
CESTA WPA CZ-SK ZÁŘÍ 2019 

Již mnoho let organizuji pro sebe a několik svých přátel cesty za chovateli do zahraničí.        

Po založení naší české a slovenské sekce WPA podnikáme tyto cesty jako WPA CZ-SK každý 

rok v září, kdy navštěvujeme chovatele především v Německu, Holandsku a Belgii. Jezdíme 

s naším již tradičním dopravcem mikrobusem pro 8 osob. Většinou ve stejné sestavě. 

 

 Zprvu jsme si dováželi druhy, o kterých jsme mnoho let jen snili a které jsou dnes již v našich 

chovech zastoupeny. Dnes si přivážíme většinou pár nepříbuzných jedinců k osvěžení krve. 

Hlavně ale máme možnost setkání s předními chovateli a můžeme se poučit jak stran 

chovných zařízení, tak co se týká informací o chovech. A po cestě, která je třídenní a při ní 

urazíme vždy přes 3000 km, máme možnost si ve vozidle podebatovat o našich chovech        a 

všem možném, jelikož jsme od sebe poměrně vzdáleni a kontakt udržujeme telefonicky, tak 

osobní setkání je vždy to pravé. Tak i tento rok jsme ve čtvrtek 19. září ve večerních hodinách 

vyrazili na obvyklou cestu. První den jsme měli naplánovaných 5 návštěv                  u 

chovatelů v Německu a Holandsku. V pátek ráno okolo 7. hodiny jsme dorazili na první místo 

k vynikajícímu německému chovateli, který ve svém nádherném chovném zařízení krom 

hrabavých chová i několik druhů papoušků.  Z bažantů v jeho chovu bych vyzdvihl především 

všechny 4 poddruhy bažantů ohnivohřbetých, jde o Lophura ignita rufa, Lophura ignita 

nobilis, Lophura ignita macartneyi a Lophura ignita ignita, přičemž poslední dva jsou velmi 

raritně chované druhy, kterých se v evropských chovech mnoho nevyskytuje. Dále pak ještě 

další dva vzácně chované druhy a to bažant Salvadorův (Lophura inornata) a bažant 

červenolící malajský (Lophura erythrophthalma erythrophthalma).  



 

Po prohlídce a zakoupení několika ptáků jsme pokračovali do Nizozemí, kde jsme u chovatele 

měli domluvenou koupi dvou kohoutů satyra Cabotova testovaných TRC na čistokrevnost. 

Prohlédli jsme si odchovy a důmyslné chovné zařízení a pokračovali k dalšímu chovateli, 

který se specializuje pouze na chov bažantů měděných. Krom nich chová ještě klokany 

Bennetovy v přírodní a albinotické formě.  Bažanty měděné (Syrmaticus soemmerringii 

scintillans a Syrmaticus soemmerringii ijimae) chová v několika chovných kmenech u obou 

poddruhů. 

 

 Bohužel díky problémům na dálnicích jsme byli nuceni oželet návštěvu chovatele 

hmyzožravého a plodožravého ptactva, na kterou jsme se všichni velmi těšili a tak jsme 

pokračovali k poslednímu chovateli, kterého jsme měli v plánu navštívit v pátek. Zde jsme 

měli možnost si prohlédnout kolekci 12 poddruhů bažanta kolchického (Phasianus colchicus). 

Zase se jedná o raritu, které je velmi nedoceněná. Většina lidí, a i chovatele nevyjímaje, 

vnímá bažanta kolchického jako obyčejného ,,polňáka‘‘, který se běžně vyskytuje v přírodě. 

Bohužel evropská populace v přírodě se vyskytujícího bažanta kolchického je hybridem 

několika poddruhů, které byly v průběhu staletí do naší krajiny vysázeny, takže z genetického 

hlediska se jedná o bezcenné ptáky. Bažant kolchický je druh bažanta s 30 poddruhy, které se 

v různých lokalitách Asie již vyskytují ve velmi malých počtech a jeho populace jsou velmi 

ohroženy.  V zajetí tyto bažanty v čistokrevné formě chová pouze hrstka nadšenců, neboť 

sehnat nepříbuzné jedince jednotlivých poddruhů je velmi obtížné. Proto návštěva u tohoto 



chovatele a možnost prohlédnout si jednotlivé poddruhy, byla velmi zajímavá. Tento 

chovatel chová krom dalších druhů hrabavých mnoho dalších ptáků a mezi nimi i několik 

velmi vzácně chovaných druhů hrdliček, na které se taktéž specializuje. Jelikož jeden náš 

kolega chová právě bažanty kolchické, mohl si zde doplnit pro svůj chov několik 

nepříbuzných kusů.  

 

Po rozloučení se jsme pokračovali na hotel, kam jsme po 20 hodině večerní dorazili a kde 

jsme, znavení po cestě, přenocovali. V sobotu ráno, po snídani, nás v 7 hodin v holandském 

městečku Beesel čekala návštěva u patrně největšího chovatele bažantů pavích                        

a „Arborophil“ (samozřejmě i dalších druhů ptáků). Nicméně chová všechny druhy bažantů 

pavích (Polyplectron) a krom bažanta bornejského má od každého druhu minimálně 4 

chovné páry a 5 druhů  „Arborophil“, také vždy po několika chovných párech.  

 

Po prohlídce a intenzivním fotografování jsme pokračovali do Belgie na návštěvu chovatele, 

který ve svých cirka 150 voliérách chová mnoho druhů ptáků od hrabavých přes vodní, až po 

jeřáby.   

 

 



Po prohlídce a zakoupení několika ptáků jsme pokračovali k dalšímu belgickému chovateli, 

který chová papoušky, pávy a několik druhů hrabavých. Načež jsme se přesunuli k dalšímu 

belgickému chovateli hrabavých a vodních ptáků, kde jsme měli rezervováno několik kusů.  

 

   

Dle úsloví nejlepší nakonec, jsme skončili u vynikajícího odborníka, který krom svého chovu 

se podílí na záchranných programech a chovech po celém světě. Jeho největší doménou jsou 

především bažanti satyrové. Díky především jeho chovatelské práci se stal satyr Cabotův 

(Tragopan caboti) dostupným pro širší chovatelskou základnu. Po prohlídce jeho 

chovatelského zařízení a průběžné diskusi, jsme si od něho přivezli pro naše chovy i několik 

kusů z jeho letošních odchovů.  

 

 

 



 

Po rozloučení jsme se vydali na zpáteční cestu k domovu, kam jsme všichni v pořádku dorazili 

obohaceni o zajímavosti, které jsme u jednotlivých chovatelů mohli vidět a informace, které 

jsme od nich načerpali. Samozřejmě i všichni vzájemně po cestě probíráme své úspěchy          

a nezdary v naších chovech. A po odpočinku a vypuštění námi zakoupených ptáků se 

můžeme těšit zase za rok na další cestu za poznáním. 

 

Míla Stehlík 
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