
Zápis z 27. valné hromady ČESON konané dne 14. dubna 2018  

Přítomni (dle prezenční listiny, celkem 33 účastníků): Andreas, Barčiová, Bartonička, 

Bartoničková, Benda Pe., Bláhová, Buřič, Cepáková, Čelín, Demjanovič, Duhonský, Hanzal, 

Horáček D., Horáček I., Hotový, Jahelková, Jindrová, Kašpar, Křemenová, Kužela, Kuželová 

(Sekyrová), Lučan, Reiter, Rejl, Řehák, Říš, Schnitzerová, Špoutil, Vitáček, Tájek, Tájková, 

Weinfurtová, Zieglerová 

Omluvili se: Flousek, Lelek, Neckářová, Prouza, Šafář, Tošenovský, Zukal 

Hosté: Janíková, Koukolíková, Růžičková, Sláma 

 

Dopolední blok: 

* Úvodem prezident ČESON prof. Ivan Horáček shrnul aktivity společnosti za uplynulé období. 

Mimo jiné prezentoval účast některých členů na Evropském sympoziu o výzkumu netopýrů v 

Baskicku (srpen 2017), postesknul si, že naše chiropterologie byla ve srovnání s předchozími 

ročníky poměrně málo zastoupena a vyzval k hojnější účasti na budoucích akcích obdobného 

typu. Časopis Vespertilio v loňském roce nevyšel, neboť nedorazil dostatečný počet příspěvků. 

Dále zmínil tři úmrtí významných evropských chiropterologů: prof. Gerhard Storch, Bernard 

Sigé, dr. Milan Podaný. Čest jejich památce! 

* Ředitel ČESON doc. Tomáš Bartonička přednesl zprávu o hospodaření ČESON, včetně 

výhledu hospodaření na rok 2018, rozpočet byl následným hlasováním valnou hromadou 

jednohlasně přijat. Předseda revizní komise dr. Hanzal konstatoval, že komise obdržela včas 

všechny potřebné materiály, vedení účetnictví ČESON bylo bez chyb a v souladu se všemi 

relevantními předpisy.  

* Doc. Bartonička pokračoval zprávou o výsledcích dlouhodobého monitoringu netopýřích 

populací ČR. V uplynulém období byl, stejně jako v předchozích letech, monitoring zaměřen 

na sledování zimovišť a letních kolonií. Vize pokračování monitoringu do dalších let je 

soustředěna kolem zakázky od MŽP, se kterou souvisí mírně odlišný koncept pokrytí území 

ČR, přičemž stávající aktivity členů jsou téměř dostatečné k naplnění požadavků zadání MŽP. 

Existuje však cca 30 kvadrátů, ze kterých data požadované kvality k disposici nejsou, resp. 

z některých lokalit nejsou členy pravidelně dodávána. Všichni členové budou obesláni s výzvou 

o možnost zapojit se do sledování těchto území. 

* Daniel Horáček seznámil přítomné s výsledky Mezinárodní noci pro netopýry v roce 2017. 

Celkem proběhla tato akce na 55 lokalitách za účasti téměř 4500 lidí. Na řadě míst bylo i kolem 

200 účastníků! Největší návštěvnost se dlouhodobě projevuje na místech, kde jsou 

demonstrováni živí netopýři. Blíže viz www.ceson.org. 

* Dr. Eva Cepáková seznámila přítomné s projekty realizovanými v roce 2017. Šlo jednak o 

vzdělávací projekty pro školy (Poznej tajemný svět netopýrů III), poradenství a osvětu (Na 

půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů, Ochrana netopýrů vázaných na úkryty 



v městském prostředí) a řadu průzkumů a studií (průzkumy budov před zateplením, průzkumy 

stromů určených ke kácení atd.). Poukázala na fakt, že v rámci seminářů pro veřejnou správu 

roste zájem o problematiku ochrany netopýrů vázaných na úkryty ve stromech. Kromě 

Mezinárodní noci pro netopýry proběhlo rovněž velké množství dalších osvětových akcí 

(celkem 22, téměř 2700 účastníků). Výstava „Netopýři tajemní a zranitelní“ byla v roce 2017 

prezentována na 5 místech a od listopadu 2018 je k disposici pro další potenciální zájemce o 

její instalaci. Osvěta na hradech a zámcích probíhá mj. prostřednictvím interaktivní mapy 

dostupné na internetu (napude.sousedenetopyr.cz), dosud se zapojilo 34 památek v 10 krajích. 

Na třech hradech a zámcích existují kamerové přenosy z netopýřích kolonií, v loňském roce 

také vznikla nová geocachingová série „S Drákulou v netopýřím světě“. V rámci akce „Náš 

soused netopýr“ bylo loni oceněno 8 subjektů. 

* Dr. Helena Jahelková seznámila přítomné s děním v EUROBATS (zástupkyně ČR 

v Poradním výboru se mj. aktivně podílí na projektech Záchrana a péče o netopýry - příprava 

instruktážní publikace, Netopýři, zateplování budov a membrány ve stavebnictví - příprava 

instruktážní publikace, příprava workshopu). 

* Ing. Dagmar Zieglerová podala zprávu o činnosti ZO ČSOP Nyctalus a o novém projektu 

monitoringu netopýrů v pražských parcích. Mimo jiné se účastnili na 400 konzultacích, celkem 

přebrali k péči 146 netopýrů 9 druhů, pořádali 191 osvětových akcí, řadu monitoringů zejména 

v pražských parcích, ale i mimo pražskou aglomeraci. Dále zdůraznila nutnost sjednocení 

přístupu všech odborníků v rámci poradenského servisu poskytovaného veřejnosti. Závazné 

desatero bude rozesláno členům mailem s možností jeho doplnění či upřesnění po debatě členů 

a poté vyvěšeno na web. 

* Byla diskutována otázka kroužkování netopýrů. Jejím výsledkem je jednohlasné rozhodnutí, 

že kroužky budou vydávány jen v naprosto výjimečných případech na zcela konkrétní projekty, 

a to po schválení aktivity výborem. Správcem kroužkovací databáze bude Mgr. Přemysl Tájek, 

který bude zároveň distribuovat kroužky. Toto rozhodnutí valné hromady bude zpracováno 

písemně, rozesláno členům a zveřejněno na webu ČESON. 

* Závěrem dopoledního bloku předal prezident manželům Tájkovým cenu Antona Fridricha 

Kolenatého za významný přínos české chiropterologii. 

 

Odpolední blok: 

* Laureát Ceny AFK Přemysl Tájek přednesl i za svou ženu laureátskou přednášku s názvem 

„Od zablácených holínek ke svatebním šatům“, ve které velmi hezky a poutavě ilustroval 

odborné i ochranářské působení nejen v jejich spádovém regionu (západní Čechy), ale i v 

zahraničí. 

* Doc. Bartonička přednesl příspěvek "Poslední nálezy a fenologie netopýra obrovského 

(Nyctalus  lasiopterus) v ČR." 



* Dr. Radek Lučan vystoupil s prezentací "Jak je na tom netopýr dlouhouchý (Plecotus 

autriacus) v České republice", zakončenou výzvou ke spolupráci při ověřování výskytu tohoto 

druhu v místech historických nálezů a při tvorbě databáze aktuálního rozšíření tohoto druhu, 

zejména výskytu mateřských kolonií. 

* Mgr. Klára Janíková z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity přednesla přednášku o 

fylogeografii netopýra vodního (Myotis daubentonii) v Evropě a vyzvala přítomné ke 

spolupráci na sběru vzorků pro genetické analýzy. Vítány jsou zejména vzorky ze západní části 

České republiky. 

* Marek Sláma, student Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vyzval 

přítomné ke spolupráci na sledování výletového chování netopýrů - detaily viz 

www.netopyrinavylete.cz.  

V závěru poděkoval ředitel ČESON všem přítomným za účast a popřál jim plodný a úspěšný 

rok 2018. 

 

Zapsal: R. Lučan 

 

Ověřil: T. Bartonička 


