
Dnešní návštěva u chovatele je zahra-
niční. Při hledání kvalitních ptáků do 
chovu člověk projede „kus světa“ a tento-
krát jsme se dostali do Nizozemí. Navští-
vili jsme jednoho z  nejlepších chovatelů 
kreslených kanárů ve žlutém a bílém lipo-
chromu, tedy zlatých, stříbrných a  mod-
rých lizardů. Ve svém domě nás vřele při-
vítal chovatel Jac Gubbels se svou ženou.

Martin: Jaké je vaše zaměstnání? Chov 
ptáků v takovém množství a kvalitě není 
jednoduchá záležitost.

Jac: Od prvního září již nepracuji 
a jsem v důchodu, takže se teď budu moci 
více věnovat ptákům. Předtím jsem 40 let 
pracoval v nábytkářském průmyslu a před 
pěti lety jsem změnil povolání. Rozvážel 
jsem léky. Celkem jsem pracoval 51 let.

Radek: Co sousedi, máte s nimi nějaké 
potíže kvůli hluku?

Jac: Ne. Ptáci pouze dvakrát nebo tři-
krát za den najednou zpívají, takže je vše 
v pořádku. Sousedi si tak mohou připadat 
jako v džungli. J

Martin: Rozhodně máte méně problé-
mů, než kdybyste choval nějaké papoušky, 
že?

Jac: To ano. Sousedi chovají slepice 
a  mají i  kohouta. Když začne kokrhat 
v pět hodin ráno, je to mnohem horší než 

všichni moji kanáři. My žijeme skoro na 
vesnici, takže zpěv mých ptáků je podob-
ný zpěvu divokých ptáků. Sousedi s  tím 
nemají žádný problém.

Martin: Kam putují vaši ptáci? Jste asi 
nejlepším chovatelem lizardů na světě, 
takže musíte mít mnoho zájemců.

Jac: Ano, téměř do celého světa, ale 
kdybych měl zmínit některé země, je to: 
Brazílie, Mexiko, Portugalsko, Malta, 
Francie, Chorvatsko, Turecko prostě skoro 
do celého světa.

Jacova žena: A my tam pak jezdíme na 
dovolené. J

Martin: Máte vůbec čas jezdit na dovo-
lenou?

Jac: Pokud chceme někam jet, musí mi 
někdo krmit ptáky. Ale nemohu odjet déle 
než na týden. Mnoho Holanďanů jezdí na 
dovolenou právě do České republiky.

Martin: Jak dlouho chováte ptáky?
Jac: Přibližně třicet let. Aktuálně jsem 

dokončil svou novou webovou stránku, 
kde je vše popsáno.

Martin: S jakými druhy jste začal?
Jac: S kanáry, ale s barevnými. Lizardi 

přišli později.
Martin: Kdy přišel váš první úspěch 

na výstavě? 
Jack: Lizardy pro účel výstav jsem 

si poprvé pořídil v  Anglii roku 1989 

a v roce 1990 jsem se poprvé stal mistrem 
světa.

Martin: Takže vaši první „výstavní“ 
lizardi byli z Anglie?

Jac: Ano, Angličané měli lizardy nej-
lepší. Když jsem je poprvé vystavil, posu-
zovatelé byli velice překvapeni, že nikdy 
takové ptáky neviděli. Angličané totiž 
dávali ptákům do krmení kvůli lepší barvě 
a pigmentu kajenský pepř.

Jan: Kolik máte krevních linií?
Jac: Mám tři krevní linie. Jedna byla 

z  mého vlastního chovu a  zbylé dvě od 
chovatelů z  Anglie. Modrou linii mám 
separovanou.

Jan: Pokud máte tři linie, používáte 
někdy příbuzenskou plemenitbu?

Jac: Páry se snažím sestavit tak, aby 
byly co nejvíc nepříbuzné. Nikdy neod-
chovávám od světových šampiónů z pře-
dešlého roku. Noví nadějní ptáci pro 
výstavy nikdy nevzejdou ze spojení mistr 
světa x mistryně světa.

Martin: Jaký je hlavní problém v chovu 
lizardů?

Jac: Já nemám žádné problémy. J 
Když dáte dobré krmení, máte dobrý pří-
stup k ptákům a nedáváte žádné léky, je to 
v pořádku. Mnoho chovatelů dává neustá-
le nějaké léky i  preventivně. Já nedávám 
žádné léky.

Základní krmná směs pro lizardy

Stříbrný lizard – lizardi mají mít mimo jiné co 
nejtmavší nohy, ti Jacovi je opravdu mají

Debata nad modrými lizardy

Návštěva u chovatele

Jac Gubbels – Nizozemí

Jac Gubbels nás vítá ve svém chovatelském zařízení
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Martin: Jaké krmení používáte?
Jac: Kupuji namíchanou směs. Je to 

25 kg a tento pytel stojí 30 euro. Vaječnou 
míchanici kupuji od CéDé. Myslím, že je 
nejlepší. Všechny průmyslově vyráběné 
směsi budou dobré, ale mně nejvíce vyho-
vuje CéDé.

Martin: Podáváte naklíčené zrní?
Jac: Ano, když jsou mláďata stará 25 

dní, začínám podávat klíčenou perilu. 
Dobře ji během odstavu přijímají.

Martin: Víme, že asi nemáte problém 
s  prodejem ptáků, ale co se děje s  těmi, 
kteří zbudou?

Jac: Prodám je výkupčímu, který ke 
mně každý rok přijede domů a  dá mi 
40–50 euro za kanára.

Martin: Pokud se někdy vyskytne 
nemocný pták, který nevypadá dobře, jak 
k němu přistupujete?

Jac: Utratím jej. Jednou jsem měl roz-
hovor pro holandskou televizi a  padla 
zde stejná otázka. Po odvysílání jsem si 
vyslechl mnoho nepříjemných slov na 
moje chování ohledně nemocných ptáků. 
Pokud je nějaký pták nemocný, oddělím 
ho na týden do klece, kde je sám a  má 
klid a pozoruji ho. Když se nezlepší, nemá 
smysl v tom pokračovat.

Martin: Myslím, že je dobré dát ptá-
kům tímto způsobem šanci, ale pokud 

podáváte následně nějaké léky, tak po zby-
tek života (za předpokladu, že daný jedi-
nec přežije) není schopen žít jako předtím. 
Nebo se mýlím?

Jac: Ano, ten pták není k  ničemu do 
dalšího chovu. Nebo uhyne později. 

Martin: Jak připravujete ptáky na 
hnízdní sezónu? Vybíráte ptáky tak, aby 
vždy jeden byl lepší a  druhý horší, nebo 
dáváte dohromady jen dobré ptáky? 

Jac: Vždy ptáky pečlivě vybírám. Mám 
připraveno 60 samců a  60 samic. Samce 
rozdělím do klecí a přiřadím klecím čísla. 
Napíšu si, jaký samec je v kleci a jakou má 
čepičku. Podívám se, jak vypadali rodiče. 
Poté umístím vedle samičky a  začínám 
párovat. Nikdy nepáruji samce a  sami-
ci, kteří mají oba dva úplné čepičky. Na 
druhou stranu, pokud ovšem více gene-
rací navzájem párujete ptáky bez čepiček, 
v dalších generacích se tato selekce utvr-
zuje. Takže každé tři až čtyři roky je nutné 
do linie, kde oba ptáci neměli čepičku, 
přidat ptáky s čepičkou. 

Martin: Jak staré ptáky používáte do 
chovu? 

Jac: Nejdéle tři roky. To je maximum.
Martin: Kolik párů skládáte nových 

a kolik je chovných?
Jac: Dvanáct párů chovných, zbytek je 

nově sestavených.

Martin: Kolik máte celkem párů na 
hnízdní sezónu?

Jac: Okolo padesáti. Ale moji mistři 
světa jsou takřka vždy na prodej. Pokud 
sestavuji ptáky na novou sezónu, tak 
se dívám, co mohu od ptáků očekávat. 
Pokud pták už byl světovým šampionem, 
těžko to překoná. Takže ho prodám a udě-
lám nové páry.

Martin: Jak je to s mimohnízdní sezó-
nou?

Jac: Mimo hnízdění jsou v proletova-
cích venkovních voliérách dohromady 
samci i samice. 

Martin: Jak ptáky připravujete na 
hnízdění?

Jac: Třetí týden v prosinci prodloužím 
délku dne pomocí osvětlení na 12 hodin. 
Přibližně za měsíc je mistrovství světa, 
takže přesunu přibližně 50 ptáků do vnitř-
ních prostor. Poté, co se ptáci, kteří byli 
na mistrovství světa vrátí, zůstanou týden 
v klecích a následně jdou do chovu. Samci 
jdou do větších klecí než samice.

Martin: Jak jinak ptáky připravujete 
na hnízdní sezónu? Pouze prodloužením 
dne, nebo něčím dalším?

Jac: Pouze prodloužením dne. Světlo 
mají ptáci v době odchovu 15 hodin.

Martin: Světlo prodlužujete pozvolna 
nebo najednou?

Nabízené druhy krmiv:
základní • základní se sušenou směsí ovoce a zeleniny 
• pro podporu rozmnožování • pro mláďata – ruční 
dokrmování • pro staré ptáky • pro obézní ptáky • léčivé 
směsi • mleté směsi

Výhody:
organické krmivo bez umělých barviv a konzervantů 
• zlepšení zdravotního stavu • zvýšená reprodukční 
schopnost • nižší spotřeba krmiva • bezodpadové krmení  
• není potřeba již dokrmovat (jen ovoce)

Objednávky a bižší info:
tel.: +421 902 98 98 05, e-mail: info@svetpapagajov.eu

www.svetpapagajov.eu

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko
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Jac: Najednou, šokem. Takže mají 12 
hodin a poté hned 15 hodin světla.

Martin: Co používáte v době hnízdě-
ní jako stavební materiál hnízda?

Jac: Bílý sisal. 
Martin: Kolik snášejí samice vajec 

a kolik odchovají mláďat?
Jac: Čtyři, někdy pět. Normálně snáší 

čtyři. Podávám vitamín E pro lepší oplo-
zenost vajec. Přidávám jej přibližně tři 
týdny před zahájením hnízdní sezóny. 
Poznám na ptácích, že jsou připraveni.

Jan: Máte trvalé páry nebo je každý 
rok měníte?

Jac: Pokud byl pár dobrý, nechám je 
spolu další rok. Pokud ne, není důvod.

Radek: Samci jdou první do klecí 
nebo současně se samicemi?

Jac: Po výběru párů je přesunu spo-
lečně do jedné klece.

Radek: Párujete i  stříbrné samce se 
stříbrnými samicemi?

Jac: Ne. Páruji výjimečně zlaté s mod-
rými, ale stříbrné na sebe ne. Peří by pak 
bylo příliš dlouhé.

Martin: Je pravda, že pokud máte 
mistra světa, je to dobrý pták pro výsta-
vu, ale ne pro další chov?

Jac: Ano, to je pravda. Není pravi-
dlem, že skvělý pták bude mít skvělá 
mláďata.

Martin: Kdy a jak začínáte připravo-
vat ptáky na výstavní sezónu?

Jac: Třetí sobotu v  září. Mám vždy 
připraveno přibližně 100 ptáků. Dám je 
do klecí po dvou a rozhoduji se. Dobrý, 
špatný, dobrý, špatný… Takto jsem scho-
pen vybrat na výstavy 50 ptáků.

Jan: Někteří lizardi mají bílé konce 
per (poznámka red.: je to důsledek toho, 
že ptákovi toto pero vyrostlo podruhé 
– mohl ho mít např. vytržené, lizardům 
se druhým rokem zvětšují bílé lemy per, 
což je z  hlediska standardu nežádoucí, 
a proto se vystavují jen jednoletí ptáci), 
děláte s tím něco nebo je necháte být?

Jac: Vypaluji je.
Jan: Je to běžná metoda, nebo jde 

o nějaký nový způsob?
Jac: V minulých letech jsem používal 

filtry z  cigaret, ale nyní mám speciální 
pájku.

Jan: Nejsou poté ocasní pera asyme-
trická?

Jac: Ne, musí se opatrně.
Radek: Kolika výstav se ročně zúčast-

níte jako vystavovatel?
Jac: Navštěvuji tři výstavy lizardů 

v Německu. Celkem i se světovým šam-
pionátem šest nebo sedm výstav ročně.

Martin: Kam se chystáte na výstavu 
v nejbližší době?

Jac: Zítra jedu na výstavu do holand-
ského Reuveru.

Martin: Jste tady v  Holandsku 
v  nějakém speciálním klubu chovatelů 
kanárů?

Jac: Ne, jsem členem  klubu chova-
telů lizardů v Německu. Tento klub má 
sídlo 20  km od mého bydliště. Je to 
ILF (International Lizard Federation). 
Rovněž jsem členem AZ klubu, který 
pořádá každoročně výstavu v  Kasselu. 
V  Holandsku jsem v  klubu chovatelů 
v našem městě.

V  době, kdy vychází tento článek, 
navštívil Jac již třetí výstavu. Na první 
získal 5 zlatých medailí, na druhé se stal 
vítězem kolekce a  šampiónem výstavy, 
na třetí získal 3 zlaté medaile a  jednu 
stříbrnou. Jac v letošním roce dosáhl se 
svými lizardy svého desátého titulu mis-
tra světa. Je dvacetinásobným holand-
ským šampiónem a  více než 40× získal 
druhá a třetí místa. Má nespočet dalších 
úspěchů z  ostatních výstav. Návštěva 
u  Jaca byla velmi příjemná a  v  mnoha 
ohledech inspirující.

Martin Papač, Radomír Veselý, 
Jan Cvrček
Foto: autor

Venkovní voliéry na dvorku pro odstav a zimování kanárů Společné foto na závěr (zleva Jac Gubbels, Radomír Veselý, Jan Cvrček 
a Martin Papač)
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