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Chovatelů bažantů je v České republice mnoho. Dělí se na dvě skupiny, a to na 

chovatele bažantů okrasných a chovatele bažantů lovných. Do té druhé spadají kromě 

mysliveckých spolků také bažantnice. Zástupce těchto skupin spojuje společný zájem 

a vždy se rádi sejdou u jednoho stolu, aby se mohli podělit o své zkušenosti a navázat 

nové kontakty. Tak tomu bylo i v případě poslední akce, které jsem se zúčastnil a musím 

ji zhodnotit jako velmi zdařilou.

Toto setkání chovatelů ba-
žantů se uskutečnilo 20. února 
2018 v Hotelu Rytířsko v obci 
Jamné na Vysočině. Organizáto-
rem byla firma ADW FEED, a. s., 
z Krahulova na Třebíčsku, která 
se mimo jiné zabývá také výro-
bou celé škály krmiv pro ba-
žanty. Z úst pořadatelů zazně-
lo, že hlavní myšlenkou svolání 
setkání bylo, aby se chovatelé 
bažantů z celé České republiky 
vzájemně poznali a měli mož-
nost diskuse a získání nových 
informací z oblasti chovu ba-
žantů.

Po příjezdu účastníků všech-
ny přivítal ředitel společnosti 
ADW FEED Ing. Michal Kabelka 
a ve své prezentaci detailně in-
formoval o aktivitách firmy.

Poté měla přijít na řadu 
přednáška MVDr. Pavla Forejt-
ka, CSc., o bažantnictví v České 
republice. Dotyčný se však mu-
sel ze zdravotních důvodů 
z akce omluvit, a tak hlavní 
pořadatel Ing. Vladimír Lankaš 

oslovil mě s dotazem, zda bych 
mohl vzniklou mezeru v pro-
gramu vyplnit referátem o ba-
žantu obecném. Jeho nabídku 
jsem ochotně přijal a připravil 
přednášku nazvanou „Bažant 
obecný a jeho nejznámější pod-
druhy“, která vycházela z člán-
ku „Mýty a fakta o bažantu 
kolchidském“ (Svět myslivosti
č. 6/2016).

Dalším bodem programu 
bylo vystoupení chovatele ba-
žantů Tomáše Čapka, který 
pracoval osm let jako bažant-
ník ve Velké Británii a podrob-
ně nás seznámil s takzvaným 
anglickým způsobem odchovu 

bažantích kuřat. Tato prezen-
tace, plná krásných fotografií 
přímo z Anglie, byla velmi za-
jímavá. Dozvěděli jsme se, že 
přístup k chovu a lovu bažan-
tů v Anglii je úplně odlišný od 
našeho. Autor přislíbil připra-
vit ve spolupráci s redakcí Svě-
ta myslivosti článek na toto 
téma.

Poslední přednášky se zhostil 
Ing. Lankaš. Pozornost věnoval 
problematice výživy bažantů 
od vylíhnutí do dospělosti 
a krmivům pro bažanty z pro-
dukce firmy ADW FEED. Hovořil 
o tom, co je ve výživě důležité, 
a přiblížil proces výroby krmiv, 
problematiku vstupních suro-
vin, složení, struktury krmiva 
a mnoho dalších věcí. Nejzají-
mavější byl proces úpravy 
krmiv, který tato společnost 
zavedla do výroby. Jde o tzv. 
expandování – vícestupňové 
řízené zahřátí krmiva, jeho do-
konalé promíchání a protlačení 
hlavou expandéru. Na konci je 
produkt vychlazen a zbaven 
přebytečné vlhkosti a prachu. 
Výsledkem nejsou granule, ale 
drť, jejíž výsledná hrubost se 
dá řídit.

Účastníci setkání, kteří přijeli 
ze všech koutů republiky (pře-
devším zástupci různých ba-
žantnic), si akci velmi pochva-
lovali. Po skončení oficiálního 
programu jsme přešli do místní 
restaurace, kde jsme ještě dlou-
ho probírali vše, co se myslivos-
ti a bažantnictví týče. V očích 
hlavního organizátora Ing. Lan-
kaše bylo vidět, že byl s prů-
během setkání také spokojen, 
a sdělil nám, že by se mohlo 
stát každoroční tradicí. Závě-
rem bych chtěl poděkovat zá-
stupcům společnosti ADW 
FEED, a. s., jmenovitě Ing. Kabel-
kovi, Ing. Lankašovi a Ing. Mi- 
chaele Skalníkové, za prožití 
příjemného dne v pěkném pro-
středí a s dobrými lidmi se zá-
jmem o společnou věc.
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