
Návštěva Číny 

Ve dnech 19. října až 4. listopadu 2016 navštívili členové World Pheasant Association 

(WPA), společně s dalšími chovateli a příznivci ptáků z řádu hrabavých, Čínskou lidovou 

republiku. Celá výprava pro nás začala 18. října odletem z Prahy, přes Chengdu, do Pekingu. 

Za naši českou skupinu se této oficiální návštěvy zúčastnili Jiří Mrnka, Petr Bach, Jakub 

Janosch (členové WPA CZ-SK) a paní Dagmar Laubová, která je členkou německé WPA. 

Celá výprava čítala několik desítek účastníků z několika zemí celého světa, v čele s Johnem 

Corderem z Velké Británie a Zhang Jing z Číny, kteří byli hlavními organizátory celé této 

akce. Návštěva se skládala ze dvou částí a to z Mezinárodního sympózia o hrabavých 

(International Symposium on Galliformes) a z následné exkurze za různými přírodními 

zajímavostmi Číny (Post Symposium Tours). 

 

Sympózium 

Mezinárodní sympózium o hrabavých ptácích se konalo v čínském hlavním městě Pekingu, 

od pátku 21. října, do neděle 23. října 2016, v prostorách Pekingské lesnické univerzity, která 

celou akci hostila.  

  

Sympózium pořádala Čínská ornitologická společnost, společně se Světovou bažantí 

asociací (WPA). Toto oficiální setkání dosáhlo úctyhodného počtu 180 účastníků, kteří 

dorazili z celého světa. V pátek večer proběhla registrace účastníků, během které všichni 

obdrželi program, identifikační jmenovku, tričko s logem tohoto setkání a několik 

propagačních předmětů. Poté následovala společná večeře, při níž byly servírovány 

vyhlášené čínské speciality.  

 

 V sobotu ráno proběhlo oficiální slavnostní zahájení celého sympózia, kterého se ujal sám 

předseda anglické sekce WPA Keith Chalmers-Watson, společně s předsedou čínské WPA 

Zhengwang Zhangem. Po tomto oficiálním zahájení přišli na řadu jednotliví přednášející se 

svými příspěvky. Během celého dne zde postupně zaznělo 16 velmi zajímavých přednášek 

s rozsáhlým okruhem témat od genetiky jednotlivých druhů, přes monitoring v přírodě, až po 

ochranu a chov. Asi nejvíce nás zaujaly přednášky o ochraně sibiřských tetřívků, genetice 



rodu Phasianus, problematice bažanta zlatého a diamantového, satyrech Blythových a 

hrabavých ptácích v Nepálu. 

V neděli pokračoval od 

rána další blok prezentací, 

kdy se vystřídalo 13 před-

nášejících a tentokrát nás 

nejvíce upoutala tato 

témata: WPA a chov 

bažantů v Evropě, předsta-

vení a činnost EAZA, 

ochrana hrabavých v Indii 

a záchranný chov bažantů 

Edwardsových ve Viet-

namu. Na závěr nedělního 

dne proběhlo oficiální 

slavnostní ukončení celého 

sympózia, v rámci něhož se na pódiu vystřídalo několik řečníků, hlavně z řad organizátorů a 

mnoho významných osobností zde bylo oceněno pamětními dary. 

 

Exkurze 

Hned po skončení sympózia se naše skupina cca 40 účastníků vydala na cestu za 

zajímavostmi Číny. Tato velmi zajímavá exkurze začala 24. října a pro naši českou skupinu 

skončila  4. listopadu odletem z Chengdu do Prahy. Během této výborně naplánované a 

zorganizované akce jsme měli možnost poznat nejen exkluzivní čínskou přírodu, ale také 

místní zoologické zahrady, odchovná centra a místní obyvatele, kulturu a kuchyni. V Pekingu 

jsme navštívili mnoho zajímavostí, včetně Zakázaného města, což je obrovský palácový 

komplex, který obývala čínská dynastie Ming.  

 

Navštívili jsme tři zoologické 

zahrady a několik přirozených 

biotopů hrabavých ptáků, od 

bambusových porostů, přes 

různé typy lesa s křovinatým a 

bylinným podrostem, až po 

skalisté hory ve velkých 

nadmořských výškách. Nedíl-

nou součástí Číny jsou pandy, 

s jejichž symbolikou jsme se 

setkávali téměř na každém 

kroku a pochopili jsme, že jsou 

na ně čínští obyvatelé obrovsky 

hrdí. Zřejmě proto pro nás 

pořadatelé připravili návštěvu hned tří center pro chov a ochranu pand, kde jsme se o těchto 

pozoruhodných živočiších dozvěděli spoustu zajímavých informací.  

 



Prohlédli jsme si expozici hned tří čínských zoologických zahrad a to Peking, 

Chengdu a Taiyuan. V těchto zoologických zahradách nás kromě jiného vždy 

nejvíce zajímaly jejich sbírky ptačích druhů, hlavně tedy hrabavých. 

Zajímavou sbírku má ZOO Peking, kde jsme asi nejvíce obdivovali všechny 

bažanty ušaté, včetně poddruhu Crossoptilon harmani, ale mají zde i mnoho 

dalších druhů. Zajímavostí ZOO v Chengdu je velká ptačí voliéra zarostlá 

dřevinami a bambusem, kde jsme mohli dlouho pozorovat bažanty zlaté, 

královské, obecné a sedlaté. Třetí ZOO, kterou jsme navštívili, byla v 

Taiyuanu, kde chovají také mnoho druhů hrabavých. 

V přírodě jsme měli možnost 

setkat se hned s několika 

druhy hrabavých ptáků. 

První naše výprava 

směřovala do budhistického 

kláštera v horách, kde již 

řadu let funguje soužití 

místních mnichů s bažanty 

mandžuskými. Ptáci sem 

každý den přilétají za 

voláním mnichů, kteří je krmí rýží. My jsme měli možnost dlouhou dobu pozorovat skupinu 

14 těchto ptáků, kteří se k nám přiblížili na vzdálenost jen několika metrů. Poté jsme 

navštívili také rezervaci těchto bažantů s jejich odchovným centrem, kde jsou odchováváni a 

vypouštěni. Při autobusových přejezdech mezi různými zastávkami jsme viděli také bažanty 

obecné, kteří se zde běžně vyskytují. 

Následně jsme navštívili odchovné centrum bažantů 

zelenoocasých (Lophophorus lhuysii), kdy jsme si detailně 

prohlédli jejich prostorné a dobře vybavené voliéry, poslechli 

jsme si zajímavosti o jejich chovu a životě a účastnili jsme 

se také jejich krmení. Následně jsme se přesunuli vysoko do 

hor, kde je jejich přirozený biotop. Vysoko v horách, 

v řídkém křovinatém lese žije také bažant krvavý, kterého se 

nám bohužel nepodařilo zahlédnout, ale alespoň jsme několikrát slyšeli jeho volání. 

Největší nadmořská výška, do které jsme dorazili, byla 

4487 metrů, kde jsme ráno za východu slunce pozorovali 

velekury himalájské (Tetraogallus himalayensis). Měli 

jsme velké štěstí, protože se hejno několika velekurů 

sneslo ze skalnatých vrcholků přímo na kopec před námi 

a mohli jsme tak dlouhou dobu pozorovat jejich chování a 

hlasové projevy. Někteří z nás zde zahlédli také koroptev 

sněžní (Lerwa lerwa). 

Na závěr našeho putování jsme se pohybovali v přirozeném biotopu bažanta zlatého, který je 

tvořen zejména bambusovými porosty a nízkými listnatými stromy a keři. Bažanty zlaté jsme 

zde slyšeli a někteří z nás je i zahlédli. Dozvěděli jsme se, že stejné lokality jako bažant zlatý 

obývá i satyr Temminckův, ale s tím jsme se bohužel nesetkali.  

 



Čínská kultura 

Obrovským zážitkem pro všechny 

byla také čínská kultura, která je 

velmi odlišná od naší evropské. 

Velký rozdíl je zde také mezi životem 

na venkově a ve městech, kdy na 

venkově jsou lidé málo majetní a žijí 

velmi skromně, na rozdíl od měst, 

kde je vysoká životní úroveň a 

nejmodernější technologie. Na 

venkově lidé většinou obdělávají svá 

políčka s kukuřicí a zeleninou, nebo 

pasou dobytek v horách. Lidé, se 

kterými jsme se zde setkávali, byli 

vždy velmi ochotní a vstřícní, ať už 

jsme potřebovali cokoliv.  

Čínská kuchyně je také velmi specifická, pro nás velmi neobvyklá svými chutěmi i složením. 

Servírováno je vždy velké množství chodů, jejichž součástí je zpravidla maso, zelenina, 

ovoce, houby, těstoviny, vejce, rýže, vodní živočichové a další netradiční ingredience jako 

drůbeží střeva, hlavy a pařáty, králičí hlavy, nebo zkažená vejce. Nepochopitelné pro nás 

bylo servírování masa, které je vždy rozsekáno na kousky i s kostmi, tukem a kůží. Ochucení 

jídel je vždy naprosto odlišné od chutí, na které jsme zvyklí z domova. Jídla jsou hodně 

kořeněná s výraznou chutí chilli. Stůl je většinou velký a kulatý, sedí u něho několik osob a 

každý si nabírá jednotlivé pokrmy z mís uprostřed stolu. Jí se samozřejmě hůlkami.  

Velmi chaotická je také městská doprava, kdy se v křižovatkách velmi rychle prolínají kolony 

aut, spousta různých tříkolových vozítek či skútrů a zástupy chodců. Všichni stále zběsile 

troubí, předjíždí se a blinkry téměř nepoužívají. 

 

Závěr 

Celá tato výprava byla pro nás všechny obrovským zážitkem a poznáním, pro Evropany, 

často těžko pochopitelných skutečností. Vše bylo špičkově naplánováno a zorganizováno, 

takže byl celý průběh akce bezchybný. Za 17 dní pobytu v Číně jsme vystřídali 10 různých 

hotelů a autobusem, vlakem, letadlem či taxíkem jsme zde nacestovali mnoho tisíc kilometrů. 

Obrovské poděkování patří Johnu Corderovi, Jing Zhang a všem čínským přátelům, kteří se 

nám na jednotlivých místech věnovali. 

 

Petr Bach 

 


