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SLOVO ÚVODEM  
Vážení přátelé antilop a africké savany, 

poprvé v novém formátu bychom Vám rádi představili, co všechno se nám společně v roce 2021 

podařilo dosáhnout.  

Děkujeme za podporu a zůstaňte s námi! 

 

 Za tým Derbianus Conservation, z. s. 

 
doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

 

 

  



   
 

   
 

Výkonný výbor 

Stav k 31.12.2021 

 

 

 

  



   
 

   
 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA  

 

Mezi řádné členy z řad právnických osob patřily v roce 2021: Safari Park Dvůr Králové, 

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

Olomouc, Zoologická záhrada Košice, Zoologická zahrada Hodonín a Zoologická zahrada Jihlava. 

Naše díky patří zejména těmto dobrovolníkům a spolupracovníkům: 

 

Hlavní dobrovolníci na naších akcích: 

Karla Musialová, Radka Merclová, Terka Beckeová, Lenka Pastyrniaková, Petr Hána, Ema 

Cetkovská, Michaela Kopřivová Stejskalová.  
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ČINNOST SPOLKU V ČÍSLECH  
aneb Ekonomická zpráva 

 

Dary od našich příznivců se ve velké míře podílejí na příjmech spolku. Většina darů byla 

poskytnuta prostřednictví projektu Darujme.cz, díky kterému jsme vybrali 53 088 korun na 

krmení pro antilopy Derbyho v senegalských rezervacích. Příjmy z tohoto projektu jsme předali 

v průběhu roku 2022 rezervacím Fathala a Bandia. Dále jsme ve spolupráci s Fakultou tropického 

zemědělství (FTZ) ČZU v Praze vybrali 39 173 korun přes Darujme.cz na podporu Zoo Hodonín, 

která byla postižena v roce 2021 tornádem. Díky tomu jsme pak Zoo Hodonín mohli podpořit 

částkou 40 000 korun. Velké díky patří představitelům Zoo Ostrava a Magistrátu města Ostrava, 

kteří nám v rámci projektu Dvě koruny ze vstupu darovali 45 000 korun. Další neméně významné 

dary pocházely od soukromých dárců. Děkujeme! 

                                                                                               

 

V rámci Dnů s antilopou jsme navýšili příjmy o 71 000 korun, přičemž tržby tvoří zejména 

prodej triček s antilopou a oblíbený facepainting. Příjmy z e-shopu byly v roce 2021 17 000 

korun.  Na příjmech i výdajích se tak tradičně podílela i výroba propagačních předmětů, včetně 

té zakázkové pro naše partnery. Začátkem roku 2021 si od nás zakoupila trička Zoo Hodonín. 

Nákupem hliníkových lahví nás před Vánocemi podpořila společnost Plynomont Teplice s.r.o a 

kalendáře si od nás objednala společnost LENGAU s.r.o. a Zoo Plzeň. Děkujeme! 



   
 

   
 

Do příjmů za služby se promítá zejména realizace projektu v Čadu (viz kapitoly dále) a také fakt, 

že jsme se podíleli jako spolupořadatelé 9. setkání European Hedgehog Research Group, které se 

konalo na začátku roku 2022 na FTZ ČZU v Praze. 

 

Z výdajů tvoří největší položku poskytnuté dary, a to zejména výše zmíněné dary pro Zoo 

Hodonín a senegalské rezervace. Dále jsme částkou 700 EUR podpořili projekt na výzkum 

ohrožených žiraf v Gadabedji Biosphere Reserve v Nigeru. 

Dalším velkými položkami jsou výdaje na cestovné a mzdy, které jsou spojeny z naprosté většiny 

s realizací projektu v Senegalu a v Čadu – viz kapitoly dále. Jen velmi malou část mzdových 

nákladů tvoří odměny za administrativní zajištění chodu spolku. 

Mezi hlavní administrativní a další výdaje patří členský příspěvek do EAZA 669 EUR, vedení 

domén a webových stránek, pokladní systém pro EET, poštovné a kurýrní služby, nákup 

drobného spotřebního materiálu atd. Dále vedení účetnictví, za což děkujeme Janě Hladíkové a 

Petrovi Stejskalovi. Díky zázemí FTZ ČZU v Praze jsou výdaje na provoz spolku stále v minimální 

výši. 

 

  

Příjmy za rok 2021  

Dary  142 000 
Členské příspěvky 39 000 
Prodej propagačních předmětů a služby 341 000 

Celkem 522 000 

Výdaje za rok 2021  

Dary (poskytnuté) 154 000 
Výdaje spojené s realizací projektů 
v zahraničí (cestovné) 

104 000 

Výroba propagačních předmětů 102 000 
Mzdové náklady 104 000 
Administrativní náklady a ostatní výdaje 62 000 
Kurzové ztráty 65 000 
Celkem 591 000 



   
 

   
 

KDE JSME SE POTKALI  

Objeli jsme 5 zoologických zahrad, naši činnost a africkou savanu představili 6 přednáškách a 

účastnili se dalších akcí, kde naši dobrovolníci prodávali propagační předměty s logem Derbianus 

Conservation a vzdělávali účastníky o ochraně biodiverzity a antilop. 

  

Aktivity našeho spolku v České republice 

  



   
 

   
 

ZÁCHRANA ANTILOPY DERBYHO 

Monitoring stavu stád  

V roce 2021 jsme v rezervacích identifikovali 20 mláďat, lokalizovali 4 další a popsali stavy 

jednotlivých obor populace „derbíků“ v rezervacích Bandia a Fathala. 

 

Mládě narozené v roce 2021, jeden rok a dva roky starý jedinec hezky v jedné řadě 

 

Od roku 2020 je nově spojena obora „Fathala enclosure“ a „Fathala reserve“, přičemž se stáda drží 

odděleně, proto jsou v přehledu uváděna zvlášť. Zvířata obor Bandia 4 a 5 se již spojila a pohybují 

se mezi prostorem plotu sousedícím s částí přístupnou pro návštěvníky - a to na krmení a více, 

než tisícihektarovým oploceným rozšířením rezervace, kde jsou obtížně dohledatelná. 

 

ENCLOSURE MALES FEMALES NEW BORN 
MALES 

NEW BORN 
FEMALES 

NEW BORN 
UNKNOWN  

FATHALA 1 
(ENCLOSURE) 

9 13 1 2  

FATHALA 2 
(RESERVE) 

10 5  2  

BANDIA 1+2 
(RESERVE) 

37 22 7 4  

BANDIA 3 2 9 3 3  
BANDIA 4+5  8 14   4 

 

 



   
 

   
 

Vzdělávácí programy v Senegalu  

10 učitelů senegalských základních škol prošlo dvoudenním školením.  

 

Šéf asociace průvodců rezervace Bandia Ahmadou Bah vysvětluje účastníkům semináře propojení senegalské 
kultury s ochranou přírody. 

401 žáků prošlo vzdělávacím programem pod vedením profesionálního pedagoga Moustapha 

Mbengué. Programy financuje Ministerstvo životního prostředí ČR a Safari Park Dvůr Králové.  

PROJEKTY V ROCE 2021  
Expertíza a odborná činnost členů Derbianus Conservation se uplatňuje od Jižní Afriky 

přes Benin, Chad až po Niger a Českou republiku. Podívejte se s námi na některé z projektů roku 

2021.   

Environmentální vzdělávání v oblasti Ouadi Rime-Ouadi Achim, Čad 

Ouadi Rime-Ouadi Achim (OROA) je chráněná oblast v severním Čadu o rozloze České republiky. 

Organizace Sahara Conservation, která oblast spravuje, nás přizvala k sestavení Strategie pro 

environmentální vzdělávání a práci s komunitami.  



   
 

   
 

 

Březen 2021 sběr dat pro Strategii v rámci Workshopu, Arada 

Odborné poradenství pro translokace do NP Pendjari, Benin 

Na začátku roku dokončila Pavla Hejcmanová a Karolína Brandlová v rámci odborného 

poradenství komplexní studii zabývající se možnou translokací antilop Derbyho do Národního 

parku Pendjari v Beninu. Zatím nevíme, zda a odkud by antilopy Derbyho do Beninu skutečně 

cestovaly, každopádně nás těší, že si organizace African Parks vybrala pro realizaci své studie 

právě náš tým. 

 

 



   
 

   
 

Nový vhled do velikosti populace a ekologie antilopy Derbyho v NP Niokolo 

Koba, Senegal 

Po více než roce třídění a zpracovávání fotografií antilop Derbyho z fotopastí v Niokolo Koba se 

podařilo dokončit všechny analýzy a publikovat článek v časopise Scientific Reports, společně se 

zástupci DPN – Ředitelství národních parků Senegalu. Fotopasti instalované v Niokolo Koba 

v letech 2016-2018 ukazují, že populace antilop Derbyho - pravděpodobně v důsledku sílících 

protipytláckých opatření - začala pomalu růst. Počet dospělých jedinců jsme odhadli na téměř 

300 antilop, zároveň velký počet mláďat vyzařuje i další naději do budoucna.  

https://www.nature.com/articles/s41598-021-98649-7  

 

Antilopy Derbyho zachycené fotopastí v NP Niokolo Koba v roce 2018. Foto DPN. 

Workshop UNESCO 
V listopadu jsme byli přizváni na workshop ohledně budoucnosti NP Niokolo Koba (NPNK), který 

se konal v Dakaru. Během celodenního semináře jsme měli možnost seznámit se s aktuálním 

děním v parku, který je posledním útočištěm antilop Derbyho v Senegalu. Derbianus 

Conservation je ve výstupech workshopu uveden jako organizace zodpovědná za tvorbu 

strategického plánu ochrany antilopy Derbyho a buvolce západoafrického v NPNK.  

 

 Semináře v Dakaru se zúčastnili všichni důležití hráči na poli ochrany přírody Senegalu 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-98649-7


   
 

   
 

Zahájení spolupráce s Pantherou 

V rámci listopadové cesty do Senegalu se Karolína Brandlová a Pavla Hejcmanová sešly se 

zástupcem organizace Panthera, Philippem Henschelem. Panthera je v současné době klíčovým 

hráčem v rámci ochrany Niokolo Koba a její tým v parku stabilně působí. Primárním cílem 

organizace Panthera je ochrana šelem, v případě Niokola hlavně levhartů a lvů. V rámci 

monitoringu ale její odborníci sbírají data o celé řadě dalších druhů velkých savců, k nimž patří i 

antilopy. Na listopadové schůzce jsme se dohodli na zahájení všestranně výhodné spolupráce – 

data o antilopách bude zpracovávat tým Derbianus Conservation a Wildlife Management and 

Conservation Research group FTZ – tedy ve spolupráci se studenty Fakulty tropického 

zemědělství ČZU v Praze. V dalších letech se tak můžeme těšit na výsledky studia antilop Derbyho, 

buvolců západoafrických, antilop koňských a mnoha dalších druhů. Máme obrovskou radost 

z nadcházející spolupráce a vážíme si projevené důvěry. 

 

Projekt SavannaLife – mezinárodní mobilita 

Pavla Hejcmanová získala od Ministerstva Školství, Mládeže a Tělovýchovy ČR podporu na 
mezinárodní mobilitu a spolupráci s institucí Zoological Society of London, Institute of Zoology 

ve Velké Británii. Jedná se o dvouletou zahraniční stáž s cílem rozšířit odborné zázemí a expertízu 

o oblasti prostorové ekologie a využití nástrojů dálkového průzkumu s názvem Země ve výzkumu 

a ochraně přírody. Nově nabyté znalosti a analytické dovednosti jsou a dále budou využity pro 

výzkum ekologie antilop, ochranu ekosystémů a pro předávání těchto dovedností místním 

odborníkům z Afriky, a to jak v akademické sféře, tak v z řad managementu chráněných území. 

 

 

 Pavla Hejcmanová v ZSL 

 

V rámci této mobility se FTZ ČZU a zástupci Derbianus Conservation účastnili, resp. podíleli se na 

organizaci veřejné prezentace s názvem „Remote sensing for savannah species conservation“ 

v rámci cyklu „ZSL Science and Conservation Event“.  

Zde ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=wPatRFRATSc 

https://www.youtube.com/watch?v=wPatRFRATSc


   
 

   
 

 

 Antilopa Derbyho v rezervaci Bandia snímaná z dronu (photo credit: Meyer de Kock/ archiv Derbianus) 

PODPOŘENÉ LOKÁLNÍ A STUDENTSKÉ PROJEKTY 

Odhad úživnosti biosférické rezervace Gadabedji v Nigeru pro žirafu 
západoafrickou 

Podpořili jsme projekt podaný jako žádost o podporu místních odborníků a studentů se záměrem 
vyhodnotit, kolik žiraf uživí oblast Gadabedji v Nigeru. Tato oblast byla vybrána jako vhodná pro 
translokace žiraf v rámci Nigeru a již v roce 2018 organizace Giraffe Conservation Foundation a 
Sahara Conservation převezly do této oblasti 8 jedinců, které vypustily k založení nové populace. 
V rámci této podpory byla pod vedením pana Abdoul Razack Moussa Zabeirou sebrána data 
o objemu a hmotnosti biomasy dominantních dřevin, která jsou dále zpracovávána v rámci 
studentských závěrečných prací pod vedením Pavly Hejcmanové a Meyera de Kock, doktorského 
studenta a kolegy z University of Pretoria.  

 



   
 

   
 

 

 V oblasti byly pomocí dronu nasnímkovány a změřeny 3 vybrané druhy dřevin a následně byly odebrány 
vzorky listové biomasy ke zvážení a spočítání dostupné potravy pro žirafy. 

 

Spolupráce s UCAD – studenti z UCAD na stáži na FTZ ČZU v Praze 

V rámci projektu výměnné akademické spolupráce mezi ČZU v Praze a UCAD v Dakaru byli 

vybráni 2 studenti na 4měsíční stáž v Praze. Přijela studentka magisterského stupně Mama Awa 

a doktorand Kodé Fall. Studenti se účastnili vybraných předmětů v rámci studia oboru Wildlife 

Management, včetně terénního cvičení a odborných konzultací na analýzu dat z fotopastí se 

zaměřením na ekologii antilop. 

 

Obrázek Z: Exkurze do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko 

 

  



   
 

   
 

DÍKY, ŽE JSTE S NÁMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

Další spolupracovníci a lidé, kterým patří díky: 

Markéta Antonínová, Lucie Ackermann Blažková, Barbora Černá Bolfíková, Christian Dering, 

Christophe Dering, Alena Divišová, Petr Fedorov, Nina Grúňová, Jana Hladíková, Jana Ptačinská 

Jirátová, Klára Jiřičná, Meyer de Kock, Anna Kubátová, David Mallon, Miloslav Machálek, Christoff 

Marais, Tomáš Mikulenka, Rob Ogden, Štěpán Pokorný, Thomas Rabeil, Petr Stejskal, Jiří Váhala, 

Roman Vodička, Miroslav Zámečník, František Zouhar… 

…a mnoho dalších včetně zaměstnanců senegalských rezervací, českých zoologických zahrad 

a ČZU v Praze (spolu se zapojenými studenty FTZ). 

…a všichni dárci, podporovatelé, fanoušci a kupující našich propagačních předmětů. 
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