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SLOVO ÚVODEM 

 

Rok 2016 byl rokem velkých příprav. Již od ledna, kdy identifikační týmy v Bandii 

a ve Fathale určovaly věk, pohlaví a matky jednotlivých mláďat, zrála v našem spolku myšlenka 

na uspořádání konference o ochraně antilop. Kde jsou antilopy, jsou často i žirafy, což v našem 

týmu, který studuje chování žiraf již 10 let, platí dvojnásob. Tedy jsme brzy rozvíjeli myšlenku 

na uspořádání konference o ochraně antilop a žiraf. A kde jsou žirafy, jsou často i hroši, a tak slovo 

dalo slovo a pustili jsme se do organizace konference mezinárodního rozsahu a významu 

„Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe”. Samotná konference se konala 

až v roce 2017, takže přímo o ní se ve výroční zprávě za rok 2016 nedočtete, přípravy na ní se ale 

táhly celým rokem jako červená nit, mnohému nás naučily a staly se odrazovým můstkem 

k dalšímu rozvoji fungování našeho spolku. 

Díky návštěvě našeho rektora, prof. Jiřího Balíka, a děkana, doc. Jana Banouta, v Senegalu 

se podařilo rozvinout vztahy s univerzitou Cheikh Anta Diop v Dakaru, jejíž rektor nás následně 

poctil svou návštěvou v Praze. V Senegalu jsme také zahájili první jednání o nové ekoturistické 

platformě, která by měla z antilopy Derbyho v očích návštěvníků Senegalu vytvořit zvíře, které 

prostě musí všichni vidět. Většina jednání již tradičně probíhala za obrovské podpory ze strany 

ZÚ ČR v Dakaru pod vedením chargé d’affaires Lenky Pokorné, děkujeme. 

Děkujeme také všem, kdo jste nám v uplynulém roce pomohli, pomáháte antilopám přežít, 

a právě díky Vaší pomoci můžeme na sklonku roku 2016 konečně říci, že počet antilop Derbyho 

v rezervacích překročil magickou stovku! 

 

 

 

  

 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně Derbianus Conservation, z. s. 
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ V ROCE 2016 

 

1. 1. Zoo Ostrava věnuje z každého vstupného 1 Kč na antilopy Derbyho 

11. 1. Anna Kubátová se stala koordinátorkou dobrovolníků 

14. 1. Podpis memoranda o spolupráci mezi ČZU a UCAD, Dakar, Senegal 

18. 1. První výtisk nových učebnic pro děti v Senegalu 

21. 1. Odlet identifikačního týmu do Senegalu (Anna Kubátová a Markéta Grúňová) 

22. - 23. 1. Dny otevřených dveří FTZ 

26. 1. - 28. 2. Leah Drury z Knowsley Safari Park se přidává k identifikačnímu týmu v Senegalu 

1. 2. Sběr fotopastí v NPNK 

7. 2. Návštěva kardinála Vlka v rezervaci Bandia a křest dvou antilopích mláďat 

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

11. - 12. 2. Účast na konferenci Zoologické dny v Českých Budějovicích s příspěvkem o genetice 

antilop 

17. 2. Přednáška o cestě autem do Senegalu a výsledcích z fotopastí, Praha (Pavla Jůnková 

Vymyslická a Tomáš Jůnek) 

19. 2. Děkan FTZ doc. Jan Banout představuje antilopy na cestovatelské přednášce 

ve Velvarech 

8. 3. - 18. 3. Čeští politici v Senegalu, antilopy navštívili členové Výboru pro životní prostředí 

PSP ČR 

10. 3. Zahájena fotografická výstava Záchranné projekty Zoo Ostrava (antilopa nechybí!) 

16. 3. Zasedání komise pro antilopy a žirafy UCSZOO 

19. - 25. 3. Rektor ČZU v Praze, prof. Jiří Balík, a děkan FTZ, doc. Jan Banout, na návštěvě 

v rezervaci Bandia a na UCAD 

21. 3. Účast na veletrhu NGO Začni s neziskovkou na ČZU v Praze, Praha 

22. 3. Zahájen prodej našich suvenýrů v ČZU shopu 

27. 3. Odlet Michala Vargy a Jakuba Jelena do Senegalu – natáčení dokumentu Temná buš 

s Markétou Grúňovou a Mathy Sané v hlavních rolích 

31. 3. Vzdělávací expozice ve Fathale obohacena o naše informační panely 

3. 4. Zesnul RNDr. Petr H. Verner, CSc., jeden ze zakladatelů spolku Derbianus 

Conservation, nezapomeneme na něj 

15. 4. Dokončení natáčení dokumentu Temná buš 

19. 4. Anna Kubátová se stala novou členkou výkonného výboru 

27. - 29. 4. Mezinárodní setkání Antelope & Giraffe Taxon Advisory Group v Zoo Dvůr Králové 
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17. 5. Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka na návštěvě v Bandii 

27. 5. Publikování Výroční zprávy za rok 2015 

29. 5. Den s antilopou v Zoo Jihlava 

1. 6. Předsedkyně spolku, Karolína Brandlová, jmenována koordinátorkou Komise 

pro antilopy při UCSZOO 

2. 6. Setkání v centru Langhans – „Afrika z dokumentů“ (Pavla Hejcmanová, 

Karolína Brandlová, Tomáš Jůnek) 

3. 6. Vysílání reportáže z rezervace Bandia (Pavel Novák) v Českém rozhlase s Markétou 

Grúňovou, Souhelem Fourzoli, Pavlou Jůnkovou Vymyslickou 

19. 6. Premiéra vysílání nového dokumentu Temná buš v České televizi 

21. 6. Přednáška na ZŠ Třebotov (Anna Kubátová) 

3. 7. Diplomová práce Mathy Sané získala Cenu děkana FTZ ČZU v Praze  

11. 7. Zavítal k nám do ČR africký veterinář Pete Morkel 

16. 7. Den s antilopou v Zoo Plzeň 

19. 7. Zveřejnění videozáznamu o rodokmenech antilop Derbyho v pořadu Meteor 

na stanici Český rozhlas Dvojka, mluví předsedkyně Karolína Brandlová 

23. 7. Vysílání pořadu Host Lucie Výborné na stanici Český rozhlas Radiožurnál 

(Patricie Strouhalová), hosty jsou Markéta Grúňová a Pavla Jůnková Vymyslická 

30. 7. Den s antilopou a festival Africa Live v Zoo Dvůr Králové 

5. 8. Vysílání rozhovoru s předsedkyní Karolínou Brandlovou v pořadu Hovory 

s Vladimírem Krocem v Českém Rozhlase Plus 

13. 8. Den s antilopou v Zoo Ostrava 

27. 8. Den s antilopou v Zoo Liberec 

29. 8. Návštěva ze senegalského ministerstva zemědělství v ČR 

3. 9. Den s antilopou v Zoo Olomouc 

10. 9. Vysílání v magazínu Planetárium na stanici Český rozhlas Sever, rozhovor poskytla 

Pavla Jůnková Vymyslická 

10. 9. Den s Antilopou v Zoo Bojnice, SK 

15. 9. Přednáška Za největší antilopou světa, Teplice (Pavla Jůnková Vymyslická, 

Tomáš Jůnek) 

18. 9. Spuštění registrace na konferenci Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana 

přírody v Africe pro rok 2017 

19. 9. - 24. 9. Účast na výroční konferenci EAZA, Belfast (Karolína Brandlová, Markéta Gloneková) 

2. 10. Světový den zvířat v Zoo Hodonín 

8. 10. Návštěva rektora UCAD, Ibrahima Thioub, a profesora Kandioura Noba na ČZU 
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17. 10. Dokument Temná buš byl zařazen mezi 26 nejlepších dokumentů České televize 

roku 2016 

19. 10. Výroční členská schůze spolku Derbianus Conservation, Klub cestovatelů, Praha 

3. 11. Vychází nový sborník Gerenuk vol. 2 (sborník odborné skupiny pro antilopy a žirafy 

při UCSZOO) 

8. - 9. 11. Účast na konferenci Tropical Biodiversity Conservation Conference, Praha 

15. 11. Přednáška Dr. Brandlové v rámci biologické olympiády na Gymnáziu Botičská, 

Praha 

25. 11. Den otevřených dveří FTZ 

28. 11. Odlet Karolíny Brandlové do Senegalu – příprava plánů na další rok 

8. 12. Strategická schůze se zástupci ministerstev turismu a životního prostředí Senegalu 

ohledně ekoturistického potenciálu antilopy Derbyho 

14. 12. Nový motiv dětských triček, autorka Nina Grúňová 

17. 12. Účast na International Fair Party na ČZU  

12. - 14. 12. Vánoční prodej v menze ČZU 

16. 12. Přednáška na ZŠ Strž (Markéta Grúňová, Nina Grúňová) 

20. 12. Přednáška na Gymnáziu Roudnice nad Labem (Pavla Hejcmanová) 

20. 12. Účast na konferenci Nebuď mimo! na Karlínském gymnáziu v Praze 

(Anna Kubátová) 

Zkratky: 
AG Antilopy a žirafy (Antelope & Giraffe) 
AnGiHip Antilopy, žirafy a hroši v 21. století: Ochrana přírody v Africe 
ČR Česká republika 
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 
EAZA  Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos 

and Aquaria) 
FTZ Fakulta tropického zemědělství 
IUCN Mezinárodní unie na ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature) 
MZV ČR Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
NKNP Národní park Niokolo Koba 
PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
SG Skupina specialistů (Specialist Group) 
SK Slovenská republika 
SSC Komise pro přežití druhů (Species Survival Commission) 
TAG Poradní skupina pro určitý taxon (Taxon Advisory Group) 
UCAD Univerzita Cheikh Anta Diop v Dakaru 
UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad 
WAZA  Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos 

and Aquariums) 
ZÚ Zastupitelský úřad 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 

I v roce 2016 bohužel došlo ke změně ve složení výkonného výboru spolku. Zjara nás 

nenávratně opustil guru a duchovní otec záchranného programu západního poddruhu antilopy 

Derbyho, RNDr. Petr H. Verner. 

Novou členkou výkonného výboru se po jednomyslném hlasování stala Anna Kubátová, 

která se v rámci svého doktorského studia na Fakultě tropického zemědělství zabývá mimo jiné 

genetikou antilop Derbyho. Antilopy Derbyho však zná nejen z laboratoře, ale také z terénu, 

jelikož na začátku roku byla členkou identifikačního týmu nově narozených antilop v Senegalu. 

Kromě toho jsme Aničku podrobili dlouhodobému „zkušebnímu období“, kdy v našem spolku 

velmi aktivně fungovala jako všestranná dobrovolnice a v lednu 2016 se dokonce stala 

koordinátorkou dobrovolníků.  

Členská základna spolku Derbianus Conservation se mírně zvětšila i v roce 2016. Celkem 

se členská základna rozrostla o 4 řádné členy a 8 sympatizantů. Obrovskou radost máme mimo 

jiné z nových členů z řad právnických osob, kterými se staly Zoo Košice, Zoo Dvůr Králové a Zoo 

Olomouc. Nárůst počtu sympatizantů není nikterak závratný, avšak mnozí z nich se velmi aktivně 

zapojují do chodu spolku, za což jim srdečně děkujeme.  

K 31. 12. 2016 tedy sdružení čítalo 35 řádných členů (včetně členů výkonného výboru), 

5 čestných členů a 144 sympatizantů, celkem 184 členů. 

 

 

Antilopa Derbyho 
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Výkonný výbor (stav k 31. 12. 2016) 

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D. 

předsedkyně 

karolina@derbianus.cz 

 

Ing. Magdalena Žáčková, Ph.D. 

tajemnice 

magdalena@derbianus.cz  

 

Ing. Tamara Fedorova, Ph.D. 

grafika a organizace 

tamara@derbianus.cz 

 

Ing. Pavla Jůnková Vymyslická, Ph.D. 

pokladník 

pvymyslicka@derbianus.cz  

 

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. 

výzkum 

hejcmanova@derbianus.cz  

 

Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

sponzoring 

marketa.glonekova@derbianus.cz 

 

Mgr. Markéta Grúňová 

vzdělávání 

marketa.grunova@derbianus.cz 

 

Ing. et Ing. Anna Kubátová 

koordinátorka dobrovolníků 

anna.kubatova @derbianus.cz 
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Členská schůze Derbianus Conservation, z. s. 

Ve středu 19. října 2016 jsme v Klubu cestovatelů na Masarykově nábřeží v Praze 

uspořádali již sedmou členskou schůzi. Celkem bylo přítomno 28 členů spolku, z toho 

14 řádných členů včetně šesti členů výkonného výboru, 12 sympatizantů a 2 nezařazení 

účastníci. 

Uvítání na schůzi a úvodní prezentace se již tradičně ujala předsedkyně spolku Karolína 

Brandlová. V první části prezentace Karolína seznámila přítomné se změnami v členské 

základně včetně výkonného výboru a představila výsledky hospodaření spolku za rok 2016. 

V následující části se předsedkyně spolku věnovala nejvýznamnějším aktivitám uplynulého 

roku, k nimž patřily např.: 

a) identifikace nově narozených mláďat antilop Derbyho; 

b) diplomatická cesta do Senegalu s rektorem ČZU v Praze a děkanem FTZ; 

c) natáčení dokumentárního filmu pro Českou televizi s názvem Temná buš; 

d) cesta do Senegalu za účelem setkání s českou delegací tvořenou mj. ministrem 

zemědělství ČR, Marianem Jurečkou, a zástupci 22 českých firem; 

e) setkání s Petem Morkelem, odborníkem na uspávání, odchyty a převozy 

divokých zvířat; 

f) návštěva dvou zástupců senegalského ministerstva zemědělství a výzkumného 

ústavu pro zemědělství na ČZU v Praze; 

g) návštěva rektora a profesora UCAD na ČZU v Praze. 

 

Závěr prezentace patřil neméně důležitým plánům na blízkou i vzdálenější budoucnost. 

Mezi stěžejní plány patří: 

a) přípravy obojkování v NP Niokolo Koba; 

b) spolupráce na úrovni Ministerstva turismu Senegalu a Výboru pro životní 

prostředí Poslanecké sněmovny ČR; 

c) organizace mezinárodní konference Antilopy, žirafy, hroši v 21. století: Ochrana 

přírody v Africe (19. - 25. 2. 2017). 

 

Na další části schůze se již aktivně podíleli všichni zúčastnění v rámci diskuzí nejen 

na antilopí témata.  
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Poslední rozloučení s RNDr. Petrem H. Vernerem, CSc. 

3. dubna 2016 nás opustil RNDr. Petr H. Verner, CSc. 

Přímý předek člověka se „zrodil“ v širých afrických pláních před více než dvěma 

miliony let. Odtud pocházíme. Petr H. Verner tyto kořeny cítil odjakživa a byly vnitřním 

motorem jeho celoživotní touhy po hlubším poznání a porozumění Africe. 

Byl duchovním otcem záchranného programu kriticky ohroženého západního 

poddruhu antilopy Derbyho. Od roku 1998 úzce spolupracoval s Institutem tropického 

a subtropického zemědělství (dnes Fakulta tropického zemědělství) České zemědělské 

univerzity v Praze a uváděl tu myšlenku v život, plánoval a řídil ochranu a výzkum této 

antilopy. V roce 2010 stál u zrodu spolku Derbianus Conservation. 

Petr H. Verner dokázal kolem sebe soustředit mladé a nadšené kolegy, ochotné věnovat 

čas a mnohdy i vlastní finanční prostředky na to, aby přispěli k záchraně africké přírody. 

Podaří-li se nám jednou zachránit západní poddruh antilopy Derbyho, bude to značnou měrou 

zásluha právě Petra H. Vernera. 

Petr Hubert Verner byl pro nás především člověk, přírodovědec, entomolog, zoolog, 

ekolog, afrikanista. Ale také idealista, filantrop, humanista, estét. Renesanční člověk širokých 

zájmů. Milovník hudby, filosofie a teologie, milovník krásy a života, ale s okem pevně upřeným 

k transcendentnu. 

Navždy nás opustil 3. dubna 2016, jeho odkaz v nás však kráčí dál… 
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EKONOMICKÁ ZPRÁVA 

 

Rok 2016 byl svou finanční bilancí rokem ziskovým. Za velkého přispění dárců se nám 

podařilo zrealizovat nejen každoroční identifikace nově narozených mláďat, ale i podpořit 

environmentální vzdělávání senegalských dětí a monitoring zvířat pomocí fotopastí v národním 

parku Niokolo Koba v Senegalu. 

V roce 2016 také začaly intenzivní přípravy na plánovanou konferenci Antilopy, žirafy a 

hroši (AnGiHip) 2017 a také převozy antilop Derbyho v Senegalu. Obě akce se měly uskutečnit 

začátkem roku 2017 a zisk z roku 2016 byl plánován k pokrytí jejich nákladů. V roce 2016 byl 

zřízen eurový účet a některé příjmy i výdaje byly uskutečněny v EUR. V ekonomické zprávě jsou 

i tyto částky ale uvedeny v Kč. 

Příjmy 

V roce 2016 jsme získali celkem 547 122,- Kč ve formě darů. Částku 405 342,- Kč 

(12 000 britských liber) jsme obdrželi od Knowsley Safari Park za účelem podpory realizace 

projektu s obojkováním antilop Derbyho. Tento projekt byl s ohledem na složitost plánování 

a velkou finanční náročnost přesunut na rok 2018 a dar zatím nebyl využit. Zoo Dvůr Králové 

podpořila částkou 100 000,- Kč projekty „Monitoring zvěře v Národním parku Niokolo Koba 

v Senegalu za pomoci fotopastí“ a „Rozšiřování povědomí o západním poddruhu antilopy 

Derbyho skrze multimediální vzdělávací programy a výjezdy do chráněných území v Senegalu“. 

Záchranný program antilopy Derbyho podpořila společnost VVS Verměřovice s.r.o. částkou 

10 000,- Kč. Ostatní dary byly od soukromých dárců, kterým tímto také děkujeme. Společnost 

VVS Verměřovice s.r.o. přispěla také částkou 30 000,- Kč na podporu konference AnGiHip 2017, 

tento dar byl ale zaúčtován až v roce 2017. 

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 naši 

dobrovolníci prodali 653 předmětů. Samostatnou kapitolou jsou kalendáře, které jsme v roce 

2016 vyráběli i na objednávku s logem odběratele. Cena kalendářů se odvíjela od odebraného 

množství. Kalendáře s vlastním logem si zakoupily Zoo Ostrava (150 ks), Zoo Plzeň (51 ks), 

PLYNOMONT Teplice s.r.o. (30 ks) a Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (30 ks), kterým děkujeme, 

jelikož zisk i z těchto prodejů jde na záchranný program antilopy Derbyho. Část vyrobených 

propagačních předmětů byla věnována jako poděkování našim dobrovolníkům, kteří věnují 
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spolku svůj čas bez jakéhokoliv finančního odhodnocení, a také našim partnerům a sponzorům. 

Část předmětů byla také darována spolupracovníkům a strážcům v Senegalu. 

Členské příspěvky pro řádné členy v roce 2016 zůstaly v nezměněné výši: 250,- Kč 

pro fyzické osoby a 5 000,- Kč / 200 € pro právnické osoby. Mezi řádné členy patřily v roce 2016 

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

Ze služeb se na příjmech stejně jako v předchozích letech nejvíce podílel facepainting, 

tedy malování na obličej nabízené jako doprovodný program Dnů s antilopou. 

Všem, kteří se v roce 2016 finančně podíleli na realizaci aktivit spojených se záchranným 

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

 

Příjmy za rok 2016 

Dary  547 122 Kč 

Prodej propagačních předmětů 149 132 Kč 

Členské příspěvky 34 517 Kč 

Služby (vzdělávací akce, facepainting aj.) 16 229 Kč 

Ostatní příjmy  15 Kč 

Celkem 747 015 Kč  
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Výdaje 

I v roce 2016 jsme se mohli spolehnout na podporu našeho generálního partnera, České 

zemědělské univerzity v Praze, díky které může náš tým využívat kanceláře i jejich vybavení 

pro fungování spolku. Administrativní náklady byly tedy i nadále na velmi nízké úrovni. 

V roce 2016 se nám nevyhnuly ani mzdové náklady. Na část roku byla ve spolku 

zaměstnána Pavla Jůnková Vymyslická, jejímž úkolem bylo především zajistit finanční 

prostředky na plánované obojkování antilop Derbyho prostřednictvím grantových žádostí 

a přímého fundraisingu. 

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

mláďat, environmentálním vzděláváním dětí v Senegalu a monitoringem zvěře pomocí fotopastí 

v Národním parku Niokolo Koba, tvořily v roce 2016 největší položky na seznamu výdajů. 

V těchto výdajích jsou zahrnuty nejen cestovní náklady realizačního týmu, ale i výdaje na tisk 

vzdělávacích materiálů pro školy, krmení pro antilopy a nákup bioptických střel pro odběr 

tkáňových vzorků antilop v roce 2017. 

Již v roce 2016 šla část výdajů na přípravy konference AnGiHip 2017. Výdaje na výrobu 

propagačních předmětů v roce 2016 nebyly tak vysoké jako v roce 2015, jelikož výroba 

předmětů realizovaná koncem roku byla vyúčtována až začátkem roku 2017. 

 

Výdaje za rok 2016 

Administrativní náklady  28 808 Kč 

Mzdové náklady vč. pojištění  131 504 Kč 

Právní poradenství 24 000 Kč 

Výdaje spojené s realizací aktivit v Senegalu 225 077 Kč 

Výdaje na přípravu konference 29 111 Kč 

Výdaje na výrobu propagačních předmětů  40 127 Kč 

Členský poplatek EAZA 9 053 Kč 

Ostatní výdaje 4 830 Kč 

Celkem 492 510 Kč 
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Prodej 

 

Propagační předměty v roce 2016 

Typ 

Skladem  

31. 12. 

2015 

Vyrobeno Prodáno Rozdáno 

Skladem  

31. 12. 

2016 

Prodejní 

cena 

Tričko 

Hope  
8 0 4 0 4 250 Kč 

Tričko 

Real Hope  
52 0 23 4 25 300 Kč 

Tričko 

dětské 
37 208 124 0 121 200 Kč 

Tričko 

hlava 
33 33 32 3 31 250 Kč 

Tričko 

Afrika 
82 251 186 36 111 250 Kč 

Taška  0 40 25 2 13 150 Kč 

Placka 102 150 115 36 101 40 Kč 

Magnet 90 200 75 47 168 45 Kč 

Samolepka 

na auto 
8 100 54 24 30 60 Kč 

Kalendář 54 406 322 114 24 130-180 Kč 

DVD 64 0 15 26 23 100 Kč 
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ZÁCHRANNÝ PROGRAM PRO ANTILOPU DERBYHO 

 

Jak již bylo zmíněno, ani v roce 2016 nezůstalo složení výkonného výboru beze změn. 

Přesto však stále platí, že náš tým je složen ze zaměstnanců a studentů ČZU v Praze. Beze změn 

zůstávají i tři tradiční oblasti, na které se v rámci záchranného programu soustředíme, a to 

řízení chovu, výzkum a vzdělávání. 

Řízení chovu 

Identifikace mláďat 

Jako každým rokem i v roce 2016 jsme se vydali do 

Senegalu na identifikace nově narozených mláďat. 

Tentokrát se k tradičně dvoučlennému týmu, který se 

skládal z Markéty Grúňové a Anny Kubátové, přidala i 

zahraniční posila. Tou se stala Leah Drury z Knowsley Safari 

Parku ve Velké Británii. Leah má bohaté zkušenosti 

s chovem antilop losích, o které se právě tou dobou v 

Knowsley Safari starala, což se ukázalo jako velká výhoda a 

tým díky tomu identifikace mláďat provedl v rekordním 

čase. To pak umožnilo realizaci mnoha dalších aktivit včetně 

kontrol všech ohrad, vzdělávacích programů 

či diplomatických setkání. 

 

Co se týče mláďat narozených v sezóně 2015/2016, jejich počty je možné dohledat 

v následující tabulce. Ta však ukazuje pouze přeživší jedince. Celkem se narodilo 15 mláďat, 

z nichž se 12 podařilo odchovat. Jedno z mláďat podlehlo hyeně, která se dočasně nastěhovala 

do výběhu Bandia 3. Vedení rezervace však urychleně reagovalo a hyenu odchytilo. U zbylých 

dvou mláďat bližší informace o důvodech úhynu neznáme. 

Leah Drury s tradičním senegalským 
pokrmem „thieboudienne“ z ryby a rýže a 

ibiškovým nápojem „bissap” 
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Management stád 

Přestože na rok 2016 nebyly plánovány žádné převozy zvířat, jejich přesunům mezi 

jednotlivými stády jsme se nevyhnuli. Ihned po příjezdu identifikačního týmu bylo zřejmé, 

že ne všechna zvířata v oborách Bandia 4 a Bandia 5 jsou na svých místech. Jak se později 

ukázalo, zvířata se pomíchala v důsledku porušení plotu jedním z nosorožců. I přes absenci 

veterináře se týmu podařilo vrátit 

všechna zvířata na svá místa, a to 

pouze díky zkušeným 

zaměstnancům rezervace Bandia, 

kterým patří velké díky. Ti byli 

s pomocí plodů Faidherbia albida 

(dříve Acacia albida), kterým 

v Senegalu neřekne nikdo jinak 

než „kad“, schopni nalákat 

konkrétní jedince identifikované 

členkami identifikačního týmu 

a převést je do správných výběhů. 

K červnu roku 2016 žilo v rezervacích Bandia a Fathala celkem 98 jedinců antilop 

Derbyho, což je o 9 zvířat více než předchozí rok. Naše velká radost spočívá v navýšení počtu 

samic, který stoupl z 26 na 34, nepočítáme-li nově narozená mláďata. 

 

Složení stád antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu (červen 2016) 

Stádo samci samice 
narozená mláďata 

(samci/samice) 
CELKEM 

Bandia 1 19 14 6 (5/1) 39 

Bandia 3 4 6 1 (0/1) 11 

Bandia 4 8 0 0 8 

Bandia 5 1 6 2 (1/1) 9 

Fathala 1 6 6 2 (1/1) 14 

Fathala 2 14 2 1 (1/0) 17 

CELKEM 52 34 12 (8/4) 98 

 

Společná fotografie identifikačního týmu a zaměstnanců rezervace Bandia 
po převedení posledního jedince mezi výběhy Bandia 4 a Bandia 5 
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VÝZKUM, VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

 

Rok 2016 byl ve znamení zpracování dat z uplynulých let, a to nejen o ekologii antilopy 

Derbyho, ale též dalších savanových býložravců, zejména žiraf. Vyšlo celkem šest vědeckých 

článků v mezinárodních časopisech, jedna monografie, prezentovali jsme deset příspěvků 

na mezinárodních a českých konferencích a byly úspěšně obhájeny dvě bakalářské a čtyři 

diplomové práce, které se tématem váží na aktivity Derbianu v Africe a jedna disertační práce 

zaměřená na alokojení (kojení nevlastních mláďat) žiraf. 

Sociálnímu chování žiraf se věnuje část výkonného výboru už mnoho let. Odměnou 

za dlouholetou práci byl vědecký článek o alokojení žiraf „Stealing milk by young and reciprocal 

mothers: high incidence of allonursing in giraffes, Giraffa camelopardalis“. 

Čtyřletá studie analyzuje pozoruhodné chování žirafích mláďat, která „kradou“ mléko 

nepříbuzným kojícím samicím. Samice o této krádeži vědí a mléko nevlastním mláďatům 

poskytují výměnou za kojení svých 

vlastních mláďat ostatními samicemi. 

Jednou z hypotéz, proč mláďata mléko 

kradou je, že si kompenzují váhové 

nedostatky. Proto v roce 2016 vznikl ještě 

jeden článek, který se týká růstu 

a hmotnosti žiraf v zoologické zahradě „The 

Weight of Rothschild Giraffe—Is It Really 

Well Known?“. 

Plemenná kniha publikovaná v roce 2016 přinesla aktualizované informace o vývoji 

demografické struktury a genetické diverzity v populaci antilopy Derbyho. Nejzávažnějším 

faktem zůstává, že genetická diverzita se v současné uzavřené populaci stále snižuje a její 

úroveň v této populaci za 100 let klesne na 71,8 %, s tím, že již za 11 let se dostane pod hranici 

80 %. Takový pokles genetické diverzity může přinést sníženou životaschopnost 

a přizpůsobivost zvířat na měnící se podmínky prostředí v blízké budoucnosti. Na základě 

těchto výsledků se naše další aktivity zaměří na získání nových zvířat z volně žijící populace 

v NPNK. Abychom udrželi genetickou diverzitu v záchranném chovu západního poddruhu 

antilopy Derbyho alespoň na úrovni 80 % původní genetické diverzity v horizontu příštích 95 

let a velikost populace alespoň na 200 jedincích, doporučujeme do současné populace přivézt 

minimálně 6 jedinců z volně žijící populace. 
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Studentské práce v roce 2016 se týkaly jak antilopy Derbyho, tak i dalších kopytníků 

a jejich ekologie a životního prostředí. 

Kateřina Gašparová úspěšně obhájila pod vedením Karolíny Brandlové bakalářskou 

práci zaměřenou na zhodnocení faktorů, které mohou ovlivňovat růst kopytníků, v tomto 

případě především žiraf. Na základě rešerše publikovaných dat Katka zjistila, že žirafy v přírodě 

jsou výrazně těžší než žirafy v lidské péči. Je to náhoda, vliv odlišné stravy nebo poddruhu? 

Získání odpovědi čeká na další badatele. 

Zuzana Holubová taktéž úspěšně obhájila svou bakalářskou práci pod vedením Karolíny 

Brandlové. Zjišťovala, zda může být počet pruhů na bocích antilop Derbyho závislý na jejich 

koeficientu inbreedingu a dalších charakteristikách. Zdálo se nám totiž, že naše antilopy jsou 

čím dál pruhovanější! Ale zatím můžeme být v klidu, Zuzka a statistika nám dokázaly, že počet 

pruhů sice kolísá, ale v průběhu generací zůstává stabilní. 

Zcela zásadní diplomovou prací pro program záchrany antilopy Derbyho v Senegalu byla 

práce Mathy Sané, senegalské stipendistky, která vystudovala na FTZ ČZU v Praze obor Wildlife 

Management in Tropics and Subtropics a v roce 2016 úspěšně absolvovala a získala za svou 

práci Cenu děkana FTZ. Tato práce byla zaměřená na environmentální znalosti a postoje dětí 

pocházejících z městského a venkovského prostředí v Senegalu. Práce je součástí 

environmentálně vzdělávacích aktivit pod vedením Markéty Grúňové a výsledky budou 

zasazeny do širšího koncepčního rámce environmentálního vzdělávání. 

 

Anežka Karafiátová se ve své diplomové práci zaměřila na porovnání kvality potravy 

velkých býložravců v Evropě a Africe prostřednictvím dusíku a fosforu v trusu zvířat jako 

indikátorů kvality potravy. Dusík a fosfor patří ve výživě zvířat mezi zásadní makroprvky. 

V rámci této práce bylo potvrzeno, že potrava evropských a afrických býložravců se liší zejména 

Mathy Sané získala za svou práci Cenu děkana FTZ 
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v obsahu fosforu, konkrétně v Africe je nižší. To odpovídá tomu, že potravní zdroje býložravců, 

tedy rostliny na africkém kontinentu, obsahují nízké koncentrace fosforu, protože je nízký i jeho 

obsah v půdě, a to z důvodu vyčerpání v matečných horninách, oproti Evropě, kde byly půdy 

o fosfor a další živiny v průběhu glaciálních období disturbancemi a dalšími procesy 

obohacovány. Tematicky na tuto práci navazuje diplomová práce Lucie Stoklasové, 

která provedla analýzy obsahu makro a mikroprvků v půdách v rezervacích Bandia a Fathala. 

Diplomová práce obhájená Kateřinou Štochlovou byla zaměřená na sestavení nové sady 

polymorfních mikrosatelitů a genetickou analýzu jednotlivých populací u dvou poddruhů 

antilop Derbyho. Pomocí této sady lze rozdělit jednotlivce do určité skupiny dle jejich původu, 

popř. lze zjistit vnitřní strukturu populací. U populací chovaných v lidské péči se potvrdil silný 

vliv genetického driftu. Tyto populace byly ovlivněny efektem zakladatele, mají tedy omezenou 

genetickou variabilitu, která se dále snižuje. Zároveň se vzájemným křížením zvyšuje příbuznost 

a hrozí riziko fixování škodlivých alel. Tyto výsledky potvrdily potenciál genetického přístupu, 

který je nezbytný pro dlouhodobé efektivní řízení chovu. 

Markéta Gloneková se ve své disertační práci zabývala již zmiňovaným alokojením žiraf. 

Alokojení lze vysvětlit několika hypotézami. Odpovědět, která z nich vysvětluje toto zajímavé 

chování právě u žiraf je ovšem nelehký úkol. Hypotézy se mohou vzájemně prolínat, a ačkoliv se 

žirafa zdá byt velmi populárním zvířetem, chybí mnoho poznatků o její biologii. Disertační práce 

proto obsahovala také články, které se zabývají hierarchií žiraf v zoologické zahradě, sociálními 

vazbami žiraf v přírodě a porovnávala kojení žiraf v zoo a v přírodní rezervaci. 
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Publikace týmu v roce 2016 

Odborné monografie 

 Brandlová Karolína, Jůnková Vymyslická Pavla, Kubátová Anna, Žáčková Magdalena, 

Grúňová Markéta, Fedorova Tamara (Eds.). 2016. African Studbook. Western Derby 

Eland, Taurotragus derbianus derbianus (Gray, 1847), volume 9, Czech University of Life 

Sciences Prague, 86 pp. 

 

Články ve vědeckých časopisech 

 Gloneková, M., Brandlová, K., and Pluháček, J. (2016). Stealing milk by young 

and reciprocal mothers: high incidence of allonursing in giraffes, Giraffa 

camelopardalis. Animal Behaviour, 113, 113-123. 

 Gloneková, M., Brandlová, K., Žáčková, M., Dobiášová, B., Pechrová, K., Šimek, J. (2016). 

The weight of Rothschild giraffe - Is it really well known?. Zoo Biology, 35(5), 423-431. 

 Hejcmanová, P., Pokorná, P., Hejcman, M., Pavlů, V. (2016) Phosphorus limitation relates 

to diet selection of sheep and goats on dry calcareous grassland. Applied Vegetation 

Science, 19, 101-110. 

 Kubátová, A., Fedorova, T. (2016) Saliva Crystallization Occurs in Female Bornean 

Orangutans (Pongo pygmaeus): Could It Be a New Option for Monitoring of Menstrual 

Cycle in Captive Great Apes?. PLoS One, roč. 11(7), 159-159. 

 Kubátová, A., Fedorova, T., Skálová, I., Hyniová, L. (2016) Non-invasive pregnancy 

diagnosis from urine by the Cuboni reaction and the barium chloride test in donkeys 

(Equus asinus) and alpacas (Vicugna pacos). Polish Journal of Veterinary Sciences, 19(3), 

477-484. 

 Kubátová, A., Fedorova, (2016) T. Seed germination test as an alternative urine-based 

non-invasive pregnancy test in alpacas (Vicugna pacos). Journal of Camel Practice 

and Research, 23(2),261-264. 

 

Absolventské práce 

 Gašparová Kateřina. 2016. Růst kopytníků. Bakalářská práce, Fakulta tropického 

zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze. 

 Holubová Zuzana. 2016. The influence of genealogical characteristics on Derby elands´ 

striping. Bakalářská práce, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita 

v Praze. 

 Karafiátová Anežka. 2016. Diet quality of large herbivores across continents. Diplomová 

práce, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze. 
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 Sané Mathy. 2016. Environmental knowledge and attitudes: does it differ in urban 

and rural areas? Diplomová práce, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská 

univerzita v Praze. 

 Stoklasová Lucie. 2016. Soils in Africa as source of mineral nutrition for large herbivores. 

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

 Štochlová Kateřina, 2016. Phylogeny and population characteristics of Derby eland 

(Taurotragus derbianus). Diplomová práce, Fakulta tropického zemědělství, Česká 

zemědělská univerzita v Praze. 

 Gloneková Markéta, 2016. Maternal Behaviour in Giraffes (Giraffa camelopardalis). 

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

 

Konference 

 Brandlová, K., Brandl, P., 2016: Don’t give it up – Stories of hopeless cases. EAZA AG TAG 

Midyear meeting, Zoo Dvůr Králové. 

 Brandlová, K., Jůnková Vymyslická P., Fedorova, T., Kubátová, A., Žáčková, M., Gloneková, 

M., Grúňová, M., Hejcmanová, P., 2016: Last living Western Derby elands need our 

attention. EAZA Annual Conference 2016, Belfast, Norther Ireland. Poster presentation. 

 Brandlová, K., 2016: Antelope, Giraffe, Hippo in the 21st century: Conservation action 

in Africa. International Conference Invitation. EAZA Annual Conference 2016, Belfast, 

Norther Ireland. Oral presentation at AG TAG, Conservation committee, Research 

committee. 

 Brandlová, K., 2016: Last living Western Derby elands need our attention. Oral 

presentation at Tropical Biodiversity Conservation Conference 2016. Czech University 

of Life Sciences Prague. 

 Gloneková, M., Brandlová, K., Žáčková, M., Dobiášová, B., Pechrová, K., Šimek, J., 2016: 

The Weight of Rothschild Giraffe - Is It Really Well Known?. Annual Conference 2016, 

Belfast, Norther Ireland. Poster presentation. 

 Kubátová, A., Fedorova, T. Saliva Crystallization Occurs in Female Bornean Orangutans 

(Pongo pygmaeus): Could It Be a New Option for Monitoring of Menstrual Cycle in 

Captive Great Apes?. Oral presentation at Tropical Biodiversity Conservation Conference 

2016. Czech University of Life Sciences Prague. 

 Kubátová A., Štochlová K., Žáčková M., Jůnková Vymyslická P., Grúňová M., Gloneková M., 

Švejcarová M., Brandlová K., Černá Bolfíková B., 2016. Zasahovat či nezasahovat 

do reprodukce malých populací? Případová studie zaměřená na dva druhy antilop rodu 

Taurotragus v rezervaci Bandia v Senegalu. Zoologické dny 2016, JČU, České Budějovice. 

 Štochlová K., Kubátová A., Brandlová K., Černá Bolfíková B., 2016. Phylogeny 

and population characteristics of Derby eland (Taurotragus derbianus). Tropical 

Biodiversity Conservation Conference 2016. Czech University of Life Sciences Prague. 

Poster presentation. 
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Přednášky 

 Banout J., 2016. Zachráněné antilopy, Cestovatelský večer, Muzeum Velvary. 19. února 

2016 

 Brandlová K., 2016. Derbianus Conservation, z.s., Výroční členská schůze spolku 

Derbianus Conservation, Klub cestovatelů Praha. 19. října 2016 

 Brandlová K., Jazairiová P., Bálek J., Jůnek T., 2016. Je Afrika opravdu taková, jak ji známe 

z přírodopisných dokumentů?, Každý první čtvrtek v měsíci s Afrikou, centru Langhans 

Praha. 2. června 2016 

 Brandlová, K., 2016. Derbianus Conservation, z.s., Zasedání komise pro antilopy. 

Zoo Jihlava, 16. března 2016. 

 Brandlová, K., 2016. EAZA AG TAG, Zasedání komise pro antilopy. Zoo Jihlava, 16. března 

2016. 
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Zástupci evropských zoologických zahrad 

Mezinárodní setkání 

Komise Jihlava 

Každoroční setkání komisí pro antilopy a žirafy UCSZOO se konalo od 16. do 18. března 

v Zoo Jihlava. Za náš tým se tradičně zúčastnila Karolína Brandlová a Markéta Gloneková. Kromě 

standardního programu zaměřeného na přehled chovu antilop a žiraf v českých a slovenských 

zoo a další otázky spojené s chovem antilop a žiraf v lokálním i světovém kontextu došlo v roce 

2016 k události pro komisi přelomové. Dlouholetá koordinátorka komise pro antilopy, RNDr. 

Libuše Veselá, se rozhodla odstoupit z funkce a dále se účastnit zasedání jako řádný člen. 

V rámci jihlavského zasedání tedy proběhly volby, v nichž mohli zástupci jednotlivých českých 

a slovenských zoo navrhnout a posléze zvolit kandidáta nového. Na základě výsledků 

dvoukolové volby se novou koordinátorkou komise pro antilopy stala Karolína Brandlová. 

Do funkce byla jmenována 1. června 2016 a následně přebrala komisi jako velký závazek, 

s vědomím toho, co všechno neví o chovatelství antilop a kolik desítek let zkušeností jí 

ve srovnání s mnohými chovateli chybí. V pozici koordinátora by především ráda zasadila 

československý chov antilop pevněji do evropského kontextu, dosáhla lepšího využití našich 

silných stránek a prosazovala zájmy českého a slovenského chovu antilop na mezinárodní 

úrovni. Bude se také snažit upozornit na neblahou situaci mnoha antilop v přírodě a zkusit najít 

cesty, jak jim pomoci. Antilopí komise bude i v budoucnu rozhodně pokračovat v úzké 

spolupráci s komisí pro žirafy vedenou Luďkem Čulíkem ze Zoo Dvůr Králové. 

 

Antelope & Giraffid TAG Dvůr Králové 

Pololetní zasedání AG TAGu EAZA v roce 2016 se konalo od 27. do 29. dubna v Zoo Dvůr 

Králové. Celkem 25 zástupců evropských zoologických zahrad se zde sešlo, aby roztřídili 

antilopy na ty, které by se měly chovat v evropském prostoru a naopak na ty, jejichž chov by měl 

být spíše omezen. Celému zasedání vévodil 

„rozhodovací stromeček“ (decision tree), díky 

němuž bylo možné jednotlivé druhy rozřadit 

do několika úrovní managementu. 

Následovat bude ještě finální bodovací 

systém, který pro velký úspěch našeho 

českého plánování dostala na starosti česká 

skupina.  
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Setkání ve Dvoře Králové bylo dle 

Jens-Ove Heckela skutečným návratem Dvora 

Králové do antilopího TAGu. Atmosféra byla 

neopakovatelná, z ubytování, stravování 

i ze samotné zasedačky byli všichni nadšeni, o 

bowlingu nemluvě. Krásné počasí na 

závěrečné safari doplnilo již tak skvělý dojem, 

který Dvůr Králové zanechal v evropských 

antilopích specialistech. 

 

EAZA Belfast 

Na výroční konferenci EAZA do severoirského Belfastu vyrazila na podzim Karolína 

Brandlová, tentokrát v doprovodu Markéty Glonekové. V rámci AG TAGu jsme neprezentovali 

pouze další pokroky v přípravách na tvorbu Regional Collection Plan pro antilopy a poster 

o hmotnosti a růstu žiraf, ale především pozvánku na konferenci AnGiHip 2017. V rámci 

konference EAZA se pro pořádání konference AnGiHip 2017 podařilo získat cennou podporu 

celé řady evropských zoologických zahrad. 

Zasedání probíhalo ve Dvoře Králové 
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Vzdělávání 

Většina živočišných druhů dnes ohrožených vyhynutím se do kritického stavu dostala 

vlivem činnosti člověka. Ten má totiž oproti jiným živočichům neobyčejnou schopnost měnit své 

prostředí, kterou využívá, celkem přirozeně, ve svůj prospěch. Současný způsob využívání 

přírodních zdrojů člověkem však není trvale udržitelný, a pokud svoje chování včas nezměníme, 

dostaneme sebe, či naše potomky do stádia, z kterého již nebude návratu. Životní prostředí nás 

v České republice s lidmi v Senegalu neoddělitelně spojuje a čím víc víme o tom, jaký na něj mají 

vliv naše činy, tím účinněji ho budeme moci chránit. Proto se ve spolku Derbianus snažíme 

rozšiřovat obzory nejen sobě, ale také se o svoje zkušenosti dělíme s co nejvíce lidmi v České 

republice i Senegalu. 

 

Přednášky pro školy a veřejnost v ČR 

Velkou ctí nám budiž, že první přednášku 

v novém roce vedl děkan FTZ, doc. Jan Banout. Pan 

děkan představil záchranný program antilopy 

Derbyho v rámci své cestovatelské přednášky 

ve Velvarech. S další přednáškou vystoupila v červnu 

naše koordinátorka dobrovolníků a zaměřením 

genetička, Anna Kubátová, na ZŠ Třebotov, která 

s posluchači sdílela čerstvé zkušenosti přímo 

z terénu. V Teplicích publikum do senegalské buše 

vtáhli Pavla Jůnková Vymyslická a Tomáš Jůnek s přednáškou Za největší antilopou světa. 

V listopadu představila Karolína Brandlová v rámci přednášky pro biologickou olympiádu 

na Gymnáziu Botičská netradiční pohled na antilopy – prostřednictvím bobků. V prosinci dobylo 

sesterské duo Markéta a Nina Grúňovi v ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem a svou rodnou 

Roudnici nad Labem navštívila prof. Pavla Hejcmanová. Poslední akcí pro nás byla prosincová 

účast na konferenci Nebuď mimo! na Karlínském gymnáziu v Praze, kterou zajistila znovu Anna 

Kubátová. 

 

Markéta Grúňová s žáky ZŠ Strž 
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Akce pro veřejnost 

Tradičním vkročením do nového roku pro nás bývá Den otevřených dveří Fakulty 

tropického zemědělství ČZU v Praze. Kdo nás zde v lednu 2016 navštívil, mohl se dozvědět, jak 

se v rámci svého případného studia i mimo něj může zapojit do aktivit za záchranu antilopy 

Derbyho či do výzkumu přímo v terénu. U antilopy jsme však nezůstali a prezentovali jsme 

i další rozvojové projekty a výzkumy FTZ například v Peru, Vietnamu, či Mongolsku. 

V březnu byla zahájena fotografická výstava Záchranné projekty Zoo Ostrava, kde byly 

prezentovány všechny záchranné projekty, které zoo podporuje (včetně antilopy Derbyho). 

Záchranné projekty Zoo Ostrava jsou navíc díky spolupráci s magistrátem města Ostrava 

od roku 2016 zcela nově podpořeny „korunou ze vstupného“, z čehož máme velkou radost! 

Souběžně se zahájením výstavy v Ostravě jsme fotografie vyvěšovali v africkém 

Senegalu, konkrétně v rezervaci Fathala. Fotografie jsou zde doprovázené textem o záchranném 

programu a turisté se tak před safari vyjížďkou v přírodní rezervaci dozví o jedinečném 

kopytníkovi, kterého mají možnost v rezervaci spatřit. 

Od května do září jste se s námi měli možnost potkat v českých zoo v rámci dnů 

s antilopou. Své stánky jsme postavili v Zoo Jihlava, Plzeň, Dvůr Králové, Ostrava, Olomouc 

a ve slovenské Zoo Bojnice. 

 

Evaluace vzdělávacích programů 

V lednu byly vytištěny mini-

atlásky senegalské fauny doprovázené 

kresbami studentů pražského 

Karlínského gymnázia a s designem Niny 

Grúňové, které jsme distribuovali 

v našich partnerských školách 

a rezervacích v Senegalu. Důležitou 

součástí vzdělávacích programů 

o antilopě Derbyho a jejím životním 

prostředí je jejich evaluace. Zajímá nás především efektivita námi použitých vzdělávacích metod, 

abychom mohli programy do budoucna zdokonalovat. Evaluace probíhala během ledna formou 

dotazníčků zaměřených na změnu postojů a znalostí žáků měsíc po námi vedeném programu. 

Za přítomnosti filmového štábu jsme navíc s naším programem navštívili sirotčinec Village 

pilote a spolek mládeže v Bignoně, Cassamance, Senegal. 

 

Mini-atlásek senegalské fauny 
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DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SPOLKU  

Žirafy kordofánské v národním parku Garamba 

Mathias D’haen, student Fakulty tropického zemědělství, se pod odborným vedením 

Karolíny Brandlové a Juliana Fennessyho, vrchního představitele Giraffe & Okapi SG IUCN SSC, 

rozhodl vyrazit do Demokratické republiky Kongo, konkrétně do národního parku Garamba, kde 

před časem působili dva další členové spolku Derbianus – Markéta Antonínová zde dlouhodobě 

fungovala jako manažer protipytláckých jednotek a student Pavel Hejčl zpracovával data 

z obojkovaných slonů. Mathias má na starosti obojkované žirafy kordofánské (Giraffa 

camelopardalis antiquorum), kterých v Garambě zbývá posledních 45. Díky Mathiasově práci je 

teď management parku schopen individuálně rozpoznat většinu jedinců a má dobrou představu 

o jejich pohybu. Každá žirafa se v Garambě pohybuje na ploše o velikosti 200 km2, takže 

skutečně není snadné je najít a efektivně chránit proti pytlákům. Velká rozloha domovského 

okrsku navíc vypovídá o malé úživnosti prostředí. Mathias teď ve spolupráci s vedením 

národního parku připravuje plán na jejich záchranu – držme mu palce! 

 

 

 

Mapa rozšíření žiraf – národní park Garamba označen šipkou (zdroj: GCF/Julian Fennessy) 
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Chinko Project Area ve Středoafrické republice 

Naším dlouhodobým cílem je zlepšení ochrany volně žijících antilop Derbyho 

v Národním parku Niokolo Koba s využitím satelitních obojků, proto jsme velmi uvítali možnost, 

aby se členka našeho spolku, Markéta Švejcarová, vydala na celý rok do Středoafrické republiky, 

do oblasti Chinko Protected Area, kde měla možnost přímo se účastnit obojkování východního 

poddruhu antilop Derbyho. Věříme, že její cenné zkušenosti brzy využijeme při přípravách na 

obojkování „našich“ západních antilop Derbyho. 

Chinko Project Area 

je zajisté jednou z největších 

oblastí, které jsou v Africe 

zasvěceny ochraně přírody. 

Díky své velikosti má 

potenciál udržet vlastní 

ekosystém v rovnováze bez 

větších zásahů člověka, 

pokud se podaří potlačit 

současné hrozby. Kromě 

několika druhů antilop 

poskytuje Chinko domov 

jedenácti druhům primátů, dvaceti pěti druhům masožravců, slonům a dalším. Proto stojí práce 

v Chinku za to, i když je velmi náročná psychicky i fyzicky, vzhledem k teplotám přes 40 °C. 

Dříve nebo později každého čeká „ponorka“ vzhledem k naprosté izolaci hlavního sídla. 

Do nejbližší vesnice vzdálené něco málo přes dvě stě kilometrů se jede kolem deseti hodin, 

nicméně vzhledem k bezpečnostní situaci v celé zemi nemůžete jet ani na návštěvu. Obojkování 

antilop Derbyho bylo asi největší odměnou za veškeré úsilí. Klíčovou roli měli místní stopaři, 

kteří se vydali všemi směry vypátrat antilopí stáda. Až když byli na dosah, přivolali helikoptéru 

s obojkovacím týmem, jehož členové do té doby čekali připraveni k akci. Stopaři byli tak dobří, 

že dokázali odeslat souřadnice své pozice i se zprávou, jak daleko je od nich stádo a kterým 

směrem. I přesto nebylo vždy snadné antilopy v porostu najít. Mise trvala asi dva týdny 

a podařilo se úspěšně naobojkovat sedm antilop Derbyho, díky tomu jsme od té doby získali 

cenné informace o jejich pohybu. 

Být přímo v kontrolní místnosti a pomáhat všechny týmy zorganizovat byla zcela 

jedinečná zkušenost, která se bude v budoucnosti hodit. Jakožto všeobecná stážistka jsem 

nepracovala jen s vědeckým týmem, ale časem téměř ve všech odděleních. Většinu doby jsem 

strávila výukou místních pracovníků, vymýšlením a implementací mnoha pravidel a postupů. 

Markéta Švejcarová a antilopa Derbyho s obojkem (foto Carren Molteno) 
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Ačkoliv by mě nikdy nenapadlo, že jsem technický typ, nouze naučí. Programovala jsem radia, 

nastavovala GPS a vytvářela mapy. Samozřejmě by nic z toho nešlo bez podpory managementu 

Chinka a African Parks, kterým vděčím za všechny zkušenosti, a spolku Derbianus, bez kterého 

bych se do Chinka vůbec nedostala. 

 

Návštěva kardinála Miloslava Vlka v rezervaci Bandia 

První důležitou cestu napříč Senegalem podnikl samotný kardinál Vlk na pozvání 

dakarského arcibiskupa Benjamina Ndiayea. Ve svém velmi plném programu si nalezl skulinku 

na prohlídku přírodní rezervace Bandia. Zde nám prokázal velkou čest a odcitoval požehnání 

nově narozeným mláďatům antilop Derbyho a při té příležitosti také dvě z mláďat pojmenoval. 

Jména Benedict a Damaye-Niane mají připomínat požehnání ve dvou nejpoužívanějších 

senegalských jazycích – ve francouzštině a wolof. 

Pan kardinál projevoval opravdový zájem o osud těchto mláďat a proto jsme 

ho informovali o tom, jak krásně Benedict a Damaye-Niane rostou a prosperují. Žel, pan kardinál 

nás opustil 18. března 2017. Bůh žehnej jeho památce. 

 

 

Cesta kardinála Vlka zavedla i do přírodní rezervace Bandia 
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Rektor ČZU v Praze a děkan FTZ utužují spolupráci v Senegalu 

Členové spolku Derbianus Conservation působí v Senegalu již 16 let, zpočátku zcela 

pod hlavičkou ČZU v Praze. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat pevné vztahy nejen 

s rezervacemi, kde působíme ale také s 

veřejnými institucemi, jako je 

Ministerstvo životního prostředí nebo 

také univerzita Cheikh Anta Diop 

v Dakaru. Dlouho probíhající partnerství 

mezi oběma univerzitami nabylo 

papírové podoby na české ambasádě v 

Dakaru pod vedením chargé d´affaires 

Lenky Pokorné a za působení naší členky 

Markéty Grúňové. 

 

Na konci března tedy podnikla delegace ve složení rektor, prof. Jiří Balík, děkan Fakulty 

tropického zemědělství, doc. Jan Banout, a vedoucí Katedry chovu zvířat a potravinářství 

v tropech, Karolína Brandlová, podstatné kroky, aby bylo memorandum o spolupráci podepsáno 

a naplánovány další společné aktivity do budoucna. Setkání obou rektorů a pana děkana nebylo 

pouhou formalitou. Vzduch v klimatizované místnosti houstnul nápady a zrodil se tak například 

plán na spolupráci při budování školního zemědělského podniku univerzity Cheikh Anta Diop, 

či společnou práci našich botaniků. Delegace dále pokračovala do obou rezervací, kde spolek 

Derbianus Conservation vede chov antilop Derbyho a Karolína Brandlová mohla, tentokrát 

z pozice předsedkyně spolku Derbianus, svým kolegům z univerzity představit naši práci. 

Důležitá schůzka proběhla na Ředitelství národních parků Senegalu. Pan rektor s panem 

děkanem při té příležitosti ředitele národních parků ujistili, že univerzita za záchranným 

programem antilopy Derbyho pevně stojí a počítá s ním do budoucna. Spíše formální a 

příjemnou záležitostí byla potom schůzka všech tří členů delegace s ministrem životního 

prostředí, Abdoulayem Balde, kde Karolína Brandlová panu ministrovi zástupce naší univerzity 

představila a informovala ho o novinkách v programu na ochranu antilopy Derbyho v Senegalu. 

Memorandum o spolupráci dostalo konečnou podobu 
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Parlamentní delegace 

Česká práce pro záchranu antilopy Derbyho je nejdéle fungující český zahraniční 

ochranářský projekt. Tento fakt je rozpoznán a naše práce podporována nejen ministerstvy 

životního prostředí a zahraničních věcí ČR, ale i Poslaneckou sněmovnou ČR, konkrétně 

v řadách jejího Výboru pro životní prostředí. Velmi si vážíme toho, že si naši poslanci v Senegalu 

vyčlenili čas na podporu naší činnosti nejen na senegalské parlamentní úrovni. 

 

Delegace vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem, dále 

ve složení Robin Böhnisch (předseda Výboru pro životní prostředí ), Jiří Junek, Michal Kučera, 

Martin Sedlář, doprovázení Janou Koppovou Doležalovou, Lucií Železnou a tlumočnicí Dalilou 

Graffovou, dorazila do Senegalu 14. března a po dalších 5 dní pracovala na prohlubování česko-

senegalských vztahů na poli životního prostředí. 

Z důležitých schůzek, na kterých se jednalo o antilopě Derbyho, to byla schůzka u jeho 

eminence kardinála Sarra, schůzka na senegalském Národním shromáždění s Výborem pro 

životní prostředí Senegalu, nebo jednání na Ředitelství národních parků Senegalu. 

Martin Tlapa, Jiří Junek, Martin Kučera, Lenka Pokorná, Robin Böhnisch, Dalila Graffová a Petr Gazdík na jednání 
s ředitelem Národních parků Senegalu, Souleyem Ndiayem 
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Natáčení dokumentárního filmu 

Od konce března do konce dubna 

v Senegalu probíhalo natáčení 

dokumentárního pořadu „Nedej se“. 

Režisér Michal Varga a kameraman Jakub 

Jelen spolupracovali s Markétou Grúňovou 

a Mathy Sané na zdokumentování hlavně 

vzdělávacích aktivit spolku Derbianus 

Conservation v Senegalu. Tento snímek byl 

poté nominován mezi 26 nejlepších 

dokumentů České televize roku 2016 

a uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. 

 

Antilopy navštívil ministr zemědělství 

Dne 11. května 2016 přistál na dakarském letišti český 

vládní speciál. Delegace vedená ministrem zemědělství 

Marianem Jurečkou přijela rozšiřovat obchodní vztahy České 

republiky se Senegalem a hájit naše již existující státní zájmy. 

Tím je, mimo jiné, i ochrana antilopy Derbyho a jejího 

životního prostředí. Ministr zemědělství Marian Jurečka, 

stejně jako náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa 

a náměstek ministra obrany Martin Kuchta stanuli antilopám 

Derbyho tváří v tvář v rezervaci Bandia. Moc děkujeme jim i 

ostatním členům delegace z Hospodářské komory České 

republiky a z řad podnikatelů za podporu, které se nám i 

„česko-senegalským antilopám“ z jejich strany dostává. 

Jakub Jelen, Michal Varga a Mathy Sané při natáčení 

 

Lenka Pokorná, Pavla Jůnková 
Vymyslická, Marian Jurečka a Markéta 

Grúňová v rezervaci Bandia 
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O spolupráci univerzit na české půdě 

Na březnová jednání o spolupráci ČZU a UCAD v Dakaru navázala senegalská univerzitní 

delegace spolu se zástupci ČZU, především z FTZ, na konci září. I přes svatováclavskou sváteční 

náladu v české kotlině měli rektor UCAD, profesor Ibrahima Thioub, a vedoucí Katedry biologie 

rostlin UCAD, profesor Kandioura Noba, 

nabitý pracovní program. Svou návštěvu 

zahájili celodenní prohlídkou Školního 

lesního podniku ČZU v Kostelci 

nad Černými lesy. Následující den 

se delegace podívala do Demonstrační a 

pokusné stáje Fakulty agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů a 

laboratoří FTZ. Konkrétnější představu 

o činnosti ČZU získali senegalští zástupci 

během pracovního oběda s prof. Jiřím 

Balíkem, rektorem ČZU v Praze, doc. Janem Banoutem, děkanem FTZ, a dalšími zástupci této 

fakulty, vedoucí Katedry chovu zvířat a potravinářství v tropech Karolínu Brandlovou 

nevyjímaje. Patrně s největším nadšením ze strany senegalské delegace se setkala komentovaná 

návštěva Školního zemědělského podniku v Lánech, po kterém zástupce UCAD provedli ředitel 

podniku Ing. Martin Křenek, členka Katedry chovu zvířat a 

potravinářství v tropech Magdalena Žáčková a studentka 

FTZ Martina Čelakovská. Prohlídka téměř všech částí 

podniku včetně chovu antilop losích a lam guanako 

delegaci natolik zaujala, že se protáhla až do pozdních 

večerních hodin. Právě vybudování obdobného školního 

podniku pro UCAD v Senegalu by mělo být jedním 

z nejvýznamnějších bodů spolupráce obou univerzit. 

Neméně významná je rozjednaná spolupráce na poli 

botaniky, jejíž konkrétní podobu měli senegalští zástupci 

možnost probrat se zástupci Katedry tropických plodin 

a agrolesnictví FTZ, s doc. Bohdanem Lojkou, vedoucím 

útvaru, a doc. Zbyňkem Polesným. 

 

Rektor UCAD profesor Ibrahima Thioub 
a profesor Kandioura Noba na půdě ČZU 

Farmový chov antilop losích na školních 
pozemcích ČZU v Lánech měl velký úspěch 
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MARKETING A PR 

Kampaň 

I v roce 2016 pokračovala kampaň na podporu antilop Derbyho pomocí prodeje 

propagačních předmětů s jejich vyobrazením. Veškeré produkty si mohou zájemci zakoupit  

na e-shopu (www.derbianus.webuje.cz) provozovaném naším spolkem. E-shop však není 

jedinou možností, kde si je možné předměty pořídit. Prodej propagačních předmětů vždy 

doprovází každou naši akci, jako jsou Dny s antilopou v zoologických zahradách, konference či 

různé přednášky. Nově je možné si upomínkové předměty zakoupit i v areálu univerzity v ČZU 

v Praze shopu, který se nachází ve vestibulu menzy. Veškerý zisk z prodeje předmětů 

a v případě facepaintingu i služeb šel již tradičně na chod spolku a záchranný program antilopy 

Derbyho. 

V roce 2016 jsme se ve spolupráci s Ninou Grúňovou rozhodli osvěžit dětský motiv 

„Až vyrostu“, který nově ozdobil dívčí i chlapecká trička v nejrůznějších velikostech. 

 

V nabídce byly již tradičně všechny typy našich propagačních předmětů – placky, 

nálepky na automobily, magnety, pohledy či dámská, pánská a dětská trička s motivy „Hope“, 

„Real Hope“ a „Hlava antilopy“, které postupně ustupovaly „Africe“ a staronovému motivu „Až 

vyrostu“. Nově jsme rozšířili nabídku samolepek na automobily o anglickou verzi s nápisem 

„Eland Rider“. Stejně tak jsme se rozhodli vytvořit placky s motivem hlavy v jiných barvách, 

a to růžové a zelené. Motiv mláděte stále zůstává vzhledem k jeho velké oblíbenosti. I magnet 

získal v roce 2016 nový design a vyobrazuje samce antilopy Derbyho. 

Dětský motiv „Až vyrostu“ v novém pojetí od Niny Grúňové 

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


34

 

 

Jedním z prodávaných předmětů bylo též DVD s dokumentárním filmem o našem 

záchranném programu od Petra Luptáka Djink-i-junka: Buš bývala temná. Jak jsme psali 

ve výroční zprávě z roku 2015, Peter Lupták tragicky zahynul v úterý 17. listopadu 2015 

při dopravní nehodě v rámci své dovolené v Jihoafrické republice. V Petrovi jsme ztratili nejen 

přítele ale i nenahraditelného obdivovatele Afriky, a tak jsme se mu rozhodli věnovat 

in memoriam kalendář pro rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivem kalendáře pro rok 2017 se stala fauna Senegalu očima Petra Luptáka 

Anglická verze samolepky na automobil, nové barevné variace placek a nový motiv magnetu z roku 2016 
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Internet 

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

informujeme čtenáře o našich aktivitách, úspěších i plánech. V roce 2016 česká verze webových 

stránek www.derbianus.cz přilákala 2 158 uživatelů k 3 044 návštěvám. Anglická verze 

(www.derbianus.com) zaznamenala 859 návštěv od 720 uživatelů, v případě francouzské verze 

webových stránek (www.derbianus.org) to bylo 618 návštěv od 483 uživatelů. Ze statistik 

vyplývá, že našimi nejvěrnějšími příznivci jsou Češi, kteří se na stránky opakovaně vrací (30 % 

návštěvníků) a stráví zde v průměru 1,5 minuty. V roce 2016 jsme také spustili webové stránky 

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

2017. 

 

V rámci sociálních sítí jsme v roce 2016 zůstali u Facebooku a do dalších sociálních sítí 

prozatím nepronikli. Naše aktivita v této oblasti se však značně zvýšila. Mnohé příspěvky jsme 

zveřejňovali i v angličtině. Profil spolku stále spravujeme ve spolupráci s Janou Ptačinskou 

Jirátovou, která nám pomohla zvýšit počet našich přátel na celkových 681 k 31. 12. 2016, což je 

o 193 více, než ke konci roku 2015. 

Posledním naším internetovým nástrojem je e-shop, kde jsme v roce 2016 zaznamenali 

400 návštěv a vyřídili jsme celkem 6 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. 

Hlavní strana webu konference AnGiHip 2017. 

http://www.derbianus.cz/
http://www.derbianus.com/
http://www.derbianus.org/
http://www.angihip2017.com/
http://derbianus.webuje.cz/
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Média 

V první části roku 2016 se média zajímala zejména o zahraniční návštěvy a s tím spojené 

upevňování česko-senegalských vztahů. A protože většina z nich probíhala ve spolupráci 

s naším spolkem, naši členové byli plně k dispozici provést vážené hosty senegalskými 

rezervacemi a poskytnout veškeré informace o projektu. Na této publicitě má velkou zásluhu 

Český zastupitelský úřad v Dakaru, který o takovýchto cestách pravidelně informuje na svých 

webových stránkách. 

Začátkem února zavítal do Senegalu pan kardinál Miloslav Vlk, který ocenil práci našeho 

spolku i na svém osobním blogu. Na březen bylo naplánováno hned několik důležitých jednání 

pod záštitou ZÚ ČR v Dakaru. Prvním z nich byla pracovní cesta Výboru pro životní prostředí 

Poslanecké sněmovny ČR. Výsledkem tohoto jednání bylo červnové založení meziparlamentní 

skupiny ČR – Senegal, která by měla posílit komunikaci a usnadnit spolupráci mezi uvedenými 

státy. O vzniku této skupiny taktéž informoval ZÚ ČR v Dakaru. 

Na delegaci PSP ČR plynule navázala neméně důležitá jednání zástupců ČZU v Praze, při 

kterých došlo mj. k podepsání memoranda o spolupráci mezi ČZU v Praze a UCAD. O této 

události podal zprávu nejen ZÚ ČR v Dakaru, ale i zpravodaj ČZU v Praze Živá univerzita. 

V květnu se na antilopy Derbyho přijel podívat i ministr zemědělství Marian Jurečka 

a tím uzavřel velká jednání českých zastupitelů pro rok 2016. Dokumentovat toto setkání přijel 

Pavel Novák, který o nás natočil reportáž pro iRozhlas stanice Českého rozhlasu přímo v terénu 

rezervace Bandia. V reportáži mluví Markéta Grúňová, Souhel Fourzoli a Pavla Jůnková 

Vymyslická o úspěších i problémech, které celý záchranný program doprovází. 

O kritickém úbytku vzácných zvířat v Senegalu promluvila Pavla Hejcmanová na Radiu 

Praha a zprávu podal Týden.cz. Naopak přírůstky „v našich“ rezervacích a průběh celého svého 

pobytu v Senegalu zaznamenala nová členka identifikačního týmu Leah Drury z Knowsley Safari 

Park na svém blogu. Dále se o záchranný program antilopy Derbyho zajímaly i Zoo Košice, Prima 

Zoom, E15 Český export a server BusinessInfo.cz. 

Ve druhé části roku jsme se přemístili spíše do oblasti rádiových vln, kdy členové spolku 

promluvili o jeho působení také v rozhlasu. Např. pro Český rozhlas Dvojka a Český rozhlas Plus 

poskytla rozhovory Karolína Brandlová, pro Český rozhlas Sever promluvila Pavla Jůnková 

Vymyslická, ke které se v rámci vysílání pro Český rozhlas Radiožurnál přidala i Markéta 

Grúňová. 
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S největším ohlasem mezi širokou veřejností se setkal nový dokumentární film Temná 

buš uvedený Českou televizí v červnu v cyklu pořadů Nedej se. Dokument je stále možné 

shlédnout ve videoarchivu České televize. 

Mediální ohlasy na aktivity spolku a jeho členů naleznete na našich webových stránkách 

pod záložkou „O nás a antilopě Derbyho“ v sekci „Napsali o nás“ nebo na našem Facebookovém 

profilu, odkud je možné se dostat na konkrétní příspěvky či rozhovory. 

 

Prezentace v médiích 

Noviny, 
Zpravodajství 

Prima Zoom 

Týden.cz 

Živá univerzita 

E15 Český Export 

BusinessInfo.cz 

Rozhlas Český rozhlas Dvojka – Meteor (2 příspěvky) 

Český rozhlas Radio Praha  

Český rozhlas/iRozhlas 

Český rozhlas Radiožurnál – Host Lucie Výborné 

Český rozhlas Plus – Hovory 

Český rozhlas Sever – Planetárium 

Televizní vysílání Česká televize – Nedej se 

Ostatní ZOO Košice 

MZV ČR Zastupitelský úřad v Dakaru (6 příspěvků) 

Blog kardinála Vlka 

Blog Leah Drury 

portál Agris 

 

http://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/zachrante-antilopu-derbyho
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/ceska-studie-potvrdila-ubytek-vzacnych-zvirat-v-zapadni-africe_380986.html
https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7701-pr-a-media/r-8557-casopis-ziva-univerzita
http://www.derbianus.cz/content/uploads/2016/08/E15_1307_2strana.pdf
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cesti-vedci-bojuji-v-senegalu-za-zachranu-antilop-derbyho-80713.html
http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/proc-si-zirafi-mladata-kradou-materske-mleko--1590447
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/des-scientifiques-tcheques-mettent-en-garde-contre-la-disparition-despeces-rares-au-senegal
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vedci-z-czu-shaneji-penize-na-zachranu-antilop-derbyho-v-senegalu_201606030427_sbartosova
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/antilopy-derbyho-jsou-nadherna-a-majestatni-zvirata-rikaji-divky-ktere-se-podileji-na-jejich-zachrane--1635047
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3681064
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3700537
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/416235100161004-temna-bus
http://www.zookosice.sk/?zookosice=aktualita&id=474
http://www.mzv.cz/dakar/cz/vzajemne_vztahy/prazske_jezulatko_v_senegalu_dar.html
http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=859
https://blog.knowsleysafariexperience.co.uk/conservation-of-the-western-derby-eland-in-senegal-part-1
http://www.agris.cz/clanek/194299
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NAŠI PARTNEŘI, DÁRCI A SPONZOŘI 

Generální a hlavní partneři 

Generálním partnerem spolku Derbianus Conservation v České republice je Česká 

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

všestranně podporuje jeho aktivity. 

 

Hlavními partnery v Senegalu jsou Společnost pro ochranu životního prostředí 

a fauny Senegalu (SPEFS), která poskytuje zázemí pro práci realizačního týmu, a především pro 

stáda antilop Derbyho v rámci záchranného programu, a Ředitelství národních parků 

Senegalu (DPN) v čele s plukovníkem Souleyem Ndiayem, které spadá pod Ministerstvo 

životního prostředí Senegalu a řídí chod národních parků a chráněných území.  

 

 

 



39

Partneři 

Jednou z nejdůležitějších součástí záchranného programu je spolupráce se zoologickými 

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

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

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

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

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

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

na přednáškové činnosti a přispívají na záchranný program materiálně i morálně. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Zahraničními partnery byly v roce 2016 rezervace Bandia, Fathala Tourism 

Company, Knowsley Safari Park, Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) 

a Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). 
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Dárci a sponzoři 

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost spolku a záchranný program pro 

antilopy Derbyho. V roce 2016 jsme přijali finanční dary od Knowsley Safari Park, Zoo Dvůr 

Králové, společnosti VVS Verměřovice s.r.o. i od soukromých dárců. Finančně v roce 2016 

podpořili záchranný program antilopy Derbyho Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Všem těmto 

dárcům velice děkujeme. 

 
Zoo Ostrava, Zoo Plzeň, PLYNOMONT Teplice s.r.o. a Zastupitelský úřad ČR 

v Dakaru nás podpořili hromadným odběrem našich kalendářů. 

 

Hosting našim webovým stránkám zdarma poskytuje společnost Grappes s.r.o. 

Děkujeme!  

Za přípravu výroby plyšové antilopy Derbyho a za dlouhodobou spolupráci děkujeme 

panu Barvířovi. 
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DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ 

Kromě výše uvedených partnerů a sponzorů děkujeme zejména: 

Za neúnavné prosazování zájmů antilop Derbyho a všeobecnou podporu děkujeme 

Lence Pokorné, vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Dakaru; 

Za pomoc s řešením senegalských administrativních bojů Štěpánu Pokornému; 

Za všestrannou podporu Miroslavu Zámečníkovi; 

Za účetnictví Ivě Pavlasové, Janě Hladíkové a Petru Stejskalovi; 

Za právní poradenství Míše Filipové; 

Za krásné fotky Tomáši Jůnkovi a Michalu Vargovi; 

Za dlouhodobou podporu a poradenskou činnost Markétě Antonínové; 

Za veterinární servis Jiřímu Váhalovi a Romanu Vodičkovi; 

Za intenzivní překladatelskou činnost Ivě Bernáthové, Olivieru Detrezovi, Marii Geierové, 

Dalile Graffové, Veronice Heglasové, Zuzaně Holubové a Lucii Foltýnové; 

Za odbornou a výzkumnou spolupráci Barče Černé Bolfíkové; 

Za neúnavnou práci a obrovské nasazení Kateřině Štochlové a Markétě Švejcarové. 

 

 

Za podporu činnosti sdružení děkujeme rektorovi České zemědělské univerzity v Praze 

prof. Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., kvestorce Ing. Janě Vohralíkové a děkanovi Fakulty tropického 

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

 

Za pomoc při spolupráci mezi ČR a Senegalem děkujeme zástupcům MŽP ČR, MZV ČR a 

MZe ČR, zejména Mgr. Richardu Brabcovi, Ing. Michalu Pastvinskému, Ing. Vladimíru 

Dolejskému, Ph.D., Mgr. Jiřímu Machovi, Mgr. Veronice Vilímkové, Ing. Blance Benešové, Ing. 

Petře Ptáčkové, Ing. Martinu Tlapovi, MBA, Ing. Marianu Jurečkovi a dalším. 
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Za spolupráci v Senegalu patří díky těmto lidem: Mousthapa Bodian, Willem Burger, 

Christopher Brooke, Al-Hassana Camara, Diné Daniller, Christian Dering, Christophe Dering, 

Vincent Dethier, Ousseynou Diaow, Tidian Diop, Souhel Fourzoli, Mallé Gueye, Lucien Haddad, 

Mamadou Daha Kane, Ousmane Kane, Marzanne Louw, Paul Ndiaye, Souleye Ndiaye, Arnold 

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

Michelle Van Sittert, Leah Drury a zaměstnancům rezervací Bandia a Fathala. 

Také děkujeme studentům a dobrovolníkům, kteří se v roce 2016 aktivně zapojili 

do chodu sdružení: Tereza Beckeová, Iva Bernáthová, Martina Čelakovská, Lucka Čižmářová, 

Petr Fedorov, Viki Fedorova, Michal Folprecht, Hana Gablerová, Kateřina Gašparová, Nina 

Grúňová, Ondřej Halda, Martina Hamříková, Veronika Heglasová, Zuzana Holubová, Tomáš 

Hovorka, Kateřina Hozdecká, František Kopřiva, Michaela Levá, Marie Madziová, Jan Miřejovský, 

Viktor Neštický, Jan Roubal, Hanka Roubíčková, Kristýna Růžičková, Míša Stejskalová, Lucie 

Stoklasová, Petr a Petrnorka Stejskalovi, Markéta Swiacká, Hanka Šimánková, a další. 

Za spolupráci také zaslouží naše díky: Alena Divišová, manželé Bolfíkovi, Pavel Brandl, Eva 

Coufalová, Michal Dyml, Ivan Hájek, Petr Hajn, Tomáš Hovorka, Pavel Hulva, Jakub Jaroš, Radim 

Kotrba, Peter Lupták (in memoriam), Ondřej Máca, Jana Mazancová, Zuzana Mihálovová, Jakub 

Michalko, Jana Rácová, Jan Robovský, Jan Svitálek, Šístek Jiří, Štiková Miluše, Vladimír Verner, 

Vlasta Vlková, Jan Volf, František Zouhar, studenti pražského Gymnázia Karlín a paní učitelky 

Jana Jeřábková a Petra Leibl. 

Naše díky za mezinárodní podporu a spolupráci patří: 

David Mallon – Co-chair Antelope Specialist Group IUCN SSC; 

Edward Richard William Stanley, 19. lord z Derby – Knowsley Estate, Prescot; 

Jens-Ove Heckel – Chair Antelope & Giraffe Taxon Advisory Group, EAZA; 

Mark Stanley Price – Chair IUCN SSC Species Conservation Planning Sub-Committee; 

Rob Ogden – TRACE Wildlife Forensics Network & University of Edinburgh. 

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

se v roce 2016 konaly Dny s antilopou a další akce. 

 

Poděkování si zaslouží také Al Bustan Zoological Centre za štědrý 

sponzorský dar pro chystanou konferenci AnGiHip 2017 a všichni, kteří se 

v roce 2016 podíleli na přípravě této konference. 

 

Děkujeme také všem, kteří přispěli na záchranu antilopy 

Derbyho zakoupením našich výrobků či jakoukoliv jinou činností.
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