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SLOVO ÚVODEM 

Vážení přátelé a příznivci antilop, 

všichni víme, že rok 2020 byl jiný než ostatní. Byl „covidový“. Na jeho začátku si nikdo z nás 

nedokázal představit, jak může vypadat celosvětová pandemie a jak snadno zamíchá našimi 

plány a životními hodnotami. My v rámci spolku Derbianus Conservation si ale velmi dobře 

uvědomujeme, jaké jsme měli štěstí, že přes všechna omezení nás pandemie zasáhla vlastně 

docela jemně. Ještě na začátku roku se nám podařilo zrealizovat několik výjezdů do terénu, 

uspořádat seminář pro učitele, zaškolit průvodce v rezervacích do identifikací mláďat 

v Senegalu, posílit spolupráci s týmem v Nigeru, nezastavit aktivity probíhající v Beninu. 

V průběhu roku jsme pak intenzivně přemýšleli o tom, jak by mohl náš spolek reagovat na nové 

podmínky a být ve svých aktivitách opravdu efektivní všude tam, kde je to potřeba. Vedli jsme 

mnoho jednání s našimi partnery a donory a posíleni jejich nadšením začali jsme pomalu 

pracovat na rozšíření agendy spolku. V srpnu jsme neokázale oslavili desetileté výroční založení 

a jako dárek pro spolek jsme začali formulovat novou strategii a předělávat webové stránky. 

Pomalu nabývala myšlenka jasnějších obrysů a dnes již můžeme říci, že Derbianus Conservation 

vstupuje do nového roku s novou vizí – zdravé populace antilop v jejich přirozeném prostředí 

západoafrické savany. Ve světle toho, jak v západoafrické savaně mizí ostrůvky původního 

prostředí a řada dalších druhů antilop se pomalu a prakticky bez povšimnutí posunuje na 

hranici ohrožení, rozhodli jsme se své zkušenosti nabyté při záchraně antilopy Derbyho rozšířit 

na další druhy a další země Západní Afriky. Naše aktivity jsou a budou komplexní. Kromě vlastní 

práce v terénu zahrnují ekologické studie, management chovu, technickou podporu lokálních 

projektů, environmentální vzdělávání a podporu komunit, ale i spolupráci s akademickou obcí 

v příslušných zemích. Díky rozšířenému poli působnosti teď máme jistotu, že vždy dokážeme 

najít vhodnou formu podpory tam, kde je to nejvíce potřeba. 

Děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům, kteří nám pomáháte i v současné nelehké 

době udržet si motivaci a energii k další práci a dosahovat výsledků, které jsou vidět. 

 

  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). 
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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) 
WLPMC Management chovu volně žijících a domácích zvířat (Wildlife and Livestock 

Production, Management and Conservation) 
ZŠ Základní škola 
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MISE DERBIANUS CONSERVATION 

Posláním spolku Derbianus Conservation je poskytovat vědecké poznatky příslušným 

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

a zvyšovat povědomí o významu zdravých, fungujících ekosystémů. 

  

Vize 

Vizí spolku Derbianus Conservation jsou zdravé populace antilop ve svém přirozeném 

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

ekosystémů západní a střední Afriky. 

  

Hodnoty 

Odbornost - Naše rozhodnutí jsou založena na výsledcích vědeckých studií. 

 

Energie - Investujeme velké množství energie do činností, které považujeme za správné. 

 

Respekt - Respektujeme naše partnery i různé přístupy a názory. 

 

Spolupráce - Jsme tým a nikdy nepracujeme sami. 

 

Vytrvalost - Nevzdáváme se.  
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PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ V ROCE 2020  

24. -25. 01. 2020 DOD FTZ ČZU 

6. - 7. 2. 2020  Zoologické dny Olomouc 

3. 6. 2020 online přednáška pro Zoo Ostrava: Proč žirafí mláďata kradou mléko 

a samicím to nevadí 

10. 6. 2020 online přednáška pro VŠ Pedagogická Hradec Králové: Úloha moderních 

Zoo v ochraně přírody 

4. 7. 2020  Den s Antilopou v Zoo Jihlava 

12. 7. 2020 5. ročník festivalu Buď fér a ochutnej africkou hudbu a férovou kávu 

v Třebíči 

13. 7. 2020  podepsána smlouva k Projektu monitoringu derbíků v NKNP 

18. - 19. 7. 2020 Africké léto v Safari Parku Dvůr Králové 

18. 8. 2020  Derbianus Conservation slaví 10. narozeniny 

22. 8. 2020   Den s Antilopou v Zoo Ostrava 

28. 8. 2020  Den s Antilopou v Zoo Plzeň – Ochranářský den 

30. 8. 2020  Výlet pro členy do Zoo Jihlava 

5. 9. 2020   Den s Antilopou Zoo Olomouc 

12. 9. 2020   online přednáška v rámci festivalu Týden Afriky na FF UK 

2. – 8. 11. 2020 online přednáška v rámci Týdne vědy a techniky na ČZU: Rizika a přínosy 

lovu a konzumace masa z buše 

5. 11. 2020 online přednáška pro UCAD na téma možnosti spolupráce v programu 

Erasmus+ (Mobilité internationale du crédit ERASMUS+: coopération 

entre UCAD (Sénégal) et CZU (République tchèque) 

12. 11. 2020  online Výroční členská schůze 

27. 11. 2020 online přednáška pro „Noc vědců“ na ČZU: Antilopy a žirafy západní 

Afriky aneb savanou od Senegalu po Niger 

2. 12. 2020  online přednáška pro Rozvojové středy na ČVUT 

3. 12. 2020  online přednáška pro Biologický ústav, Brno  
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Členská základna našeho spolku se zdá již ustálila. Dvoustý padesátý člen v nedohlednu, 

ale to vůbec nevadí. Jsme rádi za každého, kdo se zapojí do našich aktivit, každého, kdo nám drží 

palce.  

V roce 2020 ze zdravotních důvodů ze spolku odešel RNDr. Ivan Hájek, CSc., který byl 

členem spolku od samotného začátku v roce 2010. Avšak působení doktora Hájka na poli 

ochrany antilop Derbyho sahá k samotným kořenům projektu, byl členem prvotního antilopího 

týmu, který projektu prošlapal základní cestu vysokou africkou travou. Mnoho let byl pro tým 

cenným rádcem a podporovatelem. Jsme vděční, že byl dvě desítky let s námi, a hlavně 

s antilopami. Přejeme mu mnoho sil fyzických i duševních.   

K 31. 12. 2020 spolek čítal 32 řádných členů (včetně členů výkonného výboru), 4 čestné 

členy a 188 sympatizantů, celkem tedy 224 členů. 

 

Výkonný výbor (stav k 31. 12. 2020) 

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 

 

 

  

  

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

Letošní výroční členskou schůzi spolku jsme díky okolnostem pojali netradičně a se 

členy a příznivci spolku jsme se potkali ve virtuálních prostoru. Online schůze se uskutečnila ve 

čtvrtek 12. listopadu 2020 a zúčastnilo se jí 18 statečných.  

Za netradičních podmínek však schůze měla zcela tradiční program. Ve zhruba hodinové 

prezentaci Karolína Brandlová seznámila účastníky schůze se vším podstatným, co se událo 

v roce 2019 s lehkých přesahem do roku 2020.  

Konkrétně, předsedkyně sdružení: 

1) Seznámila přítomné s programem členské schůze.  

2) Představila senegalské spolupracovníky (Henriette Diarra a Moustapha Mbengue). 

3) Představila nejaktivnější členy spolku a poděkovala všem aktivním dobrovolníkům a 

přítomným. 

4) Seznámila účastníky s členskou základnou spolku.  

5) Obeznámila přítomné o výsledcích hospodaření sdružení za rok 2019 a s aktuálním 

stavem financí. 

6) Vyjmenovala aktivity uplynulého roku (2019/20): 

a. Seminář pro učitele v Senegalu; 

b. identifikace mláďat narozených na přelomu roku 2019/2020; 

c. finanční podpora rezervací Bandia a Fathala uzavřených z důvodu epidemie 

COVID-19; 

d. podpora aktivit turistických průvodců v NP Niokolo Koba; 

e. realizace Dnů s antilopou v českých zoologických zahradách; 

f. teambuilding v Zoo Jihlava; 

g. obhajoba diplomové práce Moussa Seydi na téma „Habitat suitability model for 

savanna large herbivores: identifying potential conservation area for Western 

Derby eland in the south-eastern Senegal.“; 

h. prohloubení spolupráce mezi akademickými pracovníky a studenty z ČZU V 

Praze a univerzity Cheihk Anta Diop v Dakaru. 

7) Seznámila přítomné s plány na další roky. 

8) Seznámila přítomné s možnostmi podpory spolku a jeho aktivit. 

 

Na závěr prezentace Karolína jménem výkonného výboru poděkovala všem 

spolupracovníkům spolku a ukončila tak formální část schůze. Pak již přišla na řadu diskuze, 

která se velmi vydařila i přes neosobní virtuální prostředí. Velmi děkujeme všem zúčastněným! 
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Výlet do Zoo Jihlava 

 Nelehká doba, provoz na D1, dešťové přeháňky, ani poslední den prázdnin nás 

nezastavily. I letos jsme se setkali s našimi nejaktivnějšími členy spolku, kde jinde než 

v partnerské zoologické zahradě, tentokrát v Jihlavě. Výlet se uskutečnil 30. srpna a zúčastnilo 

se přes 30 lidí, z toho asi polovina byly děti. Provedl nás samotný ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák a 

prohlídku zoologické zahrady jsme si tedy náležitě užili. V občerstvení ZanziBAR jsme se zahnali 

hlad a usušili promoklé oblečení, abychom mohli pokračovat v odpolední prohlídce zoo, která se 

všem účastníkům moc líbila. Děkujeme Jihlavo!    

 

 

  

Teambuilding za každého počasí. 
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EKONOMICKÁ ZPRÁVA 

Rok 2020 byl i po ekonomické stránce poznamenán covidem-19.  Stánkový prodej a 

prodej z kanceláře byl omezen pouze na letní období a tradiční Vánoční prodeje v menze ČZU se 

neuskutečnily vůbec, tedy příjmy v hotovosti nám klesly téměř na polovinu.  Na druhou stranu 

se nám ale podařilo zrealizovat několik zakázek výroby propagačních předmětů. Nakonec byl i 

rok 2020 svou finanční bilancí opět rokem ziskovým, i kvůli omezením, která nám neumožnila 

většinu roku vycestovat do Senegalu. Nashromážděné prostředky plánujeme použít 

v následujících letech pro realizaci aktivit v terénu nejen v Senegalu, ale i jiných lokalitách 

Západní Afriky, kde si antilopy zaslouží naši ochranu.  

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 2020 jsme získali dary v hodnotě téměř 112 000,- Kč.  Největším dárcem byla 

Zoologická zahrada Ostrava, která nás opět podpořila nejen prostřednictvím svého zřizovatele 

statutárního města Ostravy, a to z výtěžku projektu „Dvě koruny ze vstupného“ částkou 50 000,- 

Kč, ale i prostřednictvím svých partnerů. Ochranu antilopy Derbyho také podpořilo Centrum 

afrických studií, která nám darovalo část výtěžku z Týdne Afriky na Univerzitě Karlově v Praze. 

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 2020 dary v celkové hodnotě 45 000 Kč a tyto prostředky byly po odečtení poplatků opět 

použity na nákup krmiva pro antilopy Derbyho v rezervacích Fathala a Bandia v roce 2021. Mezi 

největší a pravidelné dárce patřila v roce 2020 opět paní Zuzana Bonhomme Hankeová, dále pak 

Petr Hána, Jiří Smrž, Jiří Šístek, Jaroslav Švadrlik, Markéta Dufková a další dárci, kteří si přáli 

zůstat v anonymitě. Všem dárcům velmi děkujeme. 

Propagační předměty s motivem antilopy Derbyho se v roce 2020 prodávaly 

především přes e-shop a díky zakázkové výrobě, ale i na prodejních stáncích v rámci Dne 

s antilopou v létě. Zoo Jihlava si zakoupila naše látkové tašky, Česká geografická společnost si od 

nás objednala konferenční hrnky a Český svaz ochránců přírody Hradec Králové si od nás 

zakoupil větší množství drobných propagačních předmětů. V roce 2020 se nám podařilo opět 

vytvořit kalendář na příští rok, který si s vlastním logem objednala Zoo Plzeň a společnosti 

Lengau (Hračky Barvíř), EuroServis Clean a Plynomont Teplice.  Koncem roku 2020 si od nás 

také objednala trička Zoo Hodonín, účetně se ale tato zakázka týká až roku 2021.  
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Děkujeme všem větším i menším odběratelům našich propagačních předmětů, jelikož 

veškerý zisk z těchto prodejů jde na ochranu antilopy Derbyho a biodiverzity Západní Afriky. 

Část vyrobených propagačních předmětů byla věnována jako poděkování našim aktivním 

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

také našim partnerům, sponzorům a spolupracovníkům, bez jejichž pomoci bychom se těžko 

obešli. 

Členské příspěvky pro řádné členy zůstaly i v roce 2020 v nezměněné výši: 250,- Kč pro 

fyzické osoby a 5 000,- Kč / 200 € pro právnické osoby. Mezi řádné členy patřili v roce 2020 

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

Jihlava. Děkujeme všem řádným členům za jejich příspěvky, které v roce 2020 dosáhly v celkové 

výše 37 tisíc Kč. 

Projekt na antilopy Derbyho podporuje 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 a výrazně tak navyšuje příjmy spolku.  

Podíl ostatních služeb tvoří zejména tržby za facepainting, tedy malování na obličej, ve 

výši 7 000,- Kč. 

Všem, kteří se v roce 2020 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 2020 

Dary 112 000 Kč 

Členské příspěvky 37 000 Kč 

Prodej propagačních předmětů  129 000 Kč 

Služby 278 000 Kč 

Další výnosy a kurzové zisky 44 000 Kč 

Celkem 600 000 Kč  

 

 

  

(zaokrouhleno na celé tisíce) 
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Výdaje 

Stejně jako v minulých letech jsme se i v roce 2020 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 2020 se 

jsme neměli žádné mzdové náklady. 

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

nově narozených mláďat, jednáními v Senegalu a vzdělávacími programy v roce 2020 zůstaly i 

díky pandemii covid-19 poměrně nízké (viz tabulka níže). Část částky tvoří výdaje spojené se 

zapojením Henriette Diarra do činnosti spolku Derbianus přímo v Senegalu. Dále se nám 

podařilo zapojit i studenta FTZ ze Senegalu, kterému jsme zaplatili letenku z ČR pro sběr dat 

k jeho diplomové práci v parku Niokolo Koba. V neposlední řadě jsme na základě smlouvy o 

spolupráci podpořili aktivity průvodců národního parku Niokolo Koba a pomocí darů přispěli na 

krmení antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala. 

 
  

 

Výdaje za rok 2020 

Administrativní náklady a provoz webů 15 000 Kč 

Výdaje na aktivity přímo v Senegalu 83 000 Kč 

Dary pro rezervace 41 000 Kč 

Výroba propagačních předmětů 100 000 Kč 

Mzdové náklady 0 Kč 

Členský příspěvek EAZA 9 000 Kč 

Ostatní náklady a služby, vedení účetnictví 25 000 Kč 

Kurzové ztráty 9 000 Kč 

Daň z příjmů 12 000 Kč 

Celkem 294 000 Kč 

 

  
(zaokrouhleno na celé tisíce) 
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NAŠE AKTIVITY 

Ekologické studie  

Model vhodnosti prostředí pro antilopy Derbyho v Niokolo Koba, Senegal 

Národní park Niokolo Koba v Senegalu, který poskytuje přirozené prostředí pro antilopu 

Derbyho a další velké býložravce, je největším chráněným územím v Senegalu o ploše 9 113 

km2. Takové území představuje obrovský ekologický potenciál pro mnoho druhů zvířat. 

Antilopa Derbyho však celého území nevyužívá. Jak a proč zvířata své prostředí využívají je 

jednou z nejzajímavějších otázek v ekologii a také klíčovou znalostí pro nastavení opatření 

k zachování druhů, a to zejména pokud hybatelé využité prostředí jsou nejen ekologické, ale též 

způsobeny lidskou činností. První model vhodnosti prostředí pro antilopu Derbyho vytvořený 

magisterským studentem Moussa Seydi nástrojem MaxEnt na základě dlouhodobých záznamů 

pozorování (trus, přímé pozorování, fotopasti), ukazuje pravděpodobnost využití prostoru 

národního parku (vhodnost prostředí na relativní škále 0 – 1). 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.  
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Aktivita, rozšíření a odhad početnosti antilop Derbyho v Niokolo Koba, Senegal 

Při leteckém a pozemním sčítání v národním parku Niokolo Koba, jehož se Pavla 

Hejcmanová účastnila v roce 2018, nebyli spatřeni žádní jedinci antilopy Derbyho. To však ještě 

neznamená, že antilopa Derbyho z parku zmizela. To, že tuto ryzí západoafrickou savanu stále 

obývá, potvrdily snímky zachycené fotopastmi, které jsou v parku rozmístěny od roku 2016. Ve 

spolupráci s Mallé Gueyem, akademickým pracovníkem Université de Thies v Senegalu a 

bývalým představitelem (conservateur) NP Niokolo Koba, a s kolegou Thomasem Rabeil (Wild 

Africa Conservation), kteří tento monitoring zahájili a zaštítili, jsme prostudovaly veškeré 

dostupné snímky zachycující antilopu Derbyho a vypracovaly první ucelený přehled sociální 

struktury stád antilopy Derbyho v Niokolo Koba, jejich prostorové rozšíření v parku, určily jsme 

diurnální aktivity a poskytly první odhad jejich početnosti a denzity pro Niokolo Koba za 

posledních 15 let. Výsledky jsou v recenzním řízení, tedy přesná čísla se dočtete po přijetí článku 

ve vědeckém časopise a nebo v dalším vydání naší výroční zprávy. 

 

 

První kroky spolupráce na výzkumu antilop v NP W, Niger 

V lednu 2020 navštívila Karolína Brandlová národní park W v Nigeru, který je součástí 

transfrontálního komplexu WAP, největšícho komplexu chráněných území v západní Afice. 

Parku W dominuje řeka Niger, která se zde několikrát prudce stáčí právě do tvaru písmene W. 

Střední část parku tvoří plošiny ekologicky velmi podobné prostředí v NP Niokolo Koba. 

V posledních letech je park vzhledem ke složité bezpečností situaci uzavřen pro veřejnost, ale 

stále si uchovává bohatou faunu západoafrické savany. V řece narazíte na velké skupiny hrochů 

(Hippopotamus amphibus), savanu brázdí stáda slonů (Loxodonta africana), je slyšet řev lvů 

(Panthera leo) a houkání hyen (Crocutta crocutta). Antilopy jsou zastoupeny početnými stády 

vodušek kob (Kobus kob) a vodušek jelenovitých (Kobus defassa) podél vodních toků, v sušší 

savaně dominují stáda antilop koňských (Hippotragus equinus), nechybí ale ani západoafričtí 

buvolci (Alcelaphus buselaphus major) či bahnivci (Redunca redunca). Z menších druhů se tu 

můžeme setkat s lesoněm pestrým (Tragelaphus scriptus), chocholatkou schovávanou 

(Sylvicapra grimmia) a rudohřbetou (Cephalophus rufilatus), oribi (Ourebia oribi). Vyskytuje se 

zde také vzácná gazela rezavočelá (Eudorcas rufifrons).  

Managementu parku W Niger by se měla od roku 2021 ujmout organizace Wild Africa 

Conservation (wac-niger.org), s jejímiž zástupci dlouhodobě spolupracujeme a doufáme, že tato 

spolupráce bude nadále pokračovat právě ve W Niger. 
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Výzkum buvolce západoafrického a korrigum v NP Pendjari, Benin 

Na jaře 2020 bylo plánované obojkování buvolců západoafrických a korrigum 

v národních parcích Pendjari a W (Benin) z důvodu pandemie zrušeno, nicméně akce na sebe 

nenechala dlouho čekat, a ještě téhož roku se podařilo misi “Collaring“ uskutečnit. Přes nové 

“covidové vlny“ a lockdowny ve světě se s velkým štěstím akce mohla účastnit i doktorandka 

Zuzka Holubová, která se těmto antilopám věnuje ve své dizertační práci a která strávila 

v Pendjari v rámci stáže přes 7 měsíců. Od konce listopadu až do půlky prosince 2020 dokázal 

obojkovací tým v daných parcích kromě oobojkování 25 slonů, odchytit také 17 antilop. Z toho u 

8 buvolců a 6 korrigum nasadit GPS obojky. Všem 

zvířatům byly navíc během imobilizace odebrány 

biologické vzorky určené ke genetickým rozborům. 

Antilopí GPS obojky by měly podle odhadů minimálně 

po dobu 2 let sbírat a odesílat prostorová data, která 

pomohou určit, jak a kam se studované druhy 

pohybují a jaké faktory mohou jejich přítomnost 

v chráněných územích ovlivňovat. Vzhledem k čím dál 

vyhrocenejší bezpečnostní situaci v sousední Burkině 

Faso a Nigeru, je tato metoda ideálním řešením, jak 

tyto ohrožené antilopí populace bezpěčně sledovat a 

přijít k novým poznatkům, které by mohly pomoci 

v jejich efektivní ochraně.   

Úspěšně oobojkovaný korrigum (©Pieter Kruger) 
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Management chovu 

Identifikace mláďat a management stád západního poddruhu antilopy DerbyhoNa 

identifikacích se v roce 2020 ve velké míře podíleli průvodci především rezervace Bandia. 

K práci byli vybaveni dvěma sadami identifikačních karet, tištěnou příručkou a znalostmi 

nabitými v rámci školení, které jsme k identifikacím prostřednictvím Markéty Grúňové 

zorganizovali. Společnými silami se nám podařilo identifikovat převážnou většinu mláďat a 

radost máme především z fungujícího participativního přístupu, který v tomto ohledu rok 2020 

přinesl. 

 

Foto: Školení zaměstnanců rezervace Bandia 

 

Díky spolupráci se zaměstnanci rezervací máme také bohužel nepříjemné informace o 

úmrtí většího počtu samců v rezervaci Bandia. Výsledný stav populace antilop Derbyho v lidské 

péči najdete ve Studbooku 2020. 
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Samec Sindibad zemřel při souboji, photo Christoph Dering 

 

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 přinesl 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. 
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Aktualizace registru západoafrických žiraf, Niger 

Začátkem roku navštívila Karolína Brandlová Niger. Doprovázela svou studentku a 

zároveň členku Kateřinu Gašparovou, která v Nigeru sbírá data na sociální a prostorové chování 

západoafrických žiraf. Začátkem pobytu se společně věnovaly úpravě žirafí databáze, která 

zahrnuje data z každoročního sčítání od roku 2011. Manuálně jsme prošli všechna žirafí alba od 

roku 2005 do roku 2018 a zkontrolovaly jsme stávající informace. Během revize byly doplněny 

informace z období od roku 2005 do roku 2011. Vzhledem množství dat jsme narazily na 

několik nesrovnalostí, a tudíž jsme se snažily vymyslet systém, který by byl srozumitelný a 

zároveň využitelný pro řízení populace. Nejprve jsme upravily identifikační čísla, jelikož 

stávající nebyla unikátní pro jedince; dále jsme přidali informace o pozorování každého jedince 

během sčítání; podle roku pozorování a věku jedince jsme doplnily přibližný rok narození a 

doplnily jsme matku, v případě že byla známa. Data budou dále zpracovávána publikována 

v rámci odborné monografie.  
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Technická podpora 

Podpora asociace průvodců v Niokolo Koba, Senegal 

V době „covidové“ jsou ohrožené druhy ještě ohroženější. Dopady pandemie na ochranu 

zvířat jsou nesmírné, zejména zastavením turismu, který je hnacím motorem z hlediska místní 

ekonomiky i povědomí a podpory pro ochranu přírody. Proto jsme podpořili místní asociaci 

turistických průvodců v oblasti národního parku Niokolo Koba, sdružení GIE Niokolo se sídlem 

v Diala Koto. Cílem podpory bylo umožnit turistickým průvodcům připravit se na dobu, kdy se 

noví turisté objeví, a to nabídkou nových cest. V rámci této podpory průvodci podnikli 4 cesty 

(10. – 14. 7 2020), z toho jednu úplně novou, na parkem nově otevřené cestě. Při svých trasách 

zaznamenávali pozorovaná zvířata. Největším štěstím, kromě možnosti vykonávat svou práci i 

v těžké době, bylo setkání s početným stádem antilopy Derbyho (odhadem 60 jedinců). V parku 

oživlém zelení v období dešťů to byl jistě úžasný zážitek! 

Jejich cesty a pozorování si můžete prohlédnout na následující mapě: 
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Jejich trasy, včetně té nové si můžete prohlédnout na následující mapě: 

 

 

Podpora rezervací Bandia a Fathala, Senegal 

Rezervacím Bandia a Fathala, které mají na bedrech náklady spojené s chovem antilop 

Derbyho v lidské péči  jsme v roce  2020 pomohli příspěvkem v hodno 1524 EUR, které se 

podařilo vybrat díky českým příznivcům přes portál Darujme.cz. Rezervace Bandia zároveň 

obdržela příspěvek 762 EUR na zakoupení fotoaparátu a pokrytí měsíčních nákladů na jednoho 

identifikátora (Moussa Badi). 
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Vzdělávání 

Seminář pro učitele a podpora environmentálního vzdělávání, Senegal 

Na přelomu roku 2019 a 2020 bylo realizováno dvoudenní školení pro senegalské 

učitele, kteří se svými žáky podstupují námi organizované vzdělávací programy.  Všech 

18 účastníků absolvovalo obě části programu a po závěrečném hodnocení obdrželo certifikát 

o jeho absolvování. 

 

Vzdělávací programy v roce 2020 probíhaly od ledna do března. V tomto rozmezí 

vzdělavatel Moustaha Mbengué uskutečnil čtyři kompletní vzdělávací cykly (přípravný program 

ve škole, návštěva přírodní rezervace Bandia a závěrečné hodnotící sezení) a jeden bez 

závěrečného hodnocení. Program tak absolvovalo téměř 500 žáků ze dvou škol. Podařilo se nám 

dosáhnout většího zapojení průvodců v rezervaci Bandia. Ti spolu s Markétou Grúňovou, 

Moustaphou Mbengué a Henriette Diarra ovlivnili závěrečnou podobu programů v roce 2020.  

 

 

 



23 

Na stáncích jsme kromě propagačních předmětů nabízeli i facepainting. 

Environmentální vzdělávání a podpora komunit v rezervaci Oadi Rimé Oadi Achim 

(OROA), Čad 

Ke konci roku jsme byli osloveni neziskovou organizací Sahara Conservation Fund 

s nabídkou spolupráce na environmentálně vzdělávacích programech chráněné rezervace Ouadí 

Rimé-Ouadí Achim v Chadu. Tým Derbianu doplněný o Jana Svitálka, který má dlouholeté 

zkušenosti s prací s komunitami v subsaharské Africe, připravil na sklonku roku veškerou 

dokumentaci a byl vybrán k realizaci projektu. Ten bude probíhat do července 2021 a jeho 

výsledkem bude návrh vzdělávací strategie, vyškolený tým „Cellule de sesibilisation“ a 

vzdělávací materiály ušité na míru chráněného území o rozloze České republiky. 

 

Vzdělávání v ČR a akce pro veřejnost 

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

tomu nebylo jinak. Zájemci o studium a další návštěvníci tak mohli navštívit náš stánek na 

Fakultě. Den otevřených dveří v březnu, stejně jako další akce, překazila pandemie. To nás však 

neodradilo od plánování našeho tradičního stánkového turné "Den s antilopou" v zoologických 

zahradách. 

 

 

Letní sezónu jsme přes všechny překážky a restrikce nakonec úspěšně odstartovali 

v červnu v Jihlavě, navštívili jsme také Dvůr Králové, Plzeň, Ostravu, Olomouc a nově také zoo 

Hodonín. Již podruhé 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. 
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Den s antilopou Plzeň. Malířky si facepainting vyzkoušely i samy na sobě. 

V září jste si mohli poslechnout přednášku o antilopách a Senegalu v rámci festivalu 

Týden Afriky v Kampusu Hybernská v Praze. Návštěvníci zde měli možnost vidět i další 

přednášky z různých koutů Afriky a také si nechat potetovat od zkušených tatérek v rámci 

benefiční akce. Část výtěžku putovala právě na antilopy Derbyho. 

Zbytek roku opět přinesl restrikce a my jsme se museli přesunout do online světa, proto 

jsme si připravili několik online přednášek během Týdne vědy a techniky, Noci vědců nebo 

v rámci Rozvojových střed na ČVUT. Přesto však zůstáváme optimističtí a nepolevujeme 

v přípravě dalších akcí pro naše příznivce. S novým rokem se těšíme a věříme, že se opět 

shledáme na dalších společných akcích a nikoli pouze za obrazovkami počítačů. 
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Akademická půda  

Mobilita vysokoškolských studentů a pedagogů, UCAD, Senegal 

Akademická stránka spolupráce mezi ČZU v Praze a Université Cheikh Anta Diop v Dakaru 

(UCAD), která úzce souvisí s aktivitami Derbianus Conservation a podporou ochrany přírody, se 

v roce 2020 vyvinula velmi dobře. Byl zahájen projekt tzv. mezinárodní kreditové mobility, což 

je projekt Evropské Unie na podporu výměn (mobilit) akademických pracovníků a studentů 

mezi univerzitami. Projekt byl přijat k financování, podepsaný rektory obou univerzit a 

proběhlo výběrové řízení pro 2 studenty UCAD na příjezd na FTZ ČZU (1 student 

v magisterském stupni a 1 doktorand). Jejich studium na FTZ ČZU proběhne v letním semestru 

akademického roku 2020/2021 a bude zaměřeno na chování, ekologii a monitoring volně 

žijících zvířat. 

 

Podpis memorand o spolupráci na dvou univerzitách v Nigeru 

V rámci lednové cesty do Nigeru se kromě žirafí inventury a průzkumu terénu v národním parku 

W Niger podařilo navázat i akademickou spolupráci. Za podpory našeho dlouholetého 

spolupracovníka a doktoranda FTZ ČZU v Praze Abdoul Razack Moussa Zabeirou se podařilo 

podepsat memoranda o spolupráci hend se dvěma univerzitami – Université Abdou Moumouni 

v Niamey (UAM) a Université Dan Dicko Dankoulodo v Maradi (UDDM). Věříme, že nezůstane 

jen u podpisu memorand, ale čeká nás skutečná spolupráce na vzdělávání a ochraně biodiversity 

v Nigeru! 
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PROFESIONÁLNÍ PODPORA 

Organizacím a studentům, kteří působí v cílové oblasti západoafrické savany, nově 

nabízíme široké spektrum podpory a služeb s cílem posílit ochranu antilop a podporovat 

obnovu ekosystémů:  

 

A. Podpora lokálních projektů 

Jste členem místní organizace se sídlem v západoafrické savaně? A zajímá vás ochrana 

antilop? Navrhněte nám projekt, na kterém můžeme spolupracovat v rámci našich odborných 

znalostí. Můžeme poskytnout vědeckou, technickou, materiální a finanční podporu podle potřeb 

projektu k dosažení společného cíle ochrany. 

 

B. Podpora studentských projektů 

Pro studenty, kteří chtějí realizovat své projekty v našem cílovém regionu. 

Jste studentem magisterského nebo doktorského programu? Máte v úmyslu realizovat svůj 

projekt v západoafrické savaně? Zašlete nám svůj studentský projekt ke zvážení. Pokud ještě nejste 

studenty na Fakultě tropického zemědělství, přihlaste se právě teď. 

 

C. Odborné poradenství  

Pro organizace, které působí v cílovém regionu 

Jste členem místní nebo mezinárodní organizace působící v západoafrické savaně? Patří 

ochrana antilop mezi cíle vaší organizace? Nebo vaší organizaci chybí odborné znalosti, které 

můžeme nabídnout? Podívejte se na příležitosti spolupráce s námi, rádi se podělíme o to, co víme. 
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− Brandlová K., Fedorova T., Štochlová K., Gloneková M., Grúňová M., Hejcmanová P., 

Miřejovská M., Holubová Z., Gašparová K.  (Eds.) 2020. Výroční zpráva 2019, Derbianus 

Conservation, z. s., Prague, 42 pp. 

 

Články ve vědeckých časopisech 

− Stoklasová, L., Váhala, J., & Hejcmanová, P. (2020). Blood mineral profile of the critically 

endangered Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) in two 

conservation breeding reserves in Senegal. Journal of Animal Physiology and Animal 

Nutrition. 

− Stoklasová, L., Váhala, J., & Hejcmanová, P. (2020). 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, 195(1), 105-109. 

− Hejcmanová, P., Ortmann, S., Stoklasová, L., & Clauss, M. (2020). Digesta passage in 

common eland (Taurotragus oryx) on a monocot or a dicot diet. Comparative 

Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 246, 110720. 
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− Gloneková, M., Brandlová, K., & Pluháček, J. (2020). Giraffe males have longer suckling 

bouts than females. Journal of Mammalogy, 101(2), 558-563. 
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(EN). 
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MARKETING A PR 

Kampaň 

Kampaň na podporu antilop Derbyho pomocí prodeje propagačních předmětů probíhala 

úspěšně i v roce 2020. 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 2020 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 2021 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 2020 naše stánky www.derbianus.cz navštívilo 66 650 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 2020 zaznamenali celkem 705 návštěv a vyřídili jsme celkem 28 objednávek. Na stránce 

derbianus.webuje.cz tak mohli zákazníci objednávat propagační předměty s motivem antilopy 

Derbyho. V průběhu roku 2021 se eshop přesouvá na hlavní stránku www.derbianus.cz. Naše 

propagační předměty doručíme poštou až k vám domů, nebo je možné si je vyzvednout 

v pobočce Zásilkovny či v kanceláři spolku v areálu ČZU v Praze, případně po dohodě kdekoli 

v Praze. 

 

  

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

http://www.derbianus.cz/
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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. 

 

 



32 

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 

2020, patří Zoologická zahrada Olomouc, Zoologická záhrada Košice, Zoologická zahrada 

Hodonín a  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. 

 

 

 

 

. 
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Dárci a sponzoři 

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

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2020 jsme přijali i finanční dary od několika soukromých dárců, většinou 

prostřednictvím Darujme.cz (detaily viz Ekonomická zpráva). Všem dárcům velice děkujeme. 

 

Našim sponzorům, partnerům a dobrovolníkům jsme uspořádali v červnu roku 2020 

výlet do Zoo Jihlava.  
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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 2020 

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

Bernáthová, Anna Bernátková, Ema Cetkovská, 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 - Knowsley Safari 

 

 

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

se v roce 2020 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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