
Jmenuji se Jakub Jorda, bydlím ve 
městě Bruntál. V  letošním roce mi bude 
patnáct let. Vztah ke zvířatům jsem zdě-
dil po svém tátovi, který ovšem nikdy 
doma nechoval bažanty, choval pouze 
papoušky a  drůbež. Bažanti se mi líbili 
odjakživa. Můj první pár bažantů byli 
bažanti stříbrní, které chovám doposud, 
jako druhé jsem jako většina chovate-
lů měl bažanty zlaté, které nyní chovám 
v čistokrevné formě, potom si taťka koupil 
bažanty diamantové, ty máme teď také 
v  čistokrevné formě. Tyto druhy jsem 
odchovával a potom jsem si za našetřené 
peníze pořídil i  bažanty sedlaté. Ty jsem 
si pořídil v roce 2017 a hned rok potom 
jsem je rozmnožil. Mimo sedlaté bažanty 

chovám ještě bažanty zlaté (Chrysolophus 
pictus) kroužkové série 5 000 – to zname-
ná, že jsou 100% zlatí bažanti, ne nějací 
kříženci, potom mám bažanty diaman-
tové (Chrysolophus amherstiae), bažanty 
stříbrné nominátní formy (Lophura n. 
nycthemera), bažanty Elliotovy (Syrmati-
cus ellioti), bažanty obecné bezobojkové 
(Phasianus c. colchicus), bažanty lesklé 
(Lophophorus impejanus), satyry Tem-
minckovy (Tragopan temminckii) a  pávy 
korunkaté (Pavo cristatus).

S mými bažanty jsem nejmladším čle-
nem české sekce Světové asociace chovate-
lů bažantů (WPA – World Pheasant Asso-
ciation), která se zabývá záchrannými pro-
gramy bažantů a dalších hrabavých.

Historie
Bažant sedlatý nebo také bažant Swin-

hoeův se řadí do řádu hrabaví, čeledi 
bažantovití a  podčeledi bažanti. Je ende-
mitem ostrova Tchaj-wan.

Je to lesní druh bažanta, který žije 
a hnízdí na zemi. První pár se dostal do 

zajetí v roce 1866 a téhož roku se úspěšně 
rozmnožil. Inkubační doba vajec je 25 
dnů. Kohout se vybarvuje v druhém roce 
života, ale je plodný už v  prvním roce. 
Slepice snáší 4–8 vajec.

Vlastní chov
Bažanty sedlaté chovám od roku 2017, 

jak už jsem zmiňoval na začátku článku. 
Nejprve mi taťka sehnal slepici, potom 
jsem získal od jednoho chovatele z WPA 
kohouta.

Slepice v  roce 2018 začala snášet, 
nanesla šest vajec a následně na ně nased-
la. Z  šesti vajec se vylíhlo šest kuřat, ale 
bohužel dvě uhynula, protože ten den, 
kdy se vylíhla, byla večer bouřka a ta dvě 
prochladla.

Bohužel, když jsem šel zkontrolovat 
vylíhlá kuřata, mi uletěl kohout, protože 
mi skočila slepice do obličeje.

Kuřata se už v  brzkém věku nauči-
la usedat na bidla. Mláďata rostla a  po 
přepeření bylo možné rozeznat pohlaví, 
samci se trochu lišili od samic. Měl jsem 
dva kohouty a dvě slepice, z nichž jsem si 
jednu nechal na rok 2019.

Letos mi starší slepice začala snášet 
skoro na den přesně jako loni a zasedla na 
deset vajec. Vylíhlo se osm kuřat, ale jako 
loni byla v den líhnutí bouřka a tři kuřata 
uhynula. Mladší slepice po vylíhnutí kuřat 
slezla z vajec, ale naštěstí jsem stihl vejce 
zachránit a k líhnutí došlo v líhni.

Krmení bažantů
Bažanty celoročně krmím směsí zrnin 

a granulemi (kukuřice, slunečnice, proso, 
hrách, mungo, peluška, lněné semínko, 
sorgo, pohanka, pšenice, ječmen, oves 
a granule pro bažanty). Mají v každé voli-
éře misku s  vodou a  gritem. Jakmile se 
vylíhnou mláďata, donesu misku se směsí 
a napáječku s vodou.

Vodu jim musím každý den měnit, 
protože bažanti jsou velmi nároční na 
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čistotu vody a  vlhkost. Snažím se jim 
každý den dávat nasekanou trávu, která je 
při chovu bažantů velmi důležitá. Občas 
jim dávám i  jablka, mrkev, řepu, rybíz 
nebo jeřabiny. Jeřabiny nabízím normální 
červené. Jablka krájím na plátky a dám je 
do misky se žrádlem. Mrkev nastrouhám 
i s řepou a dám zvlášť do misky.

Kuřata krmím směsí a  přidávám jim 
trávu. Mláďatům přidávám kopřivy, pažit-
ku nebo pupeny na větvích – ty mají rádi 
hlavně satyři. Vodu dávám mláďatům do 
plastových zásobníkových napáječek. Do 
vody přidávám Promotor a Acidomid.

Ustájení bažantů
Bažanty chovám ve voliérách podle 

toho, o jaký jde druh. Bažanty sedlaté cho-
vám ve voliéře 4 metry dlouhé, 3 m široké 
a 2 m vysoké.

V každé voliéře má slepice v rohu hníz-
do (u sedlatých na desce), které je přikryté 
deskou, aby nasedla, protože jinak by bylo 
moc odkryté a slepice by se bála na hnízdo 
sednout.

Letos jsem jim vyrobil kukaň 40 cm na 
šířku, 40 cm na délku a 50 cm na výšku.

Bažantí kuřata odchovávám v  bedně, 
která má 80 cm na šířku, 30 cm na délku 
a  60  cm na výšku. V  bedně je více než 
30 stupňů Celsia. Potom každý druhý 
den infralampu o trochu zvednu, aby jim 
nebylo příliš teplo. Jakmile mají dva týdny, 
přemístím je do větší odchovny. Když je 
jim měsíc a jsou zcela opeřená, umístím je 
do voliéry. Ve voliéře je potom okroužkuji.

Výstavní úspěchy
Své bažanty pravidelně vystavuji na 

chovatelské výstavě v  Břidličné, kde 
jsem společně se sedlatými ještě vystavil 
i  bažanty zlaté, zlatožluté, diamantové, 
stříbrné a  kolchidské. Všechny jsem měl 
ve voliérách dlouhých 2 metry a  1 metr 
širokých.

Voliéry byly shora přikryté smrkovými 
větvemi. V  každé voliéře měli bažanti 
misku s  vodou a  žrádlem. Tato expozice 
byla na výstavě veřejností nejvíce chvále-
na. U  této expozice jsem byl od začátku 
až do konce výstavy. Nejčastější otázka 
zněla: „Kolik to stojí?“ A následovala: „Je 
to na prodej?“. Všem jsem odpovídal, že 

jsou chovní. Občas se našel někdo, kdo 
řekl, že je také choval, a tak jsem se s ním 
bavil o  chovu bažantů či jiných hraba-
vých. Když jsem se poslední den zeptal, 
co se líbilo nejvíc, většina řekla, že voliéry 
s  bažanty. V  letošním roce se chystám 
udělat okrasné jezírko. A doufám, že letos 
bude stejný úspěch jako loni.

Závěr
Tím, že se věnuji chovu bažantů, jsem 

získal spoustu nových přátel jak ve WPA, 
tak i  jinde. Od těchto se snažím získá-
vat moudré rady a poznatky, které můžu 
v chovatelství využít.

Závěrem této své práce o  chovatelství 
bych chtěl poděkovat hlavně svým rodi-
čům, kteří mě v  této zálibě neskutečně 
podporují. Musím poděkovat i svým pra-
rodičům, kteří mi s chovem zvířat rovněž 
pomáhají. Starají se o  ně v  době, kdy 
nejsem doma. Ať už jedu se zvířaty na 
výstavu nebo s rodiči na dovolenou.

A  také bych chtěl vzpomenout dva 
členy z WPA. Dnes již bývalého předsedu 
WPA Ing. Petra Bacha. Byl to výborný 
předseda WPA a  je výborný kamarád, 
který mě velmi podporoval na EXOTĚ 
v  Olomouci. A  dále bych chtěl zmí-
nit  Martina Velese, díky kterému mám 
ve svém chovu satyry Temminckovy 
a bažanty lesklé. Opravdu jim moc děkuji. 

A děkuji i dalším členům WPA za velkou 
podporu.

Jakub Jorda – Břidličná
jordapetr@seznam.cz

Foto: autor

Poznámka redakce
Redakce časopisu Nová Exota je velmi 

ráda, že do časopisu přispívají i  šikovní 
mladí chovatelé, účastníci Chovatelských 
olympiád. Je velmi pozitivní zjištění, že 
i takto mladí chovatelé mají výborné teo-
retické a praktické znalosti. A je skvělé, že 
je v jejich zálibě podporuje jejich rodina. 
Doufáme, že tento článek bude inspirací 
pro další, kteří se ostýchají se se svými 
znalostmi a úspěchy podělit.

Slepice bažanta sedlatého s kuřaty Slepice s kuřaty

Mladí bažanti sedlatí
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