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Každým rokem se snažíme, abychom v rámci našeho WPA do naší republiky pozvali 

některého významného špičkového chovatele, který by pro naše členy a i ostatní chovatele, kteří 

projeví zájem, zprostředkoval své znalosti a zkušenosti. Tento rok, který poznamenala 

celosvětově nákaza koronavirem, se nám podařilo domluvit návštěvu a přednášku opravdu 

jedinečného belgického chovatele a biologa, kterého mohu s hrdostí označit i za našeho přítele. 

Do jeho chovatelského zařízení jezdíme již takřka 20 let. Jedná se o jednoho ze špičkových 

světových odborníků na chov, ochranu a záchranu ptáků a to nejen z řádu hrabavých 

(Galliformes) pana Francy Hermanse a jeho první návštěvu v České republice. 

 

Nejprve něco málo k jeho osobě: Francy Hermans 

 

 Vysokoškolské vzdělání voboru environmentální biologie na univerzitě              

v Bruselu 

 35 let zkušeností schovem okrasných bažantů a jiných druhů ptáku 

 30 let výzkumu a aplikace v asistované reprodukci u ptáků řádu hrabaví 

 15 let poradce a chovatel ve Spojených arabských emirátech 

 Poradce ve Wisbroek Breeding Center 

 Chovatelská praxe: Whipsnade Wild Animal Park (VB), Office of hh Sheikh 

Mohammed Bin Zayed Al Nahyan Abu Dhabi (SAE), Al Ain ZOO (SAE), Al Bustan 

Farms Sharjah (SAE) 

 Odchoval stovky kusů satyra obecného a Temminckova, tisíc kusů satyra Cabotova (zde se 

zasloužil o jeho rozšíření v zájmových chovech po celém světě a díky němu je populace         

i v naší zemi) a třicet kusů satyra Blythova. 

 V současnosti je vlastníkem dvou bažantnic v Belgii.  

 

 

 

Přednáška: Použití metod asistované reprodukce pro některé druhy ptáků 
 

 Použití u bažantů, dravců, jeřábů, papoušků a jiných druhů ptáků 

 Odběr semene za použití masážní techniky 

 Vyšetření semene; Kryoprezervace (postupy zamrazení a rozmrazení semene); Aplikace 

semene 

 Přínosy pro asistovanou reprodukci u ptáků 

 



 

Celodenní akce se díky vstřícnosti vedení ZOO konala v zoologické a botanické zahradě 

 Plzeň v přednáškovém sále statku Lüftnerka sobotu 8 března 2020. Hodinová přednáška 

nakonec trvala skoro 3 hodiny, byla velmi zajímavá a obohacující. Krom problematiky chovu 

různých druhů hrabavých a jeřábů, nám Francy přiblížil i aspekty záchrany kakapa sovího 

(Strigops habroptila), na kterém se významně podílel. Díky překladu předsedy našeho WPA, 

Ing. Jiřího Mrnky, jsme mohli i diskutovat o různých problémech v chovu. Po skončení 

přednášky s diskusí jsme se všichni odebrali poobědvat. Poté následovala prohlídka Plzeňské 

ZOO, včetně zázemí, pod vedením Ing. Tomáše Peše - jednoho z nejlepších odborníků v této 

oblasti v České republice.  

 

 

Francy s manželkou měl možnost si v rámci návštěvy naší země prohlédnout i Prahu a byl 

především z její historické části naprosto unešen. Akce se velmi vydařila, všem zúčastněným 

dala mnoho informací a podnětů k zamyšlení a spoustu inspirace do další práce s našimi 

miláčky - ptáky. Zároveň jsme měli i štěstí, neboť těsně po odletu Francyho domů byly v rámci 

protikoronavirových opatření uzavřeny hranice.  

 

Z důvodu nynější situace ohledně koronaviru jsme museli všechny námi plánované akce, 

včetně tradiční výstavy na EXOTĚ OLOMOUC, zrušit. Doufáme, že v příštím roce bude lépe      

a budeme se ke svým aktivitám moci opět vrátit.  

 

Míla Stehlík 
 WPA CZ-SK 


