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Zápis z 6. členské výroční schůze občanského 

spolku 

„World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia“ 

Občanské sdružení se sídlem Čeladná 752; okr. Frýdek - Místek  73912, Česká Republika 

Členská výroční schůze se konala dne 21. 10. 2017 v  ZOO Ostrava 

Zahájení 10:13  

Přivítání : Ředitel Zoo Ostrava – Ing. Petr Čolas, kurátor ptáků – Jiří Novák, předseda WPA CZ-SK – Ing. 

Petr Bach 

Zpráva o projektu bažanta zlatého kroužková série 5 000 – Martin Veles 

Po pěti letech fungování projektu národní koordinátor a držitel plemenné knihy Martin Veles 

hodnotil průběh projektu i chovnou sezonu 2017 pozitivně.  V rámci pracovní skupiny bylo v letošním 

roce odchováno 45 kusů (21,24) ve srovnání s prvním rokem, kdy bylo odchováno 28 kusů. Celkem 

bylo za dobu trvání projektu odchováno v pracovní skupině 176 kuřat. Úhynů nahlášeno celkem 38 

z toho v pracovní skupině 22. Přirozený odchov se podařil pouze Petru Bachovi. 

V rámci diskuze byla doporučená cena pro prodej bažantů kroužková série 5 000 snížena na 500 

Kč/1ks. 

Závěrem Martin Veles poděkoval za spolupráci všem členům a popřál mnoho chovatelských 

úspěchů v příštím roce. 

 

Zpráva o záchranném projektu bažanta Edwardsova – Jiří Mrnka 

V rámci tohoto projektu se nám podařilo po dvou letech nahradit všechny hybridní jedince, které 

jsme rozpoznali při DNA testování a především díky výborné evidenci v mezinárodní plemenné knize. 

(Testem neprošel jeden jedinec a následně bylo z plemenné knihy vyřazeno téměř dvacet jeho 

potomků.) 

Na jaře 2017 jsme využili nabídky a dva naši členové nechali testovat své jedince na čistokrevnost a 

příbuznost. Testováni byli 4 ptáci, všichni vyšli jako čistokrevní. Pozitivní informací je také to, že dva 

tito jedinci pochází z chovů v České republice. 

V roce 2017 se členům WPA CZ-SK (A. Bura, M. Brůža) podařilo odchovat 7 (3;4) kuřat bažanta 

Edwardsova, která byla ve spolupráci s mezinárodním koordinátorem umístěna do zoologických 

zahrad a privátních chovů. Do projektu v roce 2017 přibyly dva chovné páry. 

Závěrem Jiří Mrnka poděkoval všem spolupracujícím členům a požádal o lepší součinnost 

v aktualizacích stavu chovů. 
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Zpráva o projektu Obnovy zemědělské krajiny a podpory zbytkových populací koroptve 

polní  –  Petr Bach, Jiří Mrnka 

V prvním čtvrtletí roku 2017 byly vypuštěny koroptve z odchovů v roce 2016. Vypouštěli jsme ve dvou 

oblastech.  

1.) Vinaře (Kutná Hora) - dvě rodinná hejnka do dvou lokalit – leden 2017. 

2.) Velký Vřešťov – dvě rodinná hejnka – březen 2017 

V chovné sezóně 2017 se nám odchovy v rámci metodiky extenzivních odchovů nedařily. 

K vypouštění je připraveno pouze jedno rodinné hejnko momentálně 25 kusů koroptví. Toto hejnko 

bude vypouštěno ve Vinařích (Kutná Hora), stejně jako každý rok jsou všichni členové WPA zváni. 

Oba přednášející vyzvali všechny členy WPA CZ-SK, aby zvážili možnost se do projektu aktivně 

zapojit a pokusit se koroptve přirozeně odchovat. Jiří Mrnka upozornil, že zájem o takto odchované 

koroptve je enormní. „O vypouštění námi odchovaných koroptví projevili zájem Francesco Kinský dal 

Borgo, myslivecké sdružení Mžany a další.“  V roce 2018 je domluvena spolupráce a vypouštění 

koroptví u Kinských. 

Zpráva o chovech – Míla Stehlík 

Míla Stehlík zhodnotil evidenci chovů a spolupráci s jednotlivými chovateli v rámci této činnosti. 

Tabulka základních statistických údajů: 

 Počet chovatelů 

s nahlášenými stavy 

Chovatelé/

kroužky 

Počet chovaných 

druhů 

Chovný 

(ks k 31.12.) 

Odchov 

(ks) 

2012 14  82 657  

2013 17 14/394 84 794 855 

2014 17 17/662 91 817 792 

2015 26 17/637 81 741 887 

2016 29 12/480 83 787 975 

 

Finanční zpráva vypracoval Ing. René Janosch prezentoval Ing. Petr Bach 

Základní údaje k 21. 10. 2017: Účet Fio banka + 83.352,76 Kč; Pokladna + 10.757,00 Kč; Celkem + 

94.109,76 Kč  

Rozdíl : + 8.092,06 Kč  

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte pokladníka nebo předsedu spolku. 
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Diskuze: 

Příprava na Exotu 2018 (zlepšit voliéry, dodělat popisky, dodělat přední stranu stanu).  

 

Míla Stehlík: 

V neděli jsme měli možnost navštívit odchovnu tetřeva hlušce, která byla  v roce 2015 nově 

zbudována  pod Lysou horou. Vedoucí chovu pan Vlastimil Novák nás seznámil se současným stavem 

a i s problémy, se kterými se tento projekt potýká. Jeho poutavé vyprávění bylo doplněno různými 

videi a i on line sledováním tetřevů v chovných voliérách. Následně jsme si prohlédli zázemí odchovny 

a příjemnou besedou strávili zbytek návštěvy. Poté nám byl Mgr. Petrem Rejzkem představen Projekt 

Čiřikání, který se zabývá problematikou odchovu a vypouštění koroptví do přírody. 

 

 

 

Vypracoval: Jiří Mrnka, Míla Stehlík          Dne: 3. 11. 2017 

 

 

 

 


