyho v parku jsou hranice parku a vesnice, tedy vlastní přítomnost lidí (pravděpodobně 

včetně dobytka) a hlavní silnice se silným kamionovým provozem, která protíná národní park. 

Výsledem modelu je mapa, která je vynikajícím podkladem pro diskuzi a strategická rozhodování 

pro management parku. Mapa bude zveřejněna v diplomové práci obhajované v září 2020. 

 

Selektivita potravy antilopy Derbyho v kritickém období sucha – Co dělá příkrm 

s přirozeným potravním chováním? A je tedy nutné antilopy v rezervacích 

přikrmovat? 

Potrava, její množství a kvalita je jedním z pilířů úspěšných chovů. Cílem tohoto výzkumu 

bylo stanovit, které dřeviny byly WDE přednostně vybírány se v kritickém období sucha, kdy je 

nejméně potravních zdrojů. Další otázkou pak bylo, které nutriční vlastnosti rostlin byly hnací 

silou výběru potravy zvířat a jak byla tato selektivita ovlivněna doplňkovým krmivem. Výzkum 

probíhal pouze v rezervaci Fathala. Antilopy Derbyho jsou selektivní pro určité druhy rostlin, 

některé jsou preferenčně vyhledávány, jiným se vyhýbají. Nejvyhledávanější byly lusky druhu 

Piliostigma thonningi. Když však antilopy dostaly příkrm – lusky Acacia albida, preference vůči 

vyhledávaným druhům se snížily, zatímco vyhýbání se určitým druhům zůstalo nedotčeno, 

zejména protože mají vyšší obsah antinutričních látek. Příkrm má tedy v době omezených zdrojů 

velký význam, protože zajišťuje antilopám kvalitní potravu a snižuje příjem špatně stravitelných 

či jedovatých rostlin. 
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Minerály – jak je stanovit? Krev, srst nebo trus? 

Minerální výživa se významně podílí na celkovém zdravotním stavu zvířat a jedním 

z prvních kroků při jeho hodnocení. Široce používaným prostředkem zkoumání živočišných 

minerálních profilů je krevní sérum nebo plazma a tkáně vnitřních orgánů. Pořízení těchto typů 

vzorků může být invazivní a v případě vzácných druhů, jako je antilopa Derbyho, je téměř 

nemožná. Jedním z řešení tohoto problému je sběr snadno přístupných vzorků, jako jsou trus 

nebo srst. Stanovit minerální profil antilop Derbyho je součástí dizertační práce Lucky Stoklasové. 

Cílem tohoto jejího dílčího výzkumu bylo 

zjistit, zda výsledky analýz minerálního 

profilu z různých typů vzorků korelují a lze 

je vzájemně nahradit. K tomu jsme využili 

vzorků odebraných při translokacích 

11 antilop Derbyho v roce 2017. Korelace 

mezi výsledky analýz vzorků krve, trusu a 

srsti však nalezeny nebyly. Každý typ 

vzorku přináší jiný typ informace o obsahu 

minerálů, v jiných souvislostech a nelze je 

tedy vzájemně nahrazovat. 

 

Řídit chov nebo nechat antilopy, ať se „řídí“ samy? 

Jedním ze základních směrů našeho výzkumu v rámci populace antilop Derbyho 

v rezervacích Bandia a Fathala je výzkum genetický. Chov antilop zde byl založen na malém počtu 

zakladatelů a již naše předchozí výsledky (Koláčková et al., 2011 a Zemanová et al. 2015) ukázaly, 

že pečlivé řízení chovu se vyplácí. Nový pohled na situaci teď přinese výzkum Aničky Kubátové, 

která porovnává genetické parametry antilop Derbyho v rezervaci Bandia s parametry populace 

antilopy losí, druhu, který pochází z Jihoafrické republiky, není ohrožený a je v rezervaci Bandia 

chován za účelem turismu. Chov antilop losích má jen o málo vyšší počet zakládajících jedinců 

a jeho management je omezen na „kuchyňskou úpravu“, kdy především mladí samci jsou 

pravidelně poráženi a přesouvání na jídelní lístek rezervace Bandia. Cílem tohoto výzkumu je 

zjistit, jak se liší genetické parametry obou sledovaných populací a také zda vzhledem k jejich 

blízké příbuznosti nedochází k jejich vzájemnému křížení. Výsledky byly publikovány ve 

vědeckém časopise Scientific reports v roce 2020.

U vzácných druhů může i vzorek trusu poskytnout informace. 



21 

PUBLIKACE TÝMU V ROCE 2019 

Odborné monografie 
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Taurotragus derbianus derbianus (Gray, 1847), volume 11, Czech University of Life 
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critically endangered Western Derby eland during the food shortage period within 

conservation breeding in Senegal. Scientific Reports. 9, article number 8712. ISSN 2045-

2322. 

− Kubátová A., Štochlová K., Brandlová K., Jůnková Vymyslická P., Černá Bolfíková B. 2019. 

To manage or not to manage: Case study of two eland species bred in semi-captivity in 

Bandia Reserve, Senegal. 1-28 pp. Manuscript přijat do Scientific Reports. (Submitted.) 

− Löwe R, Sedmíková M, Natov P, Jankovský M., Hejcmanová P, Dvořák J., 2019. Differencs 

in Timber Volume Estimates Using Various Algorithms Available in the Control and 

Information Systems of Harvesters. Forests. 10: 388. 

− Mehmood A., Abid S., Hejcmanová P., Asadi M. A., Kabeer B., Jilani M. J., Bilal S., Ashraf M. 

W., 2019. Comparison of physiological responses of Arabian striped hyaena (Hyaena 

hyaena sultana) to effective immobilisations with ketamine-medetomidine and ketamine-

xylazine in (semi-) captive conditions. PeerJ, 7:e7326. (Epub: DOI 10.7717/peerj.7326) 

− Stoklasová L., Váhala J., Hejcmanová P., 2019. Minerals in the blood, hair, and faeces of the 

Critically Endangered Western Derby eland under human care in two wildlife reserves in 

Senegal. Biological Trace Element Research. (Epub: DOI 10.1007/s12011-019-01839-8) 
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Absolventské práce 

− Beckeová Tereza. 2019. Vliv translokací kopytníků na jejich zdraví a reprodukci. 

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

− Benešová Lucie. 2019. Microbiome community of farmed Common eland (Taurotragus 

oryx) under varied forage quality regimes. Diplomová práce. Fakulta tropického 

zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze. (EN) 

− Castillo Gómez Carlos. 2019. Detectability of Western Derby elands in West-African 

savanna by aerial imagery. Diplomová práce. Fakulta tropického zemědělství, Česká 

zemědělská univerzita v Praze. (EN) 

− Holubová Zuzana. 2019. Assessment of selected methods for monitoring of large African 

ungulates. Diplomová práce. Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská 

univerzita v Praze. (EN) 

− Grúňová Markéta. 2019. Environmental education and its potential to support 

conservation activities. Dizertační práce. Fakulta tropického zemědělství, Česká 

zemědělská univerzita v Praze. (EN) 

Konference 

− Abid S., Bilal S., Mehmood A., Kabeer B., Hejcmanová P. 2019. Individual variation in 

hunting behaviour of cheetahs in an intensively managed space-limited reserve at the Sir 

Bani Yas Island (United Arabian Emirates). Wildlife Research and Conservation 

conference 2019, září 30 - říjen 2, 2019. Berlin, Německo. Poster. 

− Gašparová K., Moussa Zabeirou A.R., Fennessy J., Rabeil T., Brandlová K. 2019. Immediate 

post-translocation monitoring of re-introduced West African giraffe in Gadabedji 

Biosphere Reserve, Niger after 50 year absence. Wildlife Research and Conservation 

conference 2019, září 30 - říjen 2, 2019. Berlin, Německo. Poster. 

− Hejcmanová P., Stoklasová L., Brandlová K. 2019. Is not eland as an eland: how to 

distinguish common Common eland from the critically endangered Derby eland? Try the 

dung. Wildlife Research and Conservation conference 2019, září 30 - říjen 2, 2019. Berlin, 

Německo. Poster. 

− Stoklasová L., Hejcmanová P. 2019. Diet quality of zebra and buffalo in two nature 

reserves in Senegal. Wildlife Research and Conservation conference 2019, září 30 - říjen 

2, 2019. Berlin, Německo. Poster. 

− Neštický V., Mikslová M., Morkel Ch., Brandlová K. 2019. Pilot estimation of leopard 

density in the Nama-Karoo habitat in Southern Namibia. Wildlife Research and 

Conservation conference 2019, září 30 - říjen 2, 2019. Berlin, Německo. Poster. 
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− Pluháček J., Ceacero F., Garguláková A., Kubičková S., Komárková M., King S.R.B., 

Moehlman P., Schoenecker K., Šimek J., Brandlová K., Gloneková M. (Eds.) Book of 

Abstracts. 2019. 2nd International Wild Equid Conference. Czech University of Life 

Sciences Prague, Prague. 215pp. Září 2 - 5, 2019. Book of Abstract. 

− Brandlová K., Diarra H., Grúňová M., Fedorova T., Štochlová K., Gloneková M., Miřejovská 

M., Hejcmanová P. Building Capacities for Western Derby eland conservation in Senegal. 

EAZA Annual Meeting 2019. BIOPARC Valencia, Španělsko. Září 17 – 21, 2019. Poster. 

− Brandlová K., Grúňová M., Gloneková M., Štochlová K., Miřejovská M., Fedorova T., 

Hejcmanová P. 2019. Building Capacities for Western Derby eland conservation in 

Senegal. EAZA AG TAG Annual Meeting 2019. BIOPARC Valencia, Španělsko. Září 17 – 21, 

2019. 

− Štochlová K, Brandlová K, Ogden R, Černá Bolfíková B. Spiral-Horned Antelope 

Conservation Genetics project – update. EAZA AG TAG Mid-year meeting 2019. Berlin, 

Německo. Květen 13 – 15, 2019. 

− Brandlová K, Hejcmanová P, Váhala J, Grúňová M, Gloneková M, Kubátová A, Štochlová K, 

Miřejovská M, Fedorova T. The Western Derby Eland Translocations in Senegal: What we 

have learned during the last 13 years? 19th Annual Sahelo-Saharan Interest Group 

Meeting. Tunis, Tunisko. Duben 30 – Květen 3, 2019. 

− Brandlová K., Rabeil T., Hejcmanová P. a kol. 2019. Výsledky sčítání velkých zvířat v 

Niokolo Koba/Large animal survey results from Niokolo Koba National Park. Annual 

UCSZOO konference. Zlín, Česko. Březen 5 - 7, 2019. 

− Fedorova T. 2019. Lze ovlivnit intenzitu říje u velbloudích samců? Annual UCSZOO 

konference. Zlín, Česko. Březen 5 - 7, 2019. 

Přednášky 

− Brandlová K., 2019. Proč (ne)jíst antilopy? Africký den. Kampus FFUK Hybernská. Praha, 

Česká republika. 25. květen. 

− Brandlová K., 2019. Proč (ne)jíst antilopy? Cestovatelské přednášky. Safari Park Dvůr 

Králové. Dvůr Králové na Labem, Česká republika. 30. květen. 

− Brandlová K. Záchranný program antilopy Derbyho v Senegalu a farmový chov antilopy 

losí v Lánech. Noc vědců. Česká zemědělská univerzita v Praze. Praha, Česká republika. 

6. září. 

− Brandlová K., 2019. Derbianus Conservation, z. s., Výroční členská schůze spolku 

Derbianus Conservation, Klub cestovatelů, Praha, Česká republika. 20. listopadu. 
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− Brandlová K., 2019. Conservation de l‘éland de Derby Occidental. Schůze s ministrem 

ŽPaUR Abdou Karim Sall. Ministerstvo životního prostředí (MEDD). Dakar, Senegal. 

29. listopadu. (FR) 

− Štochlová K., 2019. Záchranný program západní antilopy Derbyho. Konference Nebuď 

mimo! v Karlínském gymnáziu, Praha, Česká republika. 12. prosince. 

Ostatní články a publikace 

− Brandlová K., 2019. Novinky u antilop derbyho./Derby eland news. 29 p. In: Brandlová K. 

(Eds.): Gerenuk - sborník odborné skupiny pro antilopy a žirafy při UCSZOO, volume 5, 

Komise pro chov žiraf a antilop při UCSZOO, 51 pp. 

− Brandlová K., Fedorova T., Grúňová M., Holubová Z., Štochlová K., Diarra H., Diarra A., 

Gueye M., Hejcmanová P., 2019. The Western Derby eland. In: Shurter et al. (Eds.): 

Gnusletter, volume 36(2), 2019. White Oak Conservation, UK. 57 pp. ISSN: 2304-0718. 

− Brandlová K., Hejcmanová P., 2019. Jak běží léta s antilopami. In: Kašparová J. et al. (Eds.): 

Živá univerzita, volume 2, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic. 48 pp. 

− Grúňová M. a kol. 2019. Héros de la faune. Vzdělávací brožura, Derbianus Conservation. 

(FR) 

− Kolektiva autorů. 2019. Výroční zpráva o činnosti Fakulty tropického zemědělství za rok 

2018. Fakulta tropického zemědělství, Praha, Česká republika. 101 pp. 

− Štochlová Kateřina. 2019. Genetick studie antilop skupiny Tragelaphiny - odkud pochází 

zoopopulace?/Spiral-Horned Conservation Genetic Project - Where do the zoo population 

come from? 39-40 pp. In: Brandlová K. (Eds.) Gerenuk - sborník odborné skupiny pro 

antilopy a žirafy při UCSZOO, volume 5, Komise pro chov žiraf a antilop při UCSZOO, 51 pp. 

 

   
Mezi naše pravidelné publikace se řadí výroční zpráva spolku DC a plemenná kniha antilop Derbyho. 
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 

19. Setkání Sahelo-Saharan Interest Group (SSIG), Tunis 

Každoroční setkání skupiny se zájmem o Saharu a Sahel proběhlo v tradičním termínu 

na přelomu dubna a května v severoafrickém Tunisu. Úvodním tématem setkání bylo hodnocení 

úspěšnosti různých reintrodukčních programů v regionu (Čad, Tunis, Senegal, Maroko). 

Navazoval blok zaměřený pastevectví a soužití dobytka s volně žijícími zvířaty a na závěr prvního 

dne byly představeny možnosti reintrodukce gazel dama včetně spolupráce s organizací Source 

Population Alliance sdružující vybrané zoo a chovatele antilop především v americkém Texasu. 

Druhý den byl tematicky velmi pestrý, 

od sofistikovaného pštrosího inkubátoru po 

supy na útesech, od genomiky po fyziologii, 

od krokodýlů po antilopy Derbyho. Skutečně 

antilopy nechyběly ani letos, tentokrát 

s příspěvkem zaměřeným na naše zkušenosti 

s translokacemi v rámci a mezi rezervacemi 

Bandia a Fathala v uplynulých dekádách.   

 

Zasedání AG TAG Berlín 

Pololetní zasedání TAGu proběhlo v květnu v německém Tierparku Berlin v návaznosti 

na International Okapi Meeting, jehož se zúčastnila také řada zástupců mimoevropských institucí 

(např. USA, UAE, Japonsko). Zásadním výstupem „okapího“ setkání je stanovení role chovu okapi 

v zoologických zahradách a rozpoznání zásadního významu chovu okapi pro její ochranu 

do budoucna. 

Následné zasedání TAGu bylo pak kromě standardního přehledu chovů antilop a žiraf 

obohaceno o detailní rozbor plemenné knihy žiraf Rothschildových a řadu dalších inspirativních 

diskusí. Derek Lee představil své projekty na výzkum a ochranu masajských žiraf v Tanzánii. 

Druhý den zasedání byl věnován diskusím o nově představené „light verzi“ Regional Collection 

Plan, s důrazem na druhy, které byly dle RCP vyhodnoceny jako významné, ale pro něž neexistuje 

chovný program a koordinátor. Antilopy byly v rámci tohoto zasedání zastoupeny přednáškou 

Katky Štochlové zaměřenou na genetiku antilop rodu Tragelaphini a také řadou dalších 

výzkumných témat, která prezentovala Karolína Brandlová. 

 

Letošní přednáška byla věnována translokacím antilop Derbyho. 
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Výroční schůze EAZA ve Valencii 

Již od roku 2006 se prezentace aktivit spojených s antilopou Derbyho pravidelně objevují 

na výročním zasedání Evropské Asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a nebylo tomu 

jinak ani v roce 2019 ve španělské Valencii. Zasedání odborné skupiny pro antilopy a žirafy, 

Antelope & Giraffid TAG vedl již několikátým rokem Sander Hofman, který v první části zasedání 

představil nové logo TAGu (od Olivera - děkujeme!), “lehkou” verzi regionálního plánu chovu pro 

antilopy a žirafy v evropských zoologických zahradách a plány TAGu do dalších let. Následovaly 

informace o chovech jednotlivých druhů antilop, žiraf a okapi v evropských zoo a také informace 

ze záchranných a výzkumných projektů. 

Druhá část zasedání byla 

věnována rozsáhlejším přednáškám, 

které částečně navazovaly na květnové 

zasedání SSIG v Tunisu tématem 

reintrodukcí antilop. Objevila se ale i 

další témata spojená s chovatelskou 

praxí ohrožených druhů gazel a na závěr 

celého bloku přednesla Karolína 

Brandlová širší pohled na ochranu 

antilop Derbyho v kontextu současné 

situace. 

 

Mezinárodní konference International Wild Equid Conference na ČZU 

Od neděle 1. září do čtvrtka 5. září 2019 se na České zemědělské univerzitě v Praze konal 

již druhý ročník mezinárodní konference „International Wild Equid Conference 2019“. Cílem 

konference bylo propojit současné vědecké poznatky s ochranářskými aktivitami a zúčastnilo se 

jí 118 vědců a odborníků z 27 zemí světa. Konferenci na přání hlavního organizátora odborné 

O tom, jak si vedou antilopy Derbyho v současnosti, hovořila 

předsedkyně spolku Derbianus Conservation. 

Účastníci 19. ročníku International Wild Equid Conference 2019 před pavilonem FTZ ČZU v Praze. 
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skupiny pro ochranu koňovitých (ESG) Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) 

spoluorganizoval spolek Derbianus Conservation, Zoo Praha, ČZU a US Geological Survey. 

Program konference zahrnoval kromě 45 přednášek a 41 posterů i uzavřená jednání 

odborných skupin a exkurze do Zoo Praha, Safari Parku Dvůr Králové, Přírodní rezervace 

pro divoké koně Milovice a chovné stanice koní Převalského Zoo Praha v Dolním Dobřejově. 

 

Výlet do Zoo Plzeň 

 Letos v červnu jsme uskutečnili další teambuildingový výlet pro všechny členy, příznivce 

a podporovatele spolku Derbianus Conservation a antilop Derbyho. Opět jsme vyrazili do jedné 

z partnerských zoo, tentokrát to byla Zoologická a botanická zahrada města Plzeň. Mohli jsme 

pozdravit antilopího samce Niokolo, nebo alespoň jeho maketu v životní velikosti, kterou 

zoologická zahrada vlastní. Také jsme měli možnost podívat se do zázemí výběhů a přitom si 

poslechnout odborný výklad. Za což velmi děkujeme! 

 

  

Výlet s malými i velkými příznivci antilopy Derbyho. 
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VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání v Senegalu 

V roce 2019 pokračoval 

profesionální pedagog Moustapha 

Mbengue (Zao), jehož činnost je 

podporovaná Safari Parkem Dvůr 

Králové, ve vzdělávacích programech 

pro senegalské školy. V rámci těchto 

programů objíždí školy a prezentuje 

souvislost mezi propojeností 

ekosystému a důležitostí ochrany 

přírody, kterou si žáci mohou vzápětí 

prožít skrze sérii vzdělávacích aktivit. Po této přípravné lekci 

Zao organizuje exkurzi třídy do přírodní rezervace Bandia, 

která vzdělávací aktivity podporuje prostřednictvím 

bezplatného zapůjčení terénních vozidel na území rezervace. 

 

V roce 2019 byla také ve jménu antilopy Derbyho 

založena první knihovna při střední škole Parcelles Assaines 

13 v Senegalu. 

 

Přednášky pro školy a veřejnost v ČR 

Řetězec přednášek byl zahájen v lednu 2019 na konferenci Wildlife Crime organizované 

Agenturou ochrany přírody a krajiny, která byla určená pro policejní složky a soudce. Následovaly 

dny otevřených dveří na FTZ ČZU, kde se kromě informačního stánku zařadili do programu také 

přednášky a promítání dokumentu Djink-i-junka: Buš bývala temná, které by měly nalákat 

uchazeče o studium na FTZ. Den otevřených dveří se tradičně konaná v lednu, březnu a listopadu. 

Exkurze žáků vedená pedagogem Moustaphou Mbengue (Zao). 

Nově byla založená knihovna antilopy Derbyho. 

Studentská konference neziskových organizací „Nebuď mimo!“ získává stále větší popularitu. 
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Květen se nesl v duchu „Proč (ne)jíst antilopy“, novou přednášku doc. Karolíny Brandlové 

jste mohli zaslechnout v rámci Afrických dní v kampusu FFUK Hybernská v Praze či Safari Parku 

Dvůr Králové. Na podzim svůj úspěch s přednáškou na ZŠ Jižní zopakovala i naše bývalá kolegyně 

a stálá podporovatelka Ing. Anna Kubátová. Konec roku byl završen konferencí „Nebuď Mimo!“ 

na karlínském gymnáziu v Praze, kde je Derbianus Conservation pravidelným hostem již několik 

let. 

Akce pro veřejnost 

Nový rok obvykle zahajujeme účastí na Dni otevřených dveří FTZ ČZU v Praze a ani letos 

tomu nebylo jinak. Zahradní slavnost ČZU pak nabídla kromě velmi rozmanitého programu i náš 

stánek, kde jste si mohli popovídat s antilopími nadšenci, koupit suvenýr anebo si nechat udělat 

facepainting. 

 

Stánkové turné „Den s antilopou“ napříč zoologickými zahradami jsme odstartovali 

v červnu a zakončili v říjnu. Podařilo se nám takto navštívit Jihlavu, Dvůr Králové, Ostravu, 

Olomouc a nově také zoo Hodonín. Poprvé jsme také postavili stánek na festivalu „Buď Fér 

a ochutnej africkou hudbu a fér kávu“ v Třebíči, kde byla možnost ochutnat tradiční i netradiční 

lahůdky, zatančit si v rytmu afrických bubnů a nasát přátelskou letní atmosféru. Dále jste nás měli 

šanci zastihnout na International Wild Equid Conference 2019, Festivalu vědy a techniky na 

„kulaťáku“ v Praze, Noci vědců, Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR. Organizátoři 9. ročníku 

Life Sciences Film Festivalu zahrnuli do programu i dokument: Češi zachraňují antilopy 

v Senegalu, byla šance jej shlédnout v Aule ČZU a při té příležitosti se informovat u našeho stánku. 

Tento rok jsme stánkový maratón zakončili účastí na 7. ročníku International Fair Party a tradičně 

Vánočními prodeji v Menze ČZU. Nezastavujeme. Běžíme dál, vstříc novému roku a těšíme se, až 

se shledáme na dalších společných akcích. 

Zahradní slavnost ČZU měla i letos velmi pestrý program. 



30 

 

  

Na Den s antilopou v Safari Parku Dvůr Králové pro vás vyzdobili naši dobrovolníci celý domeček. 
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DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SPOLKU 

Monitoring v NP Pendjari 

V polovině listopadu 2019 naše členka Zuzana Holubová zahájila svoji 7- měsíční stáž 

v národním parku Pendjari na severu Beninu, kde provádí sběr dat pro svoji doktorskou práci 

zaměřenou na dva druhy antilop, buvolce západoafrického (Alcelaphus buselaphus major) 

a korrigum (Damaliscus lunatus korrigum). Buvolec západoafrický je podle klasifikace červeného 

listu IUCN brán jako zranitelný, korrigum je klasifikován jako druh ohrožený. Pro nedostatek 

informací o aktuálním areálu rozšíření a početnosti, stejně tak o ekologii obou druhů, je však třeba 

se jejich aktuálním stavem více zabývat. Oba druhy buvolců obývají stejný typ savany jako 

antilopy Derbyho. V Národním Parku Niokolo Koba v Senegalu dosud přežívá pár desítek buvolců 

západoafrických, zatímco korrigum byl v parku vyhuben ve 20. letech 20. století. 

Jedním z posledních útočišť těchto antilop v západní Africe je v současné době právě NP 

Pendjari, které je součástí tzv. WAP Komplexu - chráněného území složeného z 3 národních parků 

(W, Arly a Pendjari) a přilehlých loveckých zón ležících na územích 3 států - Beninu, Nigeru 

a Burkiny Faso. Od roku 2017 je Pendjari řízeno neziskovou organizací African Parks, která se 

stará jak o ochranu parku před pytláky, pastevci dobytka a další lidskou aktivitou, tak i dohlíží 

na zdroje vody, řídí organizované požáry, stará se o rozvoj turismu a místních komunit. 

Zuzka během své stáže umisťovala v terénu fotopasti a prováděla pravidelná letecká 

sčítání, aby získala informace, v jaké časti parku a v jakém typu habitatu se studované druhy 

nejvíce vyskytují. Zajímá ji také možná hybridizace mezi oběma druhy, proto se snaží najít vzorky 

trusu či tkáně, které se budou moci 

použít na genetická vyšetření.  

Další plánovanou metodou bylo 

sledování 14 jedinců pomocí GPS 

satelitních obojků, s jejichž pomocí 

by se ukázal pohyb zvířat mezi 

jednotlivými územími a jaká 

možná nebezpečí jim hrozí. 

Vzhledem k probíhající pandemii 

se však obojkování přesouvá na 

rok 2021. 
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MARKETING A PR 

Kampaň 

Kampaň na podporu antilop Derbyho pomocí prodeje propagačních předmětů probíhala 

úspěšně i v roce 2019. Všechny propagační předměty bylo možné zakoupit na e-shopu 

provozovaném naším spolkem (www.derbianus.webuje.cz). Prodej propagačních předmětů 

doprovází i většinu akcí spolku Derbianus Conservation včetně Dnů s antilopou v zoologických 

zahradách, konferencí či přednášek. Upomínkové předměty bylo 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 tradičně na chod spolku a ochranu antilopy Derbyho.  

Mezi nejvíce prodávané předměty patří již tradičně trička s antilopou. Nejoblíbenějším 

motivem zůstalo i v roce 2019 tzv. Limited Edition s kresbou antilopy Derbyho od Jitky Mašínové, 

která spolupracuje na grafice i se Zoo Dvůr Králové. Trička s tímto motivem jsou navíc z biobavlny 

a s certifikací Fair Wear Foundation, která zaručuje, že textil byl vyroben za etických pracovních 

podmínek. Mimo tako trička byly v nabídce již tradičně všechny typy našich propagačních 

předmětů – placky, nálepky na automobily, látkové tašky, 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“. 

Dále běžela kampaň na podporu antilop 

Derbyho skrze web www.darujme.cz. Výtěžek z této 

kampaně pak přispěl začátkem roku 2020 na krmení 

antilop v rezervacích v období sucha. 

  

Velmi oblíbeným motivem zůstává Limited Edition i další produkty šité z biobavlny. 

Aktuální projekt na portálu www.darujme.cz. 

http://www.derbianus.webuje.cz/
http://www.darujme.cz/
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Internet 

Hlavním komunikačním prostředkem pro nás stále zůstávají webové stránky, na kterých 

čtenáře informujeme o našich aktivitách, úspěších a plánech. Stránky si stále spravujeme sami. 

V roce 2019 naše stánky www.derbianus.cz navštívilo 42 897 uživatelů (unikátní návštěvy). 

V komunikaci pokračujeme i na Facebooku, který teď spravuje Kateřina Gašparová 

ve spolupráci Janou Ptačinskou Jirátovou. Na Facebooku s Vámi sdílíme informace o našich 

aktivitách a o akcích na kterých Vás rádi potkáme. Pokud nás snad ještě nesledujete, najdete nás 

jako Derbianus Conservation. Naše fanouškovská základna má 1263 fanoušků. Děkujeme. 

Posledním naším internetovým nástrojem je e-shop, který pro nás spravuje naše 

dlouhodobá stážistka a dobrovolnice Iva Bernáthová. Na tomto internetovém obchodě jsme 

v roce 2019 zaznamenali celkem 644 návštěv a vyřídili jsme celkem 16 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. 

 

  

E-shop je jednoduchý způsob jak z pohodlí domova nakoupit a přitom podpořit antilopí projekty,  

více na: derbianus.webuje.cz 

Na našich webových stránkách najdete veškeré informace o projektu i s odkazy jak lze pomoci. 
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Média 

I v roce 2019 jste se o našich aktivitách mohli informovat na stránkách Živé univerzity. 

Například v článku Jak běží léta s antilopami v Živé Univerzitě, se čtenáři mohou dozvědět 

o radostech a strastech, co ochrana antilop v Senegalu 

obnáší. Největší mediální aktiva jsou internetové 

informační portály, které zvou a později i píší o akcích 

které Derbianus Conservation organizoval nebo se na 

organizaci podílel. Jak takové akce probíhaly se i vy 

můžete dočíst například v tiskové zprávě města Třebíč, 

Zoo Ostrava nebo Safari Parku Dvůr Králové. 

V tradičních tiskovinách určitě stojí věnovat pozornost 

rozhovoru s rektorem ČZU, který byl postupně vytištěn 

ve všech regionech ČR. Velká popularita se nesla také 

společně s konanou mezinárodní konferencí IWEC 

2019, zaměřenou na ochranu divoce žijících koní. 

S touto událostí se můžete více seznámit v sekci 

mezinárodní akce.   

Kromě 3 radiových vysílání jste si mohli poslechnout rozhovor s Karolínou Brandlovou 

a Markétou Grúňovou i nově na Apple podcast. Zároveň byla možnost nás zahlédnout 

na televizních obrazovkách v pořadu Objektiv a Chcete mě?. Navíc v archivu České televize je stále 

k dispozici dokumentární cyklus Češi zachraňují s Danem Bártou a s tím i epizoda o antilopách 

Derbyho. Dokument byl sice natočen v roce 2018, ale je velmi oblíben u široké veřejnosti, takže 

se mu dostalo několika repríz i v roce 2019. V archivu ČT je k dispozici s duálními titulky. 

  

V archivu České Televize máte stálou možnost si jednotlivé dokumenty a reportáže shlédnout. 
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Prezentace v médiích 

Noviny, Zpravodajství Živá univerzita (3 příspěvky) 

Gerenuk 

Gnusletter 

Právo 

MF Dnes 

Benešovský deník 

Berounský deník 

Boleslavský deník 

Brněnský deník 

Českobudějovický deník 

Českolipský deník 

Havlíčkobrodský deník 

Hodonínský deník 

Hradecký deník 

Hranický deník 

Jihlavský deník 

Karvinský deník 

Kladenský deník 

Klatovský deník 

Kolínský deník 

Krkonošský deník 

Kroměřížský deník 

Kutnohorský deník 

Liberecký deník 

Mělnický deník 

Moravskoslezský deník (3 příspěvky) 

Mostecký deník 

Náchodský deník 

Nymburský deník 

Olomoucký deník 

Pelhřimovský deník 

Písecký deník 

Plzeňský deník 

Podřipský deník 

Pražský deník 

Přerovský deník 

Příbramský deník 

Rakovnický deník 

Rychnovský deník 

Slovácký deník 

Táborský deník 

Třebíčský deník (2 příspěvky) 

Ústecký deník 

Vyškovský deník 

Zlínský deník 

Znojemský deník 

Žďárský deník 

Noviny Naše město 

Parlamentnilisty.cz 

Politicke-listy.cz 

vlasteneckenoviny.cz 

novinykraje.cz 

ceskenovinky1.eu 

equichannel.cz 

zpravodajstvi.ecn.cz 

 

Rozhlas Český Rozhlas Plus  

Český Rozhlas Hradec Králové (3 příspěvky) 

 Podcast Apple 

Televizní vysílání Česká Televize – Chcete mě? 

Česká Televize - Objektiv 

Česká Televize – Češi zachraňují (archiv) 

Internetové portály Portál Agris 

Portál Asociace soukromého zemědělství 

Portál ceska-krajina.cz 

Portál Ostravainfo.cz 

Portál regiontrebicsko.cz 

Portál eprogram.cz 

Portál ceskazoo.eu 

Portál jezdci.cz 

Portál celebritytime.cz 

Webové stránky Súkup.cz 

Ostatní Fakulta Tropického zemědělství – oficiální webové stránky 

Safari Park Dvůr Králové – oficiální webové stránky 

Zoo Ostrava – oficiální webové stránky 

Třebíč - oficiální webové stránky 

Filosofická fakulta UK - oficiální webové stránky 

Facebook 

http://www.nase-mesto.cz/den-pro-antilopu-derbyho-v-zoo-ostrava/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3974307
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/216562260250006-derbianus/
https://www.ftz.czu.cz/en/r-8683-aktuality-home/senegalske-milniky.html
https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/antilopy-derbyho/cesi-prevzali-v-senegalu-oceneni-za-dlouholety-projekt-na-zachranu-antilop-derbyho
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 je Ředitelství národních parků Senegalu (DPN) v čele 

s Colonelem Boucarem Ndiaye, které spadá pod Ministerstvo životního prostředí Senegalu a řídí 

chod národních parků a chráněných území, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Velmi důležitým partnerem v ČR je Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze, která 

spolku poskytuje administrativní zázemí a všestrannou podporu. 
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Jednou z nejdůležitějších součástí projektu je spolupráce se zoologickými zahradami, 

především jejich dlouhodobá podpora našeho spolku. Mezi naše hlavní partnery patří Safari Park 

Dvůr Králové, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Zoologická zahrada Ostrava 

(tyto tři zahrady jsou i řádnými členy spolku), Knowsley Safari Park (Velká Británie) 

a Al Bustan Zoological Centre (Spojené Arabské Emiráty). 

 

Partneři 

Mezi naše další partnerské zoologické zahrady, které byly řádnými členy spolku v roce 

2019, patří Zoologická zahrada Olomouc, Zoologická záhrada Bojnice, Zoologická záhrada 

Košice, Zoologická zahrada Hodonín a nově také Zoologická zahrada Jihlava. 

Dále s námi spolupracuje také Zoologická zahrada Liberec. 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 projekt materiálně či morálně. 

 

 

 

 

. 

 

 



38 

Dárci a sponzoři 

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost spolku a ochranu antilopy Derbyho. 

Safari Park Dvůr Králové podpořil projekt ochrany antilopy Derbyho z konta Wildlife. Zoo Ostrava 

spolu s Magistrátem města Ostravy darovala na ochranu antilopy Derbyho výtěžek v rámci 

projektu Dvě koruny ze vstupného a podpořila spolek i skrze své partnery. Antilopy také podpořil 

Spolek ochránců přírody Jaroměř. 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 jsme přijali i finanční dary od několika soukromých dárců, většinou 

prostřednictvím Darujme.cz. Mezi pravidelné soukromé dárce, kteří podpořili antilopy Derbyho 

i v roce 2019, patří paní Zuzana Bonhomme Hankeová, Petr Hána, Jiří Smrž, Jiří Šístek, Petr Saluz 

a další dárci, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Všem dárcům velice děkujeme. 

 

Našim sponzorům, partnerům a dobrovolníkům jsme uspořádali v červnu roku 2019 výlet 

do Zoo Plzeň.  
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme zástupcům senegalské vlády a parlamentu, Ministerstva životního prostředí 

a Ředitelství národních parků Senegalu za jejich spolupráci, zejména: 

Ministrovi Abdulaye Carime Sall a předešlým ministrům Mame Thierno Dieng a Abdoulaye 

Baldé. 

Abdoulaye Diop, Mallé Gueye, Amar Fall, Mamadou Daha Kane a dalším zástupcům DPN 

a národních parků Niokolo Koba a Delta du Saloum. 

Dřívějšímu řediteli DPN Souleye Ndiaye. 

 

Naše díky zaslouží také 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, Michal Varga, Luděk Čulík a Jana Ptačinská Jirátová. 

Za veterinární servis Jiří Váhala a Roman Vodička. 

Rektor ČZU v Praze v letech 2010-2018 prof. Ing. Jiří Balík, CSc. 

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. Petru Skleničkovi, CSc., kvestorce Ing. Janě Vohralíkové a děkanovi Fakulty tropického 

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

Za spolupráci si zaslouží naše díky zástupci MZV a MŽP ČR Ing. Michal Pastvinský, Mgr. Jiří 

Mach, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. a další. 
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Za spolupráci v Senegalu patří díky těmto lidem: 

Za odbornou spolupráci zástupcům univerzity Cheikh Anta Diop v Dakaru (UCAD) - rektor 

Ibrahima Thioub, prof. Paul Ndiaye, prof. Bienvenu Sambou, prof. Kandioura Noba a další jejich 

kolegové. 

Za spolupráci v rezervacích zástupcům SPEFS - Lucien Haddad, Jacques Rezk a Georges 

Rezk a manažeři rezervací Bandia a Fathala - Souheil Fourzoli, Willem Burger, Arnold Neethling, 

Christian Dering, Christophe Dering a Christoff Marais. 

A další spolupracovníci v Senegalu - Moustapha Bodian, Christopher Brooke, Al-Hassana 

Camara, Diné Daniller, Henriette Diarra, Vincent Dethier, Ousseynou Diaow, Abdoulaye Diop, 

Tidian Diop, Moussa Fall, Lamine Kane, Ousmane Kane, Marzanne Louw, Moustapha Mbengué, 

Mamadou Sidibe, Lamine Tamba, Oumar Thiam, Michelle Van Sittert a další zaměstnanci rezervací 

Bandia a Fathala. 

 

Také děkujeme spolupracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2019 

aktivně zapojili do chodu spolku: Lucie Ackermann Blažková, Tereza Beckeová, Iva 

Bernáthová, Anna Bernátková, Carlos Castillo Goméz, Petr Fedorov, Kateřina Gašparová, Nina 

Grúňová, Zuzana Holubová, Jiří Hrubý, Sabina Jonášová, Kristýna Kašnarová, Marie Madziová, 

Karla Musialová, Viktor Neštický, Lenka Pasterňáková, Julie Posseltová, Moussa Seydi, Míša 

Kopřivová Stejskalová, Markéta Swiacká, Martina Štochlová, Markéta Švejcarová, Eliška Švihlová, 

Gabriela Vičanová a další. 

 

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

Divišová, Lucie Foltýnová, Pavel Hulva, Radim Kotrba, Ivan Hájek, in memoriam Peter Lupták, 

Jana Mazancová, Zuzana Mihálovová, Štěpán Pokorný, Jana Rácová, Jan Robovský, Jan Svitálek, 

Vlasta Vlková, 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, 19th Earl of Derby - Knowsley Estate, Prescot 

• David Mallon - Co-Chair Antelope Specialist group IUCN SSC 

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

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

• Thomas Rabeil - UNESCO & Wild Africa Conservation 

• Sander Hofman - Antelope & Giraffid Taxon Advisory Group, EAZA 

• Meyer de Kock - Environmental Conservation Consultancy 

• Kate Burns - Al Bustan Zoological Centre 

• Jens-Ove Heckel - Zoo Landau 

• Laure Pelletier - Beauval Nature 

• Eveline de Wolf - Knowsley Safari 

• Bridget Murray (Johnson) - Knowsley Safari 

 

 

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

se v roce 2019 konaly Dny s antilopou a další akce. 

 

 

Děkujeme také všem, kteří přispěli k ochraně antilopy Derbyho zakoupením našich 

výrobků či jakoukoliv jinou činností. 
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