
Tímto článkem chci seznámit všech-
ny chovatele, zájemce a  obdivovatele 
bažanta zlatého s  výsledky jeho chovu 
v  čistokrevné formě, označené jako 
kroužková série 5000, v  roce 2014. Sen 
mnoha chovatelů vlastnit tohoto nesku-
tečně krásného bažanta v  čistokrevné 
formě, která byla v našich chovech jed-
noznačně a  nenávratně zničena kříže-
ním s  bažantem diamantovým, jak již 
bylo v mnoha různých článcích popsáno, 
se stal skutečností dnem, kdy v  rámci 
projektu bažanta zlatého kroužková 
série 5 000 přivezl ze zahraničí (Skotska) 
první nepříbuzné chovné páry Ing. Jiří 
Mrnka – předseda zmíněné organizace, 
která se tak zapojila do tohoto mezi-
národního projektu. Tímto počinem 
společně s  projektem záchrany bažanta 
Edwardsova započaly jedny z  prvních 
aktivit naší organizace World Pheasant 
Association Czech Republic and Slova-
kia (WPA CZ-SK).

Koordinátorem a  držitelem plemen-
né knihy k. s. 5 000 byl místopředseda 
WPA CZ-SK pan Adam Bura. Zároveň 
je na našich webových stránkách www.
wpacz-sk.com tento projekt podrobně 
vysvětlen s jeho záměry a hlavním cílem 
rozšířit tyto nádherné bažanty mezi naše 

chovatele. Tuto činnost započatou WPA 
a  organizací Aviornis se nám podaři-
lo i  u  nás dobře nastartovat a  chovná 
základna nepříbuzných párů má díky 
úsilí hlavních protagonistů dobrý základ. 
Dnes se již osm našich členů WPA 
CZ-SK včetně jedné zoologické zahrady 
zapojilo do pracovní skupiny v  tomto 
mezinárodním projektu, na jehož zákla-
dě je v  jediné možné míře, a  to přesné 
evidenci včetně kroužkování odchovů, 
pokračovat ve smysluplné práci zachovat 
čistokrevnou ex situ populaci bažanta 
zlatého v co nejvíce vzdálené příbuzen-
ské plemenitbě pro jeho další zachování 
budoucím generacím.

Pan Adam Bura již vše podrobně 
popsal v  článku vydaném v  časopise 
Fauna 19/2014 a  také je vše popsáno 
na našich webových stránkách. Zároveň 
na chovatelském setkání v srpnu r. 2014 
v  ZOO Olomouc v  přednáškovém sále 
představil všem účastníkům do té doby 
dosažené výsledky v chovu bažanta zla-
tého k. s. 5 000. Poutavou formou své 
přednášky nás podrobně seznámil se 
všemi pozitivními i negativními výsled-
ky počínajícího projektu. Za jeho práci 
mu chci touto cestou poděkovat, ale 
jelikož je v současné době zaneprázdněn 

studiem na vysoké škole, jsem po vzá-
jemné dohodě a mé nabídce tuto činnost 
nyní převzal. Protože od poslední zprávy 
o projektu uběhlo již více než půl roku, 
chtěl bych znovu oživit a  doplnit údaje 
o dosažených výsledcích naší práce.

Prvořadý význam, jak jsem již zmínil, 
má pracovní skupina naší WPA CZ-SK, 
která má v  současné době osm členů 
včetně ZOO Liberec. Všichni tito cho-
vatelé mají nyní sestavené „nepříbuzné“ 
chovné páry zapsané v  plemenné knize 
a  také jako účastníci mezinárodní pra-
covní skupiny k. s. 5 000 mají nárok 
na speciální kroužky k  označení svých 
budoucích odchovů, jež jsou jim z Belgie 
zasílány spolu s chovnými kartami, čímž 
se stávají zárukou skutečně čistokrev-
ných jedinců vhodných k sestavení dal-
ších nepříbuzných párů. Tyto odchovy 
je možné dále rozšiřovat i  mezi chova-
tele, kteří se evidencí zabývat nechtějí. 
Mohou tak chovat čistokrevné bažanty, 
jejichž odchov však již nebude označen 
kroužky 5 000 ani chovnými kartami. 
Hlavním cílem je rozšířit mezi naše 
chovatele čistokrevné bažanty zlaté, za 
což patří dík všem členům této pracovní 
skupiny. Dovoz chovných jedinců ze 
zahraničí i platba není levnou záležitostí. 

Bažant zlatý a jeho 
chov v ČR v roce 2014 

– čistokrevná forma 
(kroužková série 

5 000)
Chrysolophus pictus

 Bažant zlatý – dospělý kohout
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Jeďte pro bažanta zlatého do Belgie a zpět. 
Cesta mnohokrát převyšuje cenu samot-
ného chovného kusu. Proto byl v  první 
etapě v rámci projektu k. s. 5 000 založen 
variabilní symbol účtu, na který mohli 
dárci přispět právě na dovoz bažantů zla-
tých ze zahraničí, což se nám také poda-
řilo, a v současné době je již dárcovství za 
tímto účelem ukončeno. Proto patří také 
velký dík panu Ing. Jiřímu Mrnkovi, který 
na své náklady poté přivezl ještě další pří-

buzensky vzdálené chovné kusy bažantů, 
tudíž vhodné k  dalšímu párování, a  to 
z jižní Anglie a Belgie. Upřímně – já bych 
tam nejel. A tak především díky jemu se 
mnohým z nás poštěstilo mít čistokrevné 
bažanty zlaté k. s. 5 000 i ve svých chovech.

Já sám chovám bažanty zlaté již od 
svých deseti let. Celá ta léta byli vždy 
mými miláčky, více či méně ochočenými. 
Měli vždy obdiv všech návštěv a  přede-
vším dětí, které si je mohly volně na 

zahradě krmit z  ruky. Nikdy mne nena-
padlo, že i  já jednou budu mít tyto „zla-
ťáky“ v čistokrevné formě ve svém chovu. 
Proto jsem byl velmi rád, když mi sesta-
vený pár přivezený ze Skotska a Německa 
dal hned prvním rokem patnáct čilých 
kuřátek, která byla všechna odchována až 
do dospělosti. Právě kohouta přivezeného 
ze Skotska mohli vidět návštěvníci na 
EXOTĚ Olomouc 2014, kde byl v expozici 
bažantů také vystaven jako vůbec první 
čistokrevný z  k. s. 5 000 a  získal čestnou 
cenu. Kolikrát tam byl vyfocen, se nedá 
ani spočítat. Jsem rád, že ho mohlo vidět 
tolik lidí a obdivovat jeho krásu.

A  teď již čísla, která ukazují, jak se 
nám vedlo v chovu bažanta zlatého k. s. 
5 000 v roce 2014.

Celkem chovaných párů bažanta zla-
tého k. s. 5000: 20 párů + jeden kohoutek 
samostatně – z toho jsou čtyři tria (slípky 
jsou sestry).
– 8 párů u členů WPA CZ-SK a zároveň 

členů mezinárodní pracovní skupiny
– 1 pár u člena WPA CZ-SK
– 9 párů u  ostatních chovatelů v  České 

republice
– 2 páry v zahraničí (Slovensko, Polsko)
 Počet odchovaných kuřat: 21 ks (9; 12) 

r. 2014
 Počet dovezených ze zahraničí: 10 ks r. 

2014

 Bažant zlatý – dospělá slepice

 Jednodenní kuře bažanta zlatého
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 Počet úhynů: 15 ks (od začátku projek-
tu)

 Celkem evidováno (včetně úhynů): 60 
ks (od začátku projektu)

Chovné páry jsou dle kódů jednotlivých 
kusů sestavovány tak, aby byly „nepříbuz-
né“ a  vhodné k  dalšímu chovu. Členové 
pracovní skupiny tyto možnosti, s  kým 
sestavit nepříbuzný pár, dostanou automa-
ticky, ostatní na vyžádání. Veškeré infor-
mace včetně kontaktů za účelem dotazů 
jsou uvedeny na našich webových strán-
kách www.wpacz-sk.com. Člen pracovní 
skupiny zapojený do mezinárodního pro-
jektu platí jednorázový vstupní příspěvek 
60  €, přivezený pár bažantů ze zahraničí 
stojí 60 € plus dovoz, odchovy našich členů 
se v roce 2014 po vzájemné dohodě prodá-

valy kus za 600 Kč. Nárok na členství v pra-
covní skupině není automatický, o členství 
v případě zájmu chovatele rozhoduje koor-
dinátor projektu po domluvě s předsedou 
WPA CZ-SK a poradě s výborem sdružení.

Všem zúčastněným chci poděkovat za 
spolupráci, protože význam tohoto pro-
jektu poroste s počtem chovatelů, kteří se 
rozhodnou naši cestu následovat. V  roce 
2015 přeji nám všem mnoho chovatelských 
úspěchů, abychom mohli a  měli dalším 
zájemcům o  tyto překrásné bažanty co 
nabídnout. Chovu zdar!

Martin Veles – Hovorčovice 
Člen WPA CZ-SK a koordinátor 

projektu k. s. 5 000
bazantzlaty@wpacz-sk.com

Foto: Jiří Mrnka

Matěj Pavel – ALUmat, Údolní 1609, 688 01 Uherský Brod
Tel./fax: 572 631 537, mobil: 603 814 425, e-mail: alumat.ub@seznam.cz
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