
Pokud pomýšlíme na to, že si pořídíme 
papouška jako domácího mazlíčka, mu-

síme si některé věci předem ujasnit a přesně 
vymezit, aby naše volba byla úspěšná. Není 
vůbec neobvyklé, že od chovatelů často slý-
chám větu: zakoupený papoušek nesplnil 
naše očekávání. Taková situace se dá ale 
snadno eliminovat, když budeme postupo-
vat podle určitých důležitých kroků. Papouš-
ci jsou vynikající domácí mazlíčci, a pokud 

Nejprve si musíme vybrat druh, který 
nejlépe odpovídá našemu přání a životnímu 
stylu. Musíme si ujasnit, za jakým účelem si 
chceme mazlíčka pořídit. Naše cíle mohou 
být různé, může jich být i více. Nicméně je-
jich přesné vymezení je pro budoucí spoko-
jenost mimořádně důležité. 

Mezi nejčastější cíle patří:
 Okrasa: Chceme nějaký prostor vyplnit 
krásou papoušků, obdivovat nádheru jejich 
letu a jejich chování, aniž bychom s nimi 
vzájemně komunikovali. 
Pro tento účel jsou zpravidla nejvhodnější 
ty nejpestřejší a nejživější druhy. Vysoká vo-
kalizace obvykle při této volbě problémem 
není, protože prostory pro ptáky bývají větší 
a venku. Ač to není pravidlem, tak je v těchto 
situacích spíše poptávka po větších druzích. 
 Zábava: Chceme, aby se papoušek na-
učil mluvit, pohvizdovat a jiné zvláštnosti.

V případě, že od papouška očekáváme 
obveselení v podobě řeči, neexistuje lep-
ší volba než amazoňané nebo žakové, kteří 

se naučí napodobovat slova, fráze a písně. 
Jiné druhy, jako ara, kakadu, aratinga žlutý, 
menší druhy arů (Primolius), amazónci a pa-
poušci rodu Diopsittaca, loriové a alexandři 
se také mohou naučit pár slov, ale rozhodně 
ne tolik, jako zmínění žakové či amazoňané. 
Ovšem mluvení nepřijde samo - ptáky musí-
me každý den učit a opakovat s nimi, aby byl 
výsledek uspokojivý. Hvízdání se může na-
učit hodně druhů papoušků, jako např. men-
ší papoušci (rod Aratinga), nandej černohla-
vý (rod Nandayus), pyrurové a papoušíčci. 

Pokud nutně netoužíme po papouškovi, 
který bude mluvit, ale chtěli bychom veselé-
ho a hravého ptáka, který se snadno učí a má 
osobitý charakter, nejvhodnější by byli ama-
zónci rodu Pionites, který tyto vlastnosti má, 
ale zároveň nevydává tolik zvuků, tudíž je 
velmi vhodný do malého prostoru. Jiné dru-
hy, jako aratinga žlutý, ostatní aratingové, lo-
riové či kakaduové jsou také hraví, ale každý 
z nich má své specifické svérázné vlastnosti, 
které je třeba vzít v potaz. 
 Vzájemná komunikace: Chceme, 
aby byl papoušek součástí celé rodiny a ne-
komunikoval pouze s majitelem. 

Některé druhy papoušků si oblíbí jen 
jednoho majitele a tady musíme být opatr-
ní. Tato vlastnost je typická pro amazoňany,  

a převážná většina z nich se takhle chová.  
Ve velkých rodinách nebo rodinách s dětmi 
to může být problém. V takovém případě 
volíme druhy, u kterých je možná interakce 
se všemi členy rodiny. Aratinga žlutý (rod 
Guarouba) je tou nejlepší volbou. Pokud ho 
dobře vycvičíme, bývá milý k celé rodině a 
návštěvníkům domu, pro něž dělá „předsta-
vení“. Podle mého názoru je to jeden z nej-
poslušnějších druhů, pokud je ručně dokr-
men. Přirozeně jako každý jiný druh i tento 
má svá omezení - má averzi k osamělosti, 
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i kdyby mělo jít jen o dočasnou. Vyžaduje 
hodně pozornosti a náklonnosti, a jestliže ho 
necháme většinu dne samotného a nenavští-
víme ho, zaděláváme si na problémy, jelikož 
bude ve stresu. Tudíž než si vyberete svého 
„mazlíčka“, analyzujte si dobře své zvyky  
a běžný denní program, protože to hraje při 
výběru opravdu důležitou roli.  

Nyní, když jsme si jasně vymezili důvody 
pro pořízení papouška, a rozsah zmíněných 
druhů se vám možná hodně zúžil. Nyní je 
zapotřebí vyhodnotit vyhodnotit další spe-
cifika:  
 Velikost: Velikost vybraného druhu je 
velmi důležitá vzhledem k vašim možnos-
tem. Na výběr jsou velcí ptáci, jako jsou aro-
vé (rody Ara a Anodorynchus) a kakaduové, 
dále ptáci střední velikosti jako je aratinga 
žlutý (rod Guarouba) a papoušci rodu Psitta-
cula a Amazona a nakonec malí ptáci jako 
jsou papoušci rodu Aratinga a Pyrrhura.

Pokud žijete v malém bytě, neměli byste 
si vybírat velké papoušky, protože jsou hluční 

a potřebují více místa. Ale do větších bytů  
a domů s venkovními prostory si klidně mů-
žete vybrat i ptáky střední a malé velikosti. 
Omezení ohledně velikosti platí pouze u vel-
kých papoušků. 

Dalším faktorem, který je třeba nyní vzít 
úvahu, je způsob, jakým budete svého ptáka 
chovat. Pokud chcete mít papouška pořád  
v kleci, musí mu klec poskytovat dobré pod-
mínky pro pohyb a v menší míře létání. Po-
kud ale počítáte s tím, že váš mazlíček bude 
v kleci jen spát, a během dne se bude pohy-
bovat po domě, klec nemusí být až tak velká, 
s tím že její velikost by mu měla umožnit po-
hodlný prostor na odpočinek.   

Pokud máte doma děti, které budou  
s papouškem v přímém kontaktu, je vhod-
nější vybrat střední a malé druhy, protože  
i v případě, že bude velký pták přátelský, 
když přistane na dětské ruce, může díky drá-
pům a větší váze způsobit dítěti lehká zra-
nění. Nicméně v žádném případě nechci ni-
koho odrazovat od velkých druhů papoušků, 

jen chci upozornit na možné nebezpečí, které 
velcí papoušci přirozeně představují. Mnoho 
velkých ptáků je velmi učenlivých. Mohou 
se vycvičit, aby se chovali dle přání rodiny, 
a můžeme jim pravidelně upravovat drápy, 
abychom minimalizovali nebezpečí poškrá-
bání. 

Pokud chcete, aby s vámi jezdil papoušek 
na výlety, velikost rovněž může hrát svou 
roli. Snadno budete cestovat s malým maz-
líčkem na rameni nebo v malé přepravce, 
než s velkým arou nebo kakaduem. 
 Aktivita: Existuje více aktivních dru-
hů, které tráví většinu dne v pohybu, existují 
rezervovanější a klidnější druhy, a existují 
druhy, které nezapadají do žádné z těchto 
dvou kategorií. Tento rys by rovněž měl být 
posouzen v kontextu vašich každodenních 
zvyků. 

Druhy jako aratinga žlutý (rod Gua-
rouba), amazónci rodu Pionites, loriové  
a menší papoušci (rod Aratinga) jsou velmi 
aktivní a potřebují hodně pohybu. Rušné 

rodinné prostředí je pro tyto druhy vždy 
podnětné. V klidnějším prostředí je třeba 
jim vytvořit takový obytný prostor, který má 
hračky, větší možnost k činorodosti a je zaří-
zen tak, aby se u těchto druhů nevyvíjel stres.  

Amazónci rodu Pionus a papoušíčci rodu 
Forpus a někteří další papoušci jsou klidněj-
ší, a lépe se přizpůsobují v klidných bytech  
a domech. Nicméně tento fakt není omezující 
- klidně je můžete chovat i v rušném prostře-
dí, jen je třeba vzít v potaz vaše očekávání, co 
se týče činorodosti mazlíčka a vlastností da-
ného druhu. 
Pokračování článku uveřejníme v příštím čísle 
časopisu PAPOUŠCI (2-2016)
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