Zápis z 8. členské výroční schůze občanského
spolku
„World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s.“
Občanské sdružení se sídlem Čeladná 752; okr. Frýdek - Místek 73 912, Česká Republika
Členská výroční schůze se konala dne 25. 10. 2018 v ZOO Košice
Zahájení 9:00, schůze pro nedostatek členů není usnášeníschopná.
Přivítání: místopředseda Zdenko Figura, předseda Ing. Jiří Mrnka
Přítomných: 7 členů spolku, ostatní členové omluveni.
Schůze se zúčastnili zástupci ZOO Praha, ZOO Dvůr Králové a ZOO Košice
Zprávy o činnosti spolku v roce 2019.
1) Seznámení účastníků s finanční zprávou – částečnou zprávu vypracoval předseda Ing. Jiří
Mrnka. Kompletní zpráva bude rozeslána všem členům po vyhotovení. Finanční období
od 4. 11. 2018 do 25. 10. 2019. Stav na účtu: 133. 957,60 Kč, v pokladně: 8.166,00 Kč.
2) Projekty
a) Obnova zemědělské krajiny a podpora zbytkových populací koroptve polní –
koordinátorem projektu je Ing. Jiří Mrnka. V rámci projektu se budou vypouštět koroptve
v Chlumci nad Cidlinou v honitbě Kinských dal Borgo. Celkem budou vypuštěna 2 rodinná
hejna o 17 a 14 kusech z odchovu Jiřího Mrnky.
Přínos dřívějších vypouštění je zatím neprůkazný. Bylo by vhodné zaměřit se na zjištění
schopnosti a podmínek přežití vypouštěných koroptví např. formou diplomové práce pro
VŠ. V rámci tohoto příspěvku proběhla diskuse se zástupci ZOO o vhodnosti vypouštění
koroptví, u kterých není znám původ a je zde možnost, že se nejedná o čistokrevný
původní poddruh. Byl z jejich strany podán návrh, než se přistoupí k odchovu a
vypouštění, zjistit, zda se ještě nachází u nás původní poddruh a s jakým materiálem
pracují chovatelé.
Všichni členové WPA CZ-SK jsou na vypouštění zváni.
b) Bažant zlatý série 5 000 – zprávu vypracoval koordinátor projektu Martin Veles
Z dřívějších 13 členů má v současnosti skupina 9 členů. V roce 2019 ukončili členství
v pracovní skupině 3 členové. V letošním roce byly odchovy hlášeny od 4 chovatelů a bylo
odchováno 32 kusů, z toho 16 kohoutů a 16 slepic. Nejúspěšnějšími chovateli je Vojta
Pekárek a ZOO Ostrava, shodně s odchovem 9 ks. V ZOO Ostrava bylo dosaženo odchovu
9 ks přirozeným způsobem. V průběhu roku byly nahlášeny 2 úhyny.
Pro srovnání, v roce 2017 byly nahlášeny odchovy u 7 chovatelů, v roce 2018 u 4
chovatelů a v letošním roce u 4 chovatelů. Z uvedeného vyplývá, že se snižuje počet
chovatelů v pracovní skupině i počet odchovů bažanta zlatého série 5 000.
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Doporučení všem členům pracovní skupiny ve spolupráci s koordinátorem je, aby bažanti
zlatí série 5000 byli nabízeni v individuální inzerci s cenou 500 Kč za kus.
V průběhu činnosti pracovní skupiny se osvědčilo zrušení chovu nekroužkovaných
bažantů.
Koordinátor klade důraz na hlášení všech změn a úhynů v chovu a vracení nevyplněných
kartiček a nepoužitých kroužků.
c) Bažant Edwadsův – zprávu vypracoval Jiří Mrnka
Z našich členů má největší odchov v letošním roce Adam Bura s odchovem 9 kuřat, z toho
5 přirozeně a 4 kuřata uměle odchovaná.
V rámci mezinárodního projektu byly ve Vietnamu vybudovány 2 komplexy chovných
voliér.
Z projektu řízeného křížení bažanta Edwardsova a vietnamského vyplývá, že se
taxonomicky nejedná o dva druhy, ale „pouze“ o formu. Nadále se všem chovatelům
důrazně doporučuje chovat oba taxony samostatně a navzájem je nekřížit. V letošním
roce je v evropských odchovech nadprodukce kuřat bažanta Edwardsova a mezinárodní
koordinátor Heiner Jacken všem úspěšným chovatelům blahopřeje a doporučuje
soukromý prodej.
d) Satyrové – bylo ukončeno již 13. kolo testování (otestováno 650 ptáků) je možnost se
zapojit do 14. kola.
e) V roce 2019 nebyl v rámci WPA CZ-SK finančně podpořen žádný projekt.
3) Různé
- V několika západoevropských zemích (Francie, Belgie, Holandsko,…) probíhá příprava
změny legislativy týkající se chovatelů – podle doposud zjištěných informací se bude
jednat o značné omezení možností soukromých chovů.
- Exkurze do Maďarska v srpnu letošního roku se zúčastnili 2 naši členové – Jiří Mrnka a
Zdenko Figura. Oba účastníci byli z návštěvy kolegů v Maďarsku velmi nadšeni.
- 24. 4. 2020 se připravuje setkání ECBG v Maďarsku, na které předseda Jiří Mrnka zve
zájemce z WPA CZ-SK. Podrobnosti návštěvy budou oznámeny později.
- Jak již bylo avízováno Jiřím Mrnkou, probíhá příprava cesty do Skotska a Severního Irska za
tamními chovateli.
- Proběhla diskuse o členství WPA CZ-SK v organizaci ACHEP. Z důvodu nízké účasti členů
nebylo o tomto bodu hlasováno.

Vypracoval: Robert Prokipčák

Dne: 5. 11. 2019
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