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VáÏení kolegové,

tato metodická pfiíruãka je urãena pfiedev‰ím pro úfiady a státní organizace
ochrany pfiírody (obecní a krajské úfiady, správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
a národních parkÛ, stfiediska AOPK âR, âeskou inspekci Ïivotního prostfiedí), ale
také pro obãanská sdruÏení zab˘vající se praktickou ochranou netop˘rÛ. Kromû
ti‰tûné podoby je pfiíruãka k dispozici i na internetov˘ch stránkách AOPK âR
(www.nature.cz). 
Netop˘fii jsou skupinou s velmi specifick˘m zpÛsobem Ïivota a k jejich studiu jsou
ãasto potfieba zvlá‰tní pomÛcky a pfiístupy (ultrazvukové detektory, sítû, zimní kon-
troly podzemních prostorÛ apod.). Dobrou znalost jejich biologie a praktické zku-
‰enosti s netop˘ry má tudíÏ jen pomûrnû malá skupina profesionálních zoologÛ
a nûkter˘ch specializovan˘ch amatérÛ (ãlenÛ âeské spoleãnosti pro ochranu neto-
p˘rÛ a nûkter˘ch základních organizací âSOP). V praxi se v‰ak s problematikou
ochrany netop˘rÛ setkává mnohem více lidí, ktefií si ãasto s danou situací nedo-
káÏí poradit a ani nevûdí, na koho by se mohli se svou Ïádostí obrátit. Na‰ím cílem
je alespoÀ ãásteãnû tento nedostatek odstranit. Tato pfiíruãka by mûla slouÏit jako
jak˘si „manuál“, pokr˘vající problematiku nejãastûj‰ích stfietÛ mezi zájmy
ochrany netop˘rÛ a zájmy ãlovûka, a pfiiná‰ející struãn˘ návod na jejich fie‰ení.

autofii
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1. ZPÒSOB ÎIVOTA NETOP¯RÒ Z HLEDISKA JEJICH 

OCHRANY

1.1. ÎIVOTNÍ CYKLUS A TYPY ÚKRYTÒ

PfiestoÏe jednotlivé druhy netop˘rÛ ob˘vají rÛzné typy prostfiedí a li‰í se v nûkte-
r˘ch vlastnostech, jejich zpÛsob rozmnoÏování a Ïivotní cyklus je v podstatû velmi
obdobn˘. 
Na jafie se samice netop˘rÛ shromaÏìují do tzv. matefisk˘ch neboli letních kolo-
nií. Zde rodí a odchovávají mláìata. V této dobû samci obvykle ob˘vají jiné
úkryty, a to buì jednotlivû nebo v men‰ích skupinkách. U vût‰iny na‰ich druhÛ
netop˘rÛ samice rodí kaÏdoroãnû jen jedno mládû, které kojí pfiibliÏnû mûsíc. Mlá-
ìata ãasto zÛstávají v blízkosti sv˘ch matek i po dosaÏení vzletnosti a získávají tak
znalosti o tradiãních úkrytech. Koncem léta a na podzim se obû pohlaví setkávají
v rÛzn˘ch pfiechodn˘ch úkrytech, kde se páfií. Spermie v‰ak zÛstávají v tûle
samice po celou zimu neaktivní a k vlastnímu oplození dojde aÏ na jafie. Zimní
období pfieãkávají netop˘fii v zimním spánku (hibernaci). Po skonãení zimního
spánku se netop˘fii rovnûÏ objevují v rÛzn˘ch typech pfiechodn˘ch úkrytÛ.
Îivotní cyklus netop˘rÛ má tedy v podstatû ãtyfii hlavní fáze, které je tfieba chá-
pat samostatnû i z hlediska praktické ochrany tûchto ÏivoãichÛ.  

1.1.1. Letní kolonie 
(duben aÏ srpen) 

Úkryty letních kolonií se li‰í podle specifick˘ch nárokÛ jednotliv˘ch druhÛ.
PÛvodními typy úkrytÛ jsou stromové dutiny, skalní ‰tûrbiny a pfiedev‰ím jeskynû.
âlovûkem vybudované stavby v‰ak mají ãasto podobné vlastnosti jako tyto
pÛvodní úkryty, a tak v souãasnosti celá fiada druhÛ netop˘rÛ sídlí právû v budo-
vách. Letní kolonie se mohou nacházet na pÛdách kostelÛ, far, zámkÛ a vût‰ích
stodol, ale také v úzk˘ch ‰tûrbinách pod stfie‰ní krytinou a pod podbíjením ãi za
dfievûn˘m obloÏením chat, chalup, stodol a seníkÛ, ve ‰kvírách kolem oken, za
okenicemi, pod podlahami apod. Jsou známé i letní kolonie netop˘rÛ ve vûtra-
cích ‰achtách nebo v rÛzn˘ch ‰tûrbinách panelov˘ch domÛ na sídli‰tích (viz kapi-
tola 4.4). Kromû toho v‰ak lze netop˘ry nalézt i ve stromov˘ch dutinách (a v pta-
ãích ãi netop˘fiích budkách), pod kÛrou star˘ch stromÛ ãi na mysliveck˘ch pose-
dech.  
Je pochopitelné, Ïe pfiítomnost netop˘rÛ v lidsk˘ch stavbách není vÏdy vítaná. Lze
dokonce fiíci, Ïe období existence letních kolonií pfiedstavuje nejproblematiãtûj‰í
fázi Ïivotního cyklu netop˘rÛ z hlediska jejich ochrany. ZároveÀ je v‰ak tfieba zdÛ-
raznit, Ïe se jedná o velmi citlivou fázi, neboÈ v letních koloniích jsou odchová-
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vána mláìata. Osud dané letní kolonie mÛÏe b˘t zcela zásadní pro pfieÏívání celé
populace. 
Detailnûji je problematika ochrany letních kolonií v lidsk˘ch stavbách popsána
v boxu 1. Vût‰í pozornost by v‰ak bylo tfieba vûnovat také úkrytÛm ve stromo-
v˘ch dutinách (box 2). 

8

Box 1
Letní kolonie v lidsk˘ch stavbách

Letní kolonie netop˘rÛ v lidsk˘ch stavbách jsou obzvlá‰È zranitelné a jejich
ochrana má mimofiádn˘ v˘znam. Jakékoliv v˘razné vyru‰ování má na kolo-
nii nepfiízniv˘ dopad. Stavební zásahy v pÛdních prostorách ãi opravy stfiech
mají v tomto období zcela fatální následky. Z hlediska ochrany netop˘rÛ je
úãelné rozli‰ovat dva hlavní typy pfiípadÛ:

(A)
Nûkteré druhy netop˘rÛ, jako je vrápenec mal˘, netop˘r velk˘ ãi netop˘r
brvit˘, ob˘vají teplé pÛdy velk˘ch budov s dostatkem volného prostoru (na
kostelech, zámcích, star˘ch ‰kolách, farách apod.). Samice jsou zde obvykle
zavû‰eny na trámech v hfiebeni a jsou dobfie viditelné. U tûchto druhÛ je
konkrétní úkryt ãasto vyuÏíván po celá desetiletí a jeho zachování je tedy
zásadní pro pfieÏívání celé populace daného druhu v urãité oblasti.

(B)
Jiné druhy netop˘rÛ, jako je napfi. netop˘r hvízdav˘, vousat˘, BrandtÛv, fias-
nat˘, severní, pestr˘, u‰at˘ a dlouhouch˘, naopak vyuÏívají nejrÛznûj‰í ‰tûr-
binovité úkryty v men‰ích budovách (v chalupách a chatách, ãasto na
samotách, ale také v domech uvnitfi obcí). Netop˘fii jsou zde skryti a jejich
pfiítomnost mÛÏe nûkdy zcela uniknout pozornosti obyvatel domu. Tyto
druhy netop˘rÛ nejsou na konkrétní úkryt vázány tak pevnû jako v˘‰e uve-
dená skupina. Samiãí kolonie obvykle stfiídá více úkrytÛ v dané oblasti,
nûkdy se mÛÏe pfiestûhovat do jiného úkrytu i v rámci jedné sezóny. Pfie-
stoÏe cílem ochrany pfiírody by mûlo b˘t zachování co nejvût‰ího mnoÏství
úkrytÛ pro netop˘ry, v tomto pfiípadû lze fiíci, Ïe zánik jednoho z úkrytÛ
nepfiedstavuje z hlediska dané populace netop˘rÛ katastrofu. Pokud tedy
nastane váÏn˘ konflikt se zájmy obyvatel domu, je moÏné souhlasit s uza-
vfiením vletov˘ch otvorÛ (samozfiejmû aÏ po opu‰tûní úkrytu netop˘ry na
konci sezóny).
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Box 2
Úkryty netop˘rÛ v dutinách stromÛ

Stromové dutiny ob˘vá celá skupina tzv. dendrofilních druhÛ netop˘rÛ.
Typick˘mi zástupci jsou netop˘r rezav˘, netop˘r vodní, netop˘r velkouch˘
ãi netop˘r ãern˘. 
Tito netop˘fii vyuÏívají celou ‰kálu úkrytÛ, které lze ve stromech nalézt – od
mal˘ch ‰tûrbin a skulin za uvolnûnou kÛrou stromÛ, star˘ch dut˘ch vûtví,
dutin vytesan˘ch datlovit˘mi ptáky aÏ po rozsáhlé prostory uvnitfi ztrouch-
nivûl˘ch kmenÛ. Nároky jednotliv˘ch druhÛ se pfiitom li‰í. Napfiíklad neto-
p˘r rezav˘ vyhledává velké dutiny v kmenech stromÛ, naopak netop˘r ãern˘
dává pfiednost úzk˘m ‰tûrbinám za kÛrou. 
PfiestoÏe tento box je zafiazen v kapitole „letní kolonie“, je tfieba zdÛraznit,
Ïe netop˘fii mohou vyuÏívat stromové dutiny v prÛbûhu celého roku. Kromû
kolonií samic s mláìaty lze v tûchto úkrytech v letním období nalézt i samce
(jednotlivû ãi ve skupinách). Duté stromy slouÏí i jako úkryty v období jar-
ních ãi podzimních
pfieletÛ a fiada druhÛ
netop˘rÛ v nich také
zimuje.
Nûkteré druhynetop r̆Û
jsou pfiímo vázány
na lesní celky. Pfií-
kladem je netop˘r
velkouch˘, ob˘vající
zachovalé listnaté
a smí‰ené porosty.
Letní kolonie sídlí
v dutinách stromÛ,
samci se ukr˘vají
jednotlivû za kÛrou
a v mal˘ch skuli-
nách. V lesích tento
netop˘r také loví
potravu a velká ãást
populace zde zfiejmû
i zimuje.  
¤ada druhÛ netop˘rÛ
vyuÏívá jako úkryty
stromy v mokfiadních
oblastech, napfiíklad
v luÏních lesích. Netop˘r rezav˘ (Nyctalus noctula). Foto: J. âerven˘



1.1.2. Podzimní pfielety
(srpen aÏ fiíjen)

V prÛbûhu srpna se letní kolonie rozpadají a nastává období tzv. podzimních pfie-
letÛ. Netop˘fii nav‰tûvují rÛzná místa v krajinû, aby nalezli nové vhodné úkryty
a aby se ubezpeãili o existenci úkrytÛ znám˘ch. Mláìata jsou dospûl˘mi sezna-
mována s vhodn˘mi úkryty a potravními zdroji v krajinû, dospûlí netop˘fii se
v tomto období páfií. 
Jako pfiechodné úkryty jsou vût‰inou vyuÏívány rÛzné jeskynû, ‰toly a dutiny stromÛ.
Netop˘fii se v‰ak v této dobû mohou opût objevit také v domech, ãasto za okenicemi
chat. Pfii podzimních pfieletech byly u nûkter˘ch druhÛ (jako je napfi. netop˘r hvíz-
dav˘) zaznamenány i hromadné invaze. Jedná se obvykle o tohoroãní nezku‰ená mlá-
ìata, jeÏ spoleãnû vyhledají úkryt uvnitfi ‰kol, úfiadÛ ãi bytÛ, kde pak mÛÏeme nalézt
desítky aÏ stovky jedincÛ (za okny, za obrazy, na záclonách a podobn˘ch místech).
Nûkdy tento hromadn˘ v˘skyt pfietrvává i nûkolik dní za sebou, neÏ mladí netop˘fii
naleznou vhodné útoãi‰tû na jiném místû (fie‰ení takov˘ch situací popisuje kapitola
4.1). Celkovû v‰ak v tomto období nejsou netop˘fii nijak zvlá‰È ohroÏeni.

1.1.3 Zimní spánek
(listopad aÏ bfiezen)

Na zimu netop˘fii upadají do zimního spánku (hibernace). Jedná se o stav strnu-
losti, kdy se zpomalují metabolické pochody organismu a díky tomu je v˘raznû sní-
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Stojaté a pomalu tekoucí vody poskytují netop˘rÛm mnoÏství potravy.
V na‰ich podmínkách lze ãasto netop˘ry nalézt v dutinách stromÛ na hrá-
zích rybníkÛ (nejãastûji se jedná o netop˘ra vodního a netop˘ra rezavého,
v nûkter˘ch oblastech lze zastihnout také netop˘ra parkového). 
Z hlediska ochrany pfiírody nebylo u nás dendrofilním druhÛm netop˘rÛ
doposud vûnováno mnoho pozornosti. Jedním z dÛvodÛ je skuteãnost, Ïe
v˘zkum tûchto druhÛ je dosti obtíÏn˘ a tudíÏ nejsou k dispozici dostateãnû
detailní údaje o jejich roz‰ífiení, ekologii a ohroÏení. I za souãasného stavu
znalostí je v‰ak moÏné do urãité míry zabránit zbyteãn˘m ztrátám úkrytÛ
tûchto druhÛ, zejména usilovat o zachování star˘ch dut˘ch stromÛ na hrá-
zích rybníkÛ (viz téÏ kapitola 4.2.3).  
Velmi Ïádoucí by bylo brát v úvahu ochranu netop˘rÛ pfii plánování lesního
hospodafiení. V âR zatím nebylo v tomto smûru vyvinuto Ïádné úsilí. První
iniciativou je publikace broÏurky „Netop˘fii v lesním prostfiedí“, pfieloÏené
z nûmeckého jazyka (Meschede 2004, viz kapitola 6), v níÏ lze nalézt fiadu
informací o lesních druzích netop˘rÛ a pfiedev‰ím praktická doporuãení pro
správce lesÛ. Elektronická verze broÏury je k dispozici na internetov˘ch
stránkách AOPK âR (www.nature.cz).



Ïena i spotfieba energie. 
V tomto období neto-
p˘fii nepfiijímají potravu
a energii ãerpají pouze
z tukov˘ch zásob, které
nashromáÏdili bûhem
podzimu. Zimní spánek
není zcela nepfietrÏit˘,
netop˘fii obãas proci-
tají, aby zmûnili místo
v úkrytu, zbavili se
nahromadûn˘ch pro-
duktÛ metabolismu,
popfiípadû aby pfielétli
do úkrytu jiného. 
KaÏdé probuzení je
v‰ak pro netop˘ra ener-
geticky velmi nároãné,
proto by v prÛbûhu zimo-
vání netop˘fii nemûli b˘t
ru‰eni, zejména ne opa-
kovanû, neboÈ by mohlo
dojít k pfiedãasnému
spotfiebování tukov˘ch
zásob a úhynu. Období
zimování lze (podobnû
jako letní kolonie) oznaãit za velmi citlivou fázi Ïivotního cyklu netop˘rÛ. 
Za úkryty netop˘rÛm v tomto období slouÏí hlavnû jeskynû, ‰toly, sklepy,
bunkry pohraniãního opevnûní, ale také dutiny stromÛ (viz box 2), skalní ‰tûr-
biny apod. 
V podzemních zimovi‰tích jsou netop˘fii obzvlá‰È zranitelní, neboÈ zde mohou
b˘t ru‰eni nejrÛznûj‰ími náv‰tûvníky tûchto prostor, nejãastûji trampy, ktefií navíc
nûkdy rozdûlávají v podzemí oheÀ. Následné zakoufiení, jeÏ v nûkter˘ch pro-
storách mÛÏe pfietrvávat znaãnû dlouhou dobu, má na netop˘ry mimofiádnû
negativní vliv. Ochrana netop˘rÛ v podzemních zimovi‰tích spoãívá obvykle
v zamezení pfiístupu nepovolan˘ch osob pomocí mfiíÏe, která má dostateãnû
velké prÛletové otvory pro netop˘ry (viz kapitola 4.3.1). Nevhodn˘ zpÛsob
zaji‰tûní vchodÛ do podzemí v‰ak mÛÏe naopak vést k opu‰tûní úkrytu a mÛÏe
mít nepfiízniv˘ vliv na danou populaci netop˘rÛ.

1.1.4. Jarní pfielety
(bfiezen aÏ duben)

Po pfiezimování netop˘fii podnikají tzv. jarní pfielety, kdy opût vyuÏívají rÛzné pfie-
chodné úkryty (viz 1.1.2). V tomto období nejsou nijak v˘raznû ohroÏeni. 
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Zimující netop˘r velk˘ (Myotis myotis). Foto: J. âerven˘



1.2. POTRAVNÍ STANOVI·Tù

V‰ichni na‰i netop˘fii jsou pfieváÏnû hmyzoÏravci. Loví nejrÛznûj‰í druhy noãních
mot˘lÛ, broukÛ, dvoukfiídlého hmyzu, pavoukÛ, sekáãÛ apod. Jednotlivé druhy
netop˘rÛ se ov‰em sloÏením své potravy do znaãné míry li‰í a odli‰né jsou také
zpÛsoby lovu. Je aÏ neuvûfiitelné, jak rozmanité mohou b˘t lovecké strategie jed-
notliv˘ch druhÛ netop˘rÛ - ÏivoãichÛ, ktefií na první pohled vypadají v podstatû
dosti podobnû. Nûktefií (napfi. netop˘r rezav˘, netop˘r pestr˘) loví hmyz ve vol-
ném prostoru pomûrnû vysoko nad zemí. Jiní netop˘fii loví mezi vegetací (neto-
p˘r ãern˘) nebo pfiímo sbírají hmyz z listÛ a vûtví stromÛ (netop˘r u‰at˘) ãi ze
zemû (netop˘r velk˘). Dal‰í druhy se zamûfiují na lov nad vodní hladinou (neto-
p˘r vodní). I pfii získávání potravy mohou netop˘fii vyuÏívat lidská sídla – fiada
druhÛ netop˘rÛ loví hmyz kolem lamp pouliãního osvûtlení (ukazuje se v‰ak, Ïe
pouze lampy s bíl˘m svûtlem jsou vhodné, neboÈ Ïluté svûtlo hmyz nepfiitahuje),
vletují do otevfien˘ch stodol apod. KaÏd˘ druh ov‰em do urãité míry kombinuje
rÛzné strategie a sloÏení potravy záleÏí také na roãním období. 
V krajinû netop˘fii vyuÏívají pro lov potravy nejrÛznûj‰í typy stanovi‰È. Velmi dÛle-
Ïité jsou lesy, zejména lesy listnaté a smí‰ené. Netop˘fii mohou lovit uvnitfi lesních
celkÛ, oblíbené jsou v‰ak zejména okraje lesÛ, lesní cesty, men‰í lesíky apod.
Pestrou potravní nabídku nalézají netop˘fii v okolí vod, zejména stojat˘ch ãi
pomalu tekoucích, jako jsou rybníky, stoky, kanály, slepá fiíãní ramena. Mokfiady
obecnû patfií k v˘znamn˘m potravním stanovi‰tím netop˘rÛ. Vysoká hustota i dru-
hová pestrost netop˘rÛ je zji‰Èována v luÏních lesích. 
V posledních letech je zejména v západní Evropû zdÛrazÀována dÛleÏitost tzv.
lineárních struktur v krajinû. Zdá se, Ïe netop˘fii s oblibou vyuÏívají rÛzná stro-
mofiadí, vûtrolamy, lesní cesty ãi vegetaci podél vodních tokÛ. Kromû toho, Ïe zde
nalézají potravu, usnadÀují zfiejmû tyto lineární struktury netop˘rÛm také orientaci
v terénu, napfiíklad pfii cestû na oblíbená potravní stanovi‰tû.     
Je zfiejmé, Ïe potravní stanovi‰tû nejsou pro netop˘ry o nic ménû dÛleÏitá neÏ
jejich úkryty. Z hlediska ochrany pfiírody jim v‰ak zatím u nás není vûnována
zvlá‰tní pozornost. Hlavním dÛvodem je, Ïe na‰e znalosti o vyuÏívání konkrétních
biotopÛ jednotliv˘mi druhy jsou dosud velmi omezené. Logické by bylo napfi.
chránit potravní stanovi‰tû v okolí letních kolonií netop˘rÛ. Plánovat takovou
ochranu by v‰ak bylo moÏné jen v pfiípadû, Ïe by byla známa konkrétní místa
vyuÏívaná netop˘ry jako lovi‰tû. Takové údaje lze získat pomocí detekce ultra-
zvukov˘ch signálÛ a zejména s vyuÏitím telemetrie, to jsou v‰ak metody finanãnû
i ãasovû velmi nároãné. V budoucnu by ov‰em snaha o zachování potravních sta-
novi‰È mûla b˘t nedílnou souãástí ochrany netop˘rÛ.  
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Box 3
Proã jsou netop˘fii tak zranitelní?

• Samice má obvykle jen jedno mládû roãnû. Netop˘fii se tedy nemohou
nijak rychle rozmnoÏovat, takÏe v˘raznûj‰í pokles poãetnosti populace je
vyrovnáván po mnoho let. 

• Netop˘fii jsou sociální. V urãitém období roku se vyskytuje mnoho
jedincÛ pospolu na jednom místû a tudíÏ zniãení jednoho úkrytu mÛÏe
postihnout velkou ãást populace

• Velkou roli v jejich Ïivotû hraje tradice. Znalost úkrytÛ se pfiedává
z dospûl˘ch jedincÛ na mláìata uãením. U nûkter˘ch druhÛ mÛÏe mít
zniãení v˘znamného tradiãního úkrytu (napfi. letní kolonie) fatální
následky pro celou populaci. 

• Chladnou ãást roku pfieãkávají netop˘fii v zimním spánku. V této dobû
jsou obzvlá‰È zranitelní, protoÏe kaÏdé probuzení znamená velkou ener-
getickou ztrátu. Pfii opakovaném ru‰ení mÛÏe netop˘r pfiedãasnû spotfie-
bovat zásoby podkoÏního tuku a zahynout. 





2. DRUHY NETOP¯RÒ VYSKYTUJÍCÍ SE V âESKÉ REPUBLICE

Netop˘fii (Microchiroptera) jsou poãetnou skupinou savcÛ, která v celosvûtovém
mûfiítku zahrnuje pfies 800 druhÛ. Z území âeské republiky je udáván v˘skyt cel-
kem 24 druhÛ netop˘rÛ, náleÏejících do dvou ãeledí – vrápencovití (Rhinolophi-
dae) a netop˘rovití (Vespertilionidae). Tato kapitola pro úplnost zahrnuje v‰echny
druhy povaÏované za souãást fauny âR, nûkteré z nich v‰ak patfií mezi vzácné
a s nûkter˘mi je jen velmi málo pravdûpodobné se na na‰em území setkat. 
Znaky umoÏÀující identifikovat jednotlivé druhy na‰ich netop˘rÛ v této pfiíruãce
neuvádíme, neboÈ jsou dobfie popsány v jin˘ch publikacích, na nûÏ ãtenáfie odka-
zujeme (napfi. Andûra & Horáãek 1982). Kromû toho urãování netop˘rÛ vyÏaduje
urãitou zku‰enost, proto v pfiípadû potfieby doporuãujeme spí‰e kontaktovat spe-
cialisty, ktefií pomohou zjistit, o jak˘ druh se jedná (a jak˘ je stupeÀ jeho ochrany
– viz kapitola 3).

âeleì vrápencovití (Rhinolophidae)

vrápenec velk˘ (Rhinolophus ferrumequinum)
roz‰ífiení: 
Palearktická oblast. Narozdíl od vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) se
jedná o skuteãnû teplomiln˘ druh, jeho roz‰ífiení v Evropû urãuje minimální prÛ-
mûrná roãní teplota +10°C. âeská republika leÏí mimo areál roz‰ífiení tohoto druhu,
nálezy na na‰em území jsou zcela v˘jimeãné. Existuje pouze sedm záznamÛ ze
‰esti lokalit (jedna v âechách, pût na Moravû), témûfi v˘hradnû ze zimovi‰È. Jedná
se pfiitom pravdûpodobnû o náhodné zálety jednotlivcÛ (samcÛ) mimo areál stá-
lého v˘skytu druhu. Od roku 1979 nebyl tento druh na na‰em území zji‰tûn.
ekologie:
Vrápenec velk˘ je, stejnû jako ostatní evrop‰tí zástupci ãeledi vrápencovit˘ch (Rhi-
nolophidae), pÛvodnû v˘hradním obyvatelem jeskyní, a to ve v‰ech fázích Ïivot-
ního cyklu. V posledních desetiletích je patrn˘ trend jeho ãásteãné synantropizace
– podobnû jako u vrápence malého obsazují letní samiãí kolonie stále ãastûji
vhodné pÛdy rÛzn˘ch staveb. Jako zimovi‰tû vyuÏívá tento druh podzemní pro-
story s pfiíhodn˘m mikroklimatem (jeskynû, ale také ‰toly a sklepy). Loví pfiede-
v‰ím brouky a mÛry na loukách, pastvinách a okrajích listnat˘ch lesÛ. Zimovi‰tû
se nacházejí poblíÏ letních úkrytÛ (délka pfieletÛ obvykle nepfiesahuje 30 km,
nejdel‰í zji‰tûn˘ pfiesun je 320 km). 
ohroÏení:
V celoevropském mûfiítku se jedná o ohroÏen˘ druh. Hlavním faktorem je úby-
tek potravních stanovi‰È (zmûny zemûdûlského hospodafiení, nahrazování list-
nat˘ch lesÛ jehliãnat˘mi), ale také uzavírání podzemních prostor a ru‰ení na
zimovi‰tích.

15



vrápenec mal˘ (Rhinolophus hipposideros)
roz‰ífiení:
Západní ãást palearktické oblasti. Tento druh je roz‰ífien v celé západní, stfiední
a jiÏní Evropû. V âeské republice se vyskytuje zejména na Moravû, ve v˘chodních
a stfiedních âechách. Vrápenec mal˘ b˘vá obvykle oznaãován jako teplomiln˘ druh.
Roz‰ífien je skuteãnû zejména v teplej‰ích ãástech státu, ob˘vá v‰ak také podhorské
oblasti Po‰umaví a dal‰í v˘‰e poloÏené lokality. Klíãov˘m faktorem ovlivÀujícím roz-
‰ífiení tohoto druhu je zfiejmû spí‰e dostatek podzemních prostorÛ slouÏících jako
zimovi‰tû a místa setkání jednotliv˘ch pfiíslu‰níkÛ populace, zejména pak pfiítomnost
krasov˘ch ãi pseudokrasov˘ch útvarÛ.
ekologie:
Vrápenec mal˘ je nápadn˘ druh, kter˘ se neukr˘vá ve ‰tûrbinách, jedinci obvykle visí
volnû na viditeln˘ch místech, na rozdíl od netop˘rÛ ãeledi Vespertilionidae neumí
‰plhat. Jedná se o pÛvodnû jeskynní druh, kter˘ ve stfiední Evropû zaãal zhruba ve
stfiedovûku vyuÏívat také úkryty v lidsk˘ch stavbách. Letní kolonie samic jsou
nevelké (vût‰inou 20-100 ks) a ob˘vají pÛdy a podkroví, ale také sklepy budov.
K zimování se vrápenci uchylují kromû jeskyní také do teplej‰ích ‰tol a velk˘ch
sklepÛ (stálá teplota pfiesahuje +6°C). Na nejv˘znamnûj‰ích zimovi‰tích v âR b˘vá
zji‰Èováno i nûkolik set jedincÛ (v Javofiíãsk˘ch jeskyních i pfies 2000 kusÛ). Vrápe-
nec mal˘ loví potravu na okrajích listnat˘ch lesÛ a ve vegetaci podél vodních tokÛ.

Îiví se pfiedev‰ím dvoukfiíd-
l˘m hmyzem, mot˘ly a síÈo-
kfiídl˘mi. Zaznamenány byly
spí‰e krat‰í pfiesuny mezi
letními úkryty a zimovi‰ti
(obvykle 5-10 km, v nûkte-
r˘ch pfiípadech dokonce za
zimovi‰tû slouÏí sklep téÏe
budovy, v níÏ se na pÛdû
nachází letní kolonie). Nej-
vy‰‰í stáfií u vrápence
malého, zji‰tûné krouÏková-
ním, je 29 let (prokázáno na
území âeské republiky).
ohroÏení:
V âeské republice je tento
druh v souãasnosti nejvíce
ohroÏen opravami a pfie-
stavbami stfiech a pÛdních
prostorÛ budov, kde se
nacházejí letní kolonie.
Dal‰ími faktory jsou ru‰ení
na zimovi‰tích a nevhodn˘
zpÛsob uzavírání vchodÛ
do star˘ch dÛlních dûl
a jeskyní.
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âeleì netop˘rovití (Vespertilionidae)

netop˘r velk˘ (Myotis myotis)
roz‰ífiení:
Západopalearktick˘ druh. Areál sahá od Pyrenejského poloostrova aÏ po Ukra-
jinu, Turecko, Izrael, Libanon a S˘rii, vyskytuje se také v severní Africe. Chybí na
Islandu, Britsk˘ch ostrovech a ve Skandinávii. V âeské republice se vyskytuje
prakticky na celém území státu. Hojnûj‰í je v niÏ‰ích a stfiedních nadmofisk˘ch v˘‰-
kách, zimuje v‰ak i ve vy‰‰ích polohách. 
ekologie:
Podobnû jako vrápenec mal˘ je také netop˘r velk˘ pÛvodnû jeskynním druhem.
V jiÏní Evropû ob˘vá jeskynû celoroãnû, v na‰ich podmínkách v‰ak letní kolonie
samic osídlují pÛdy velk˘ch budov (kostelÛ, zámkÛ apod.). Zde lze nalézt ãasto
i nûkolik set jedincÛ. Nejvût‰í letní kolonie v âeské republice ãítá pfies 3000 kusÛ.
Pfiekvapením pro zoology byl nedávn˘ nález první letní kolonie netop˘ra velkého
v podzemí – v jeskyni Rotunda v Hranické propasti na Moravû. Jako zimovi‰tû
vyuÏívá tento druh nejrÛznûj‰í typy podzemních prostor – jeskynû, ‰toly, sklepy,
kanály v hrázích pfiehradních nádrÏí. Zde se netop˘fii ukr˘vají ve ‰tûrbinách nebo
volnû visí na stûnách a stropû, nûkdy vytváfiejí i velké shluky. Hlavní potravu neto-
p˘ra velkého tvofií velké druhy broukÛ (zejména z ãeledi stfievlíkovit˘ch), které
sbírá vût‰inou ze zemû. V˘znamn˘m potravním stanovi‰tûm netop˘ra velkého
jsou lesy. Pravidelné pfielety vût‰inou nepfiesahují 20 km, pfiíleÏitostnû v‰ak
migruje i na vût‰í vzdálenosti (aÏ 390 km). Nejvy‰‰í stáfií u netop˘ra velkého, zji‰-
tûné krouÏkováním, je 37 let (prokázáno dvakrát, na území Slovenska i âeské
republiky).
ohroÏení:
V âeské republice je tento druh v souãasnosti nejvíce ohroÏen opravami a pfie-
stavbami stfiech a pÛdních prostorÛ budov, kde se nacházejí letní kolonie. Dal‰ími
faktory jsou ru‰ení na zimovi‰tích a nevhodn˘ zpÛsob uzavírání vchodÛ do sta-
r˘ch dÛlních dûl a jeskyní.

netop˘r v˘chodní (Myotis blythii, syn. Myotis oxygnathus)
roz‰ífiení:
JiÏní Evropa a Asie aÏ po Himaláje. âeská republika leÏí na severní hranici areálu
tohoto druhu. Vût‰ina nálezÛ pochází z podzemních zimovi‰È na jiÏní Moravû. Jed-
notlivé kusy se v období pfieletÛ zatoulávají více na sever a na západ, aÏ po
moravskou ãást Svitavska, v˘jimeãnû aÏ do v˘chodních âech. Na jiÏní Moravû byl
na dvou lokalitách také zaznamenán v˘skyt gravidní samice, coÏ prokazuje roz-
mnoÏování tohoto druhu na na‰em území. Letní kolonie samic v‰ak zatím nale-
zena nebyla.
ekologie:
Vzhledovû je velmi podobn˘ netop˘rovi velkému (Myotis myotis) – jedná se o tzv.
podvojné druhy („sibling species“), které dokonce mohou tvofiit smí‰ené letní
kolonie, vzájemnû se v‰ak nekfiíÏí. Netop˘r v˘chodní je teplomiln˘ jeskynní druh
asijského pÛvodu, ob˘vající suché a teplé oblasti otevfiené krajiny. Jako letní
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úkryty vyuÏívá v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách teplé pÛdy budov, zimuje v jesky-
ních a ‰tolách s teplotou 6-12 °C. Potravu tvofií pfiedev‰ím rovnokfiídl˘ hmyz, kter˘
loví v otevfien˘ch travnat˘ch biotopech. PfiíleÏitostnû migruje na vût‰í vzdálenosti
(aÏ 200 - 600 km). 
ohroÏení:
V âR patfií mezi vzácné druhy. Obecnû lze fiíci, Ïe hlavním faktorem ohroÏení
tohoto druhu v Evropû je uzavírání podzemních prostor a ru‰ení na zimovi‰tích.

netop˘r velkouch˘ (Myotis bechsteinii)
roz‰ífiení:
Západní a stfiední Evropa, Ukrajina, Turecko, Kavkaz, severní Irán. Roz‰ífiení
tohoto druhu v âeské republice je ostrÛvkovité. V˘skyt je soustfiedûn do lesnat˘ch
oblastí stfiedních a vy‰‰ích poloh s mírn˘m vlhãím klimatem (Po‰umaví, Kru‰no-
hofií, podhÛfií Krkono‰, Orlick˘ch hor, JeseníkÛ), byl v‰ak zaznamenán také na
nûkter˘ch teplej‰ích a níÏe poloÏen˘ch lokalitách (stfiední a jiÏní Morava).
ekologie:
Netop˘r velkouch˘ je vázán na pfiirozené, pfiedev‰ím listnaté (bukové a dubové)
a smí‰ené lesy s vysok˘m zastoupením star˘ch stromÛ. Letní kolonie jsou malé
(do 20 jedincÛ), skládají se z navzájem pfiíbuzn˘ch samic a osidlují zejména duté
stromy, ale také rÛzné ‰tûrbiny ve skalách a v budovách, prostory za kÛrou
stromÛ, ptaãí budky. Hlavní potravou jsou mot˘li a dvoukfiídl˘ hmyz, jakoÏ i nelé-
tavé skupiny ãlenovcÛ (pavouci, sekáãi). Loví v lesích, podél lesních okrajÛ,
potravu ãasto sbírá z vegetace a ze zemû. Jednotlivé kusy se obãas objevují na
zimovi‰tích v jeskyních a ‰tolách (zejména v krutûj‰ích zimách), vût‰ina populace
v‰ak zfiejmû hibernuje v jin˘ch úkrytech. Podzemní prostory vyuÏívá tento druh
o nûco ãastûji v dobû jarních a podzimních pfieletÛ. Patfií spí‰e k sedentárním dru-
hÛm (nejdel‰í zaznamenan˘ pfiesun je 35 km).
ohroÏení:
Na celoevropské úrovni se jedná o ohroÏen˘ druh, u nás není stupeÀ jeho ohro-
Ïení pfiesnû znám. V˘znamn˘ negativní vliv má úbytek vhodn˘ch lesních porostÛ
(listnat˘ch a smí‰en˘ch lesÛ) s dostatkem stromov˘ch dutin.

netop˘r fiasnat˘ (Myotis nattereri)
roz‰ífiení:
Evropa (kromû severní ãásti Skandinávie), Blízk˘ v˘chod, Zakavkazí, Turkménie,
severozápadní Afrika. Vyskytuje se po celém území âeské republiky, v letním
období vyhledává spí‰e ãlenité rybniãnaté oblasti v niÏ‰ích a stfiedních polohách. 
ekologie:
Typick˘ ‰tûrbinov˘ druh. Letní kolonie (5-40 samic) se vyskytují v rÛzn˘ch skuli-
nách v lidsk˘ch stavbách (pod stfie‰ní krytinou, na pÛdách, v trámech, ve zdech),
ale také v dutinách stromÛ. Bûhem sezóny mÛÏe kolonie vystfiídat nûkolik rÛz-
n˘ch úkrytÛ. V zimním období lze jednotlivé kusy netop˘ra fiasnatého zastihnout
v podzemních prostorách, vût‰ina populace v‰ak zfiejmû vyuÏívá jiné úkryty. Exi-
stují ov‰em v˘jimky, jako napfi. Ch˘novská jeskynû, kde zimuje i nûkolik desítek
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jedincÛ. Potravu, kterou tvofií zejména dvoukfiídl˘ hmyz, loví tento druh na okra-
jích lesÛ a v parkové krajinû. Hmyz buì chytá v letu, nebo jej sbírá z vegetace.
Jedná se o sedentární druh (nejdel‰í zaznamenan˘ pfielet je 90 km). Nejvy‰‰í stáfií
u netop˘ra fiasnatého, zji‰tûné krouÏkováním, je 23 let (prokázáno na území
âeské republiky).
ohroÏení: 
Tento druh se nezdá b˘t pfiímo ohroÏen. Je v‰ak tfieba chránit zejména známé
úkryty letních kolonií a místa vyuÏívaná k zimování. 

netop˘r brvit˘ (Myotis emarginatus)
roz‰ífiení:
JiÏní, jihov˘chodní a stfiední Evropa, jihozápadní a stfiední Asie, severní Afrika.
V âeské republice se vyskytuje hojnûji v tepl˘ch níÏinn˘ch oblastech Moravy a ve
v˘chodních âechách. Nálezy tohoto druhu v‰ak pocházejí i z jin˘ch oblastí státu
(âeskomoravská vrchovina, Po‰umaví, Krkono‰e, Liberecko). Severní okraj âeské
republiky pfiedstavuje v podstatû hranici areálu roz‰ífiení netop˘ra brvitého
v Evropû. 
ekologie:
Netop˘r brvit˘ je teplomiln˘, pÛvodnû jeskynní druh. Kolonie samic s mláìaty lze
v na‰ich podmínkách nalézt na pÛdách vût‰ích budov (napfi. zámkÛ). Tûchto loka-
lit je v‰ak v âeské republice jen nûkolik (okolo dvaceti) a jsou ob˘vány vût‰inou
50 aÏ 150 jedinci (ve dvou pfiípadech v‰ak letní kolonie ãítají pfies 700 kusÛ).
Netop˘r brvit˘ zimuje v jeskyních, ‰tolách a dal‰ích podzemních prostorech. Ani
na nejv˘znamnûj‰ích zimovi‰tích se ov‰em nevyskytuje ve velk˘ch poãtech, jen
na tfiech lokalitách bylo zaznamenáno více neÏ stovka jedincÛ. Potravu, kterou
tvofií zejména pavouci, dvoukfiídl˘ hmyz a noãní mot˘li, sbírá netop˘r brvit˘
z vûtví ãi ze zemû. Patfií spí‰e k usedl˘m druhÛm, vût‰ina pfieletÛ nepfiesahuje 40
km (nejdel‰í zaznamenan˘ pfiesun je 108 km). Nejvy‰‰í stáfií u netop˘ra brvitého,
zji‰tûné krouÏkováním, je 22 let (prokázáno na území Slovenska).
ohroÏení:
V âeské republice je tento druh v souãasnosti nejvíce ohroÏen opravami a pfie-
stavbami stfiech a pÛdních prostorÛ budov, kde se nacházejí letní kolonie. Dal‰ími
faktory jsou ru‰ení na zimovi‰tích a nevhodn˘ zpÛsob uzavírání vchodÛ do sta-
r˘ch dÛlních dûl a jeskyní.

netop˘r vousat˘ (Myotis mystacinus)
roz‰ífiení: 
Palearktick˘ druh (v Asii je roz‰ífien aÏ po Koreu, Japonsko, západní Himaláje
a jiÏní âínu). V Evropû sahá areál druhu po 64° severní ‰ífiky. V âeské republice
patfií mezi nejbûÏnûj‰í druhy, vyskytuje se na celém území státu, zejména v ãle-
nité krajinû stfiedních a vy‰‰ích poloh.  
ekologie: 
Osídluje pfiedev‰ím vlhãí lesnaté oblasti, lze jej nalézt i v horách. Letní kolonie se
ãasto nacházejí v lidsk˘ch stavbách, a to zejména na samotách (pod stfie‰ní kryti-
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nou, za dfievûn˘m obloÏením, za okenicemi chat apod.). Netop˘r vousat˘ zimuje
ve ‰tolách a jeskyních, obvykle jsou zde v‰ak nalézány jen jednotlivé kusy. Îiví
se pfiedev‰ím dvoukfiídl˘m hmyzem, pavouky a mot˘ly. Potravu loví v letu, nebo
ji sbírá z vûtví a ze zemû. PfiíleÏitostnû migruje na vût‰í vzdálenosti (aÏ 240 km).
ohroÏení: 
PfiestoÏe se tento druh nejeví jako pfiímo ohroÏen˘, je tfieba usilovat o zachování
znám˘ch letních úkrytÛ a podzemních zimovi‰È. 

netop˘r BrandtÛv (Myotis brandtii)
Netop˘r BrandtÛv je vzhledovû velmi podobn˘ netop˘ru vousatému (jedná se
o takzvané podvojné druhy), jako samostatn˘ druh byl rozeznán v roce 1970. 
roz‰ífiení:
Palearktick˘ druh. Areál sahá od Velké Británie a v˘chodní Francie aÏ po Koreu
a Japonsko. V Evropû leÏí centrum roz‰ífiení ve stfiední a v˘chodní ãásti konti-
nentu. V âeské republice je nalézán ménû ãasto neÏ netop˘r vousat˘, vyskytuje
se pfiedev‰ím v lesnat˘ch oblastech ve vy‰‰ích polohách.    
ekologie:
Na lesy je vázán je‰tû více neÏ netop˘r vousat˘, v lidsk˘ch sídlech je nalézán
ménû ãasto. Letní kolonie (obvykle 20-120 samic) ob˘vají ‰tûrbinovité úkryty ve
stromech, v osamocen˘ch domech (pod stfie‰ní krytinou, za obloÏením, v trá-
mech). Pro zimování vyuÏívá netop˘r BrandtÛv podzemní prostory. Potravu tvofií
hlavnû mot˘li a dvoukfiídl˘ hmyz. PfiíleÏitostnû migruje na vût‰í vzdálenosti (aÏ
230 km).
ohroÏení:
PfiestoÏe se tento druh nejeví jako pfiímo ohroÏen˘, je tfieba usilovat o zachování
znám˘ch letních úkrytÛ a podzemních zimovi‰È.

netop˘r vodní (Myotis daubentonii)
roz‰ífiení:
Od západní Evropy aÏ po v˘chodní Sibifi, Koreu a v˘chodní âínu. V Evropû chybí
jen v severní ãásti Skandinávie. V âeské republice pfiedstavuje bûÏn˘ druh, vysky-
tuje se na celém území. 
ekologie:
Vyhledává pfiedev‰ím ãlenitou krajinu s dostatkem vodních ploch a klidn˘ch tokÛ.
Letní kolonie nejãastûji ob˘vají dutiny stromÛ (napfi. na hrázích rybníkÛ, na okra-
jích porostÛ), ale také pÛdy budov ãi skuliny ve zdech. Bûhem sezóny mÛÏe letní
kolonie vystfiídat nûkolik rÛzn˘ch úkrytÛ. V zimním období lze netop˘ra vodního
nalézt ve ‰tolách a dal‰ích podzemních prostorech. Potravu loví pfiedev‰ím nízko
nad vodou, mÛÏe ji v‰ak pomocí prstÛ nohou sbírat i z hladiny. Hlavní sloÏkou
potravy je dvoukfiídl˘ hmyz (pakomáfii, komáfii). Obvykle podniká jen krat‰í pfie-
lety (pod 90 km), nejdel‰í zaznamenan˘ pfiesun je 260 km. Nejvy‰‰í stáfií u neto-
p˘ra vodního, zji‰tûné krouÏkováním, je témûfi 28 let (prokázáno na území âR).
ohroÏení:
V souãasnosti se tento druh nejeví jako ohroÏen˘, dokonce se zdá, Ïe jeho poãet-
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nost mírnû stoupá. Je v‰ak tfieba zabránit rozsáhlému úbytku dut˘ch stromÛ
v oblastech jeho v˘skytu a usilovat o zachování znám˘ch zimovi‰È.

netop˘r pobfieÏní (Myotis dasycneme)
roz‰ífiení:
Netop˘r pobfieÏní pfiedstavuje reliktní prvek palearktické fauny s ostrÛvkovit˘m
v˘skytem mezi 48 a 60° severní ‰ífiky (od Holandska aÏ po stfiední Sibifi). V âeské
republice se netop˘r pobfieÏní objevuje dosti vzácnû na zimovi‰tích v severním
pohraniãí státu (Jizerské hory, Krkono‰e, ojedinûle Broumovsko a Jeseníky), kam
pfiilétá z pfiilehl˘ch níÏin stfiedního Nûmecka a Polska. Vcelku pravidelnû b˘vá
nalézán i na zimovi‰tích v Moravském krasu. V této oblasti byl opakovanû zji‰tûn
také letní v˘skyt netop˘ra pobfieÏního. V roce 1999 byla na jiÏní Moravû zazna-
menána kojící samice, coÏ prokazuje rozmnoÏování tohoto druhu na území âR.
ekologie:
V letním období ob˘vá baÏinaté oblasti níÏin s dostatkem stojat˘ch a pomalu
tekoucích vod, nad kter˘mi loví potravu. Letní kolonie samic (5-30 ks) jsou nalé-
zány na pÛdách budov, nûkdy také v dutinách stromÛ, samci a mladé kusy se
objevují v ptaãích ãi netop˘fiích budkách. Netop˘r pobfieÏní zimuje v jeskyních
a ‰tolách. Vzhledem k nedostatku podzemních prostor v oblastech letního v˘skytu
je tento druh nucen za zimovi‰ti vykonávat dosti dlouhé pfiesuny (pravidelné pfie-
lety ãiní aÏ 330 km).
ohroÏení:
V celoevropském mûfiítku se jedná o silnû ohroÏen˘ druh. Negativní vliv má zánik
a degradace mokfiadních biotopÛ, dal‰ím faktorem je uzavírání podzemních pro-
stor a ru‰ení na zimovi‰tích.

netop˘r veãerní (Eptesicus serotinus)
roz‰ífiení:
Evropa, severní Afrika, Blízk˘ v˘chod, stfiední Asie, na v˘chodû aÏ po âínu. Je
roz‰ífien prakticky po celé Evropû s v˘jimkou seversk˘ch zemí. V âeské republice
se vyskytuje pfiedev‰ím v kulturní krajinû niÏ‰ích poloh, ãasto ho lze nalézt ve
mûstech i men‰ích obcích.   
ekologie:
Synantropní druh. Letní úkryty se nacházejí nejãastûji v lidsk˘ch stavbách (na
pÛdách ve ‰tûrbinách u komínÛ, ve hfiebenech stfiech, za okenicemi, apod.). Veli-
kost letních kolonií se pohybuje obvykle okolo 10-50 jedincÛ. Pro zimování vyu-
Ïívá netop˘r veãerní rÛzné ‰tûrbinovité úkryty, mimo jiné také ve sklepích a jin˘ch
podzemních prostorech, zde v‰ak b˘vá zastiÏen spí‰e zfiídka. Jeho kofiistí jsou
zejména brouci, mÛry a tiplice. Potravu ãasto loví nízko nad zemí, ale také kolem
pouliãních lamp a kolem stromÛ. Patfií spí‰e mezi sedentární druhy, nejdel‰í zji‰-
tûn˘ pfiesun je v‰ak 330 km.     
ohroÏení:
PfiestoÏe se tento druh nejeví jako pfiímo ohroÏen˘, je tfieba usilovat o jeho
ochranu a zejména o zachování znám˘ch letních úkrytÛ. 
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netop˘r severní (Eptesicus nilssonii)
roz‰ífiení:
Palearktick˘ druh. Areál jeho roz‰ífiení sahá od stfiední Evropy aÏ po Japonsko.
V rámci Evropy ob˘vá pfiedev‰ím severní a stfiední ãást kontinentu, ve Skandinávii
se vyskytuje i za polárním kruhem. V âeské republice ob˘vá lesnaté oblasti stfied-
ních a vy‰‰ích poloh, ale v posledních letech se objevuje i v niÏ‰ích polohách.
ekologie:
Je to spí‰e chladnomiln˘ druh, osídlující podhorské a horské oblasti. Letní kolonie
(5-40 jedincÛ) lze nalézt v rÛzn˘ch ‰tûrbinovit˘ch úkrytech v lidsk˘ch stavbách
(pod stfie‰ní krytinou, za dfievûn˘m obloÏením apod.). Zimuje ve ‰tolách a jesky-
ních. Jeho potravu tvofií zejména dvoukfiídl˘ hmyz a mot˘li, které loví v letu - ve
volném prostoru, podél lesních okrajÛ, a také nad vodou. Nejvy‰‰í stáfií u netop˘ra
severního, zji‰tûné krouÏkováním, je 20 let (prokázáno na území âeské republiky).
Zaznamenány byly spí‰e krat‰í pfielety (ale i nûkteré dlouhé, aÏ 250 km). 
ohroÏení:
V souãasnosti se tento druh nejeví jako ohroÏen˘, dokonce se zdá, Ïe jeho poãet-
nost mírnû stoupá. Pfiesto je v‰ak tfieba usilovat o jeho ochranu a zejména
o zachování znám˘ch letních úkrytÛ a zimovi‰È.

netop˘r SaviÛv (Hypsugo savii, syn. Pipistrellus savii)
roz‰ífiení:
Palearktick˘ druh. V Evropû ob˘vá pfiedev‰ím mediteránní oblast, na sever sahá
areál tohoto druhu po ·v˘carsko, Rakousko a Maìarsko. V âeské republice byl
tento druh zji‰tûn teprve dvakrát, poprvé v roce 2001. 
ekologie:
Tento druh je vázán na skalnaté oblasti. Jako úkryty mu slouÏí pfiedev‰ím skalní
pukliny, ale také ‰tûrbiny v budovách nebo skuliny pod kÛrou stromÛ. Jeskyním
se obvykle vyh˘bá. Potravu loví ve volném prostoru.
ohroÏení:
V celoevropském mûfiítku se tento druh nejeví jako v˘raznû ohroÏen˘. 

netop˘r parkov˘ (Pipistrellus nathusii)
roz‰ífiení:
Evropa (kromû vût‰iny Skandinávie), Malá Asie a Zakavkazí. V âeské republice
byl jeho v˘skyt zaznamenáván pomûrnû vzácnû. Díky stále ãastûj‰ímu pouÏívání
ultrazvukov˘ch detektorÛ v‰ak v posledních letech poãet nálezÛ stoupá. Jedná se
zejména o níÏinné oblasti, jako jsou jihoãeské rybniãní pánve ãi jiÏní Morava, ale
i území Prahy.
ekologie:
Tento druh ob˘vá pfiedev‰ím krajinu parkového typu, s dostatkem vodních ploch
a s pfiítomností dut˘ch stromÛ, které vyuÏívá jako úkryty (letní i zimní). Objevuje
se v‰ak i za obloÏením budov, za okenicemi. U nás je nejãastûji tento netop˘r zji‰-
Èován v období pfieletÛ, kdy je nápadná hlasová aktivita samcÛ lákajících samice
k páfiení. V zimním období je nalézán jen velmi zfiídka, neboÈ nevyuÏívá pod-
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zemní prostory. Jeho potravu tvofií zejména pakomáfii. Netop˘r parkov˘ je taÏn˘
druh – známé jsou pfiesuny aÏ 2000 km. 
ohroÏení:
V âR patfií mezi vzácné druhy, stupeÀ jeho ohroÏení v‰ak není znám. Je tfieba
zabránit pfiedev‰ím rozsáhlému úbytku dut˘ch stromÛ v oblastech jeho v˘skytu.

netop˘r hvízdav˘ (Pipistrellus pipistrellus)
roz‰ífiení:
Palearktická oblast. V Evropû chybí pouze na Islandu a v severní Skandinávii.
V âeské republice se vyskytuje zejména v Po‰umaví, na PlzeÀsku, na stfiední
a jiÏní Moravû, kde patfií k bûÏnûj‰ím druhÛm. V nûkter˘ch ãástech státu je nao-
pak zji‰Èován jen vzácnû (napfi. ve stfiedních âechách). Roz‰ífiení tohoto druhu
v‰ak bude nutné revidovat, neboÈ bylo nedávno zji‰tûno, Ïe druh Pipistrellus
pipistrellus ve skuteãnosti zahrnuje dva navzájem velmi podobné druhy. Novû
rozli‰en˘ druh byl pojmenován Pipistrellus pygmaeus (viz níÏe). Morfologicky se
tyto druhy nijak v˘raznû neli‰í, lze je rozeznat jen genetickou anal˘zou nebo
pomocí detekce ultrazvukov˘ch signálÛ. 
ekologie:
Letní kolonie (20 - 300 jedincÛ) ob˘vají rÛzné ‰tûrbinovité úkryty, ãasto v lidsk˘ch
stavbách, ale i v dutinách stromÛ. Tyto úkryty mohou vyuÏívat více let po sobû,
ale mohou je také mûnit. Také pro zimování vyhledává tento druh ‰tûrbinovité
úkryty (skuliny ve zdech, sklepích apod.), kde lze nalézt i mnoho desítek jedincÛ.
V jeskyních a ‰tolách tento netop˘r v âR nezimuje. Netop˘r hvízdav˘ je vysoce
sociální druh. Nápadné jsou zejména pfiípady invazí pfii podzimních pfieletech,
kdy tito netop˘fii mohou ve velkém poãtu (aÏ 600 kusÛ) zalétnout i do obytn˘ch
domÛ ve velk˘ch mûstech, jako je Brno ãi PlzeÀ. Potravu loví v ‰irokém spektru
biotopÛ, Ïiví se zejména dvoukfiídl˘m hmyzem. Nejvy‰‰í stáfií u netop˘ra hvízda-
vého, zji‰tûné krouÏkováním, je témûfi 16 let (prokázáno na území âR).  
ohroÏení:
PfiestoÏe se tento druh nejeví jako pfiímo ohroÏen˘, je tfieba usilovat o jeho
ochranu a zejména o zachování znám˘ch letních úkrytÛ.

netop˘r nejmen‰í (Pipistrellus pygmaeus)
roz‰ífiení:
Roz‰ífiení tohoto novû rozli‰eného druhu zatím není dostateãnû známo, zdá se
v‰ak, Ïe se vyskytuje na vût‰inû území Evropy. V âeské republice byl zji‰tûn napfi.
na Blatensku, TfieboÀsku, Ostravsku a Bfieclavsku. 
ekologie:
Netop˘r nejmen‰í vyhledává pfiedev‰ím oblasti s dostatkem vodních ploch, kde
loví potravu (zejména dvoukfiídl˘ hmyz). Jeho typick˘m biotopem je luÏní les.
VyuÏívá podobné úkryty jako netop˘r hvízdav˘.
ohroÏení:
StupeÀ ohroÏení tohoto druhu není znám.
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netop˘r rezav˘ (Nyctalus noctula)
roz‰ífiení:
Areál roz‰ífiení zahrnuje vût‰inu Evropy, v Asii sahá po jihozápadní Sibifi, âínu
a severní Vietnam. Zaznamenán byl také v Africe. V âeské republice patfií mezi
bûÏnûj‰í druhy. Ob˘vá spí‰e niÏ‰í polohy, nejpoãetnûji je nalézán v rybniãnat˘ch
oblastech (jihoãeské pánve, jiÏní Morava).  
ekologie:
Netop˘r rezav˘ je ‰tûrbinov˘ druh. NejdÛleÏitûj‰ím typem úkrytÛ jsou stromové
dutiny, kde lze nalézt zejména letní kolonie (ãítající obvykle 20-50 samic). Naroz-
díl od vût‰iny ostatních na‰ich netop˘rÛ rodí samice netop˘ra rezavého pravi-
delnû dvû mláìata. Tento druh zimuje ve skalních puklinách a také ve vhodn˘ch
dut˘ch stromech. V zimních úkrytech se mÛÏe shromáÏdit i nûkolik set jedincÛ.
Netop˘r rezav˘ vyuÏívá rovnûÏ rÛzné ‰tûrbinovité úkryty v panelov˘ch domech –
zejména v období pfieletÛ, ale i v zimû. Potravu, kterou tvofií hlavnû chrostíci,
dvoukfiídl˘ hmyz, mot˘li a brouci, loví ve volném prostoru nad loukami a pase-
kami, nad korunami stromÛ, a také ãasto nad vodou. Netop˘r rezav˘ mÛÏe migro-
vat na dlouhé vzdálenosti (aÏ 1600 km), zejména za úãelem zimování v teplej‰ích
oblastech (napfiíklad byly zaznamenány pfielety netop˘rÛ z Pobaltí do âR). 
ohroÏení:
Tento druh se nejeví jako pfiímo ohroÏen˘, je v‰ak tfieba jej chránit a zejména
zabránit rozsáhlému úbytku dut˘ch stromÛ v oblastech jeho v˘skytu.

netop˘r obrovsk˘ (Nyctalus lasiopterus)
roz‰ífiení:
Palearktick˘ druh. Jeho roz‰ífiení v Evropû je známé jen ãásteãnû a celkovû se jedná
o jeden z nejménû prozkouman˘ch evropsk˘ch druhÛ. Vyskytuje se pfiedev‰ím
v jiÏní Evropû, na sever zasahuje areál roz‰ífiení po severní Francii, ·v˘carsko a jiÏní
Polsko. Netop˘r obrovsk˘ je uvádûn jako souãást fauny âR, neboÈ ve sbírkách Jiho-
ãeského muzea se nachází jeden exempláfi, kter˘ snad pochází z jiÏních âech.
V˘skyt tohoto druhu na na‰em území v souãasnosti v‰ak není zcela vylouãen (zji‰-
tûn byl v okolních zemích, napfi. v Polsku, na Slovensku a v Maìarsku).  
ekologie:
Ob˘vá listnaté a smí‰ené lesy. Jako úkryty tomuto druhu slouÏí zejména staré duté
stromy, a to jak v letním období, tak v zimû. Îiví se velk˘mi mÛrami a brouky,
které loví vysoko nad zemí. Podle nûkter˘ch autorÛ mÛÏe ulovit také malé druhy
ptákÛ, které táhnou v noci. 
ohroÏení:
Z celoevropského hlediska je povaÏován za ohroÏen˘ druh. 

netop˘r stromov˘ (Nyctalus leisleri)
roz‰ífiení:
Areál roz‰ífiení tohoto druhu sahá od západní Evropy po Indii, vyskytuje se také
v severozápadní Africe. Nejpoãetnûj‰í populace se nalézá v Irsku, ve Skandinávii
naopak netop˘r stromov˘ zcela chybí. V âeské republice patfií k vzácn˘m dru-
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hÛm. Poãetnûj‰í nálezy jsou k dispozici pfiedev‰ím ze ·umavy, zji‰tûn byl v‰ak
i v niÏ‰ích polohách (napfi. jiÏní a stfiední Morava).  
ekologie:
Stejnû jako pfiedchozí blízce pfiíbuzné druhy, také tento netop˘r ob˘vá pfiedev‰ím
stromové dutiny. Ty jsou vyuÏívány jako úkryty letních kolonií samic, ale také pro
zimování. Kromû toho mÛÏe tento druh pfiechodnû osídlovat také skuliny v lid-
sk˘ch stavbách a jiné ‰tûrbinovité úkryty. Potravu loví ve volném prostoru. Patfií
mezi taÏné druhy – nejdel‰í zaznamenan˘ pfielet je pfies 1500 km.   
ohroÏení:
V âR patfií mezi vzácné druhy, stupeÀ jeho ohroÏení v‰ak není znám. V celoev-
ropském mûfiítku je povaÏován za ohroÏen˘ druh. 

netop˘r pestr˘ (Vespertilio murinus)
roz‰ífiení:
Palearktick˘ druh. Na v˘chodû sahá areál roz‰ífiení po MandÏusko a ussurijskou
oblast. V Evropû chybí na Pyrenejském poloostrovû a v Itálii (kromû Alp), ve
Velké Británii a v severní Skandinávii. Nálezy v âeské republice jsou spí‰e pfiíle-
Ïitostné a pocházejí z rÛzn˘ch ãástí státu. âastûj‰í je jeho v˘skyt v podhorsk˘ch
a horsk˘ch lesnat˘ch oblastech (Po‰umaví, âeskomoravská vrchovina, Jeseníky).
V dobû migrací a v zimû v‰ak b˘vá nalézán i ve velk˘ch mûstech. 
ekologie:
Letní kolonie samic (5-20 ks) vyuÏívají jako úkryt ‰tûrbinovité úkryty v lidsk˘ch
stavbách (prostory pod stfie‰ní krytinou, za dfievûn˘m obloÏením apod.) a dutiny
ve stromech. Samice netop˘ra pestrého mívají pravidelnû dvû mláìata. Dal‰í
zvlá‰tností je, Ïe u tohoto druhu vytváfiejí letní kolonie také samci. Jedná se o sku-
piny cca 20-100 jedincÛ a ob˘vají podobná místa jako samice. V zimním období
b˘vají obãas jednotlivé kusy nalézány ve ‰tolách a jeskyních, vût‰ina populace
v‰ak zimuje v jin˘ch typech úkrytÛ, zfiejmû ve skalních puklinách. Tím lze vysvût-
lit také skuteãnost, Ïe tento druh pomûrnû ãasto vyuÏívá rÛzné úkryty v panelo-
v˘ch domech. Potravu loví ve volném prostoru (obvykle ve v˘‰ce asi 10-40 m nad
zemí). Îiví se zejména brouky a mÛrami, ale chytá i drobnûj‰í hmyz. Jedná se
o taÏn˘ druh (nejdel‰í znám˘ pfiesun ãiní 1440 km). Nejvy‰‰í stáfií u netop˘ra pest-
rého, zji‰tûné krouÏkováním, je 14 let (prokázáno na území âR).
ohroÏení:
V âR patfií mezi ménû bûÏné druhy, poãetnost a stupeÀ jeho ohroÏení v‰ak není
znám. V kaÏdém pfiípadû je v‰ak tfieba usilovat o jeho ochranu a zejména o zacho-
vání znám˘ch letních úkrytÛ.

netop˘r ãern˘ (Barbastella barbastellus)
roz‰ífiení:
Evropa (severnû po jiÏní Skandinávii, v˘chodnû po Kavkaz), Kanárské ostrovy
a Maroko. âeská republika patfií v rámci areálu roz‰ífiení mezi zemû, kde tento
druh dosahuje nejvy‰‰ích populaãních hustot. Zimní nálezy pocházejí prakticky
z celého území státu. Letní v˘skyt je vázán spí‰e na ãlenité ãi lesnaté oblasti stfied-
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ních a vy‰‰ích poloh, je
v‰ak udáván i z lesÛ v níÏi-
nách. 
ekologie:
O zpÛsobu Ïivota netop˘ra
ãerného v období rozmno-
Ïování dosud není mnoho
známo, neboÈ letní nálezy
jsou velmi vzácné. Letní
kolonie samic (10-15 ks)
vyuÏívají zejména dutiny
stromÛ, lze je v‰ak nalézt
také za okenicemi, v mysli-
veck˘ch posedech apod.
Také u tohoto druhu rodí
samice obvykle dvû mlá-
ìata. Jako zimovi‰tû slouÏí
podzemní prostory rÛzn˘ch
typÛ (‰toly, jeskynû,
bunkry, sklepy, chodby
v hrázích vodních nádrÏí
apod.), kde tento druh
vyhledává chladnûj‰í místa.
Netop˘r ãern˘ je ‰tûrbinov˘
druh, na zimovi‰tích lze
v‰ak nalézt i visící shluky

desítek aÏ stovek jedincÛ. Maximální poãet zji‰tûn˘ na zimovi‰ti v âR ãiní pfies
1100 kusÛ. Potravu (malé mot˘ly a dvoukfiídl˘ hmyz) loví netop˘r ãern˘ v lesích,
podél lesních okrajÛ a nad vodou. O pfiesunech tohoto druhu nejsou k dispozici
detailní informace, je v‰ak schopen vykonávat pomûrnû dlouhé pfielety (aÏ 290
km). Nejvy‰‰í stáfií u netop˘ra ãerného, zji‰tûné krouÏkováním, je 22 let (proká-
záno na území âeské republiky).
ohroÏení:
V celoevropském mûfiítku je tento druh povaÏován za ohroÏen˘. U nás se v sou-
ãasnosti poãetnost tohoto druhu jeví jako vcelku stabilní. OhroÏujícím faktorem
je, jako u ostatních druhÛ netop˘rÛ zimujících v podzemních prostorách,
nevhodn˘ zpÛsob uzavírání vchodÛ do star˘ch dÛlních dûl a jeskyní (uzavfiení
vletov˘ch otvorÛ nebo zmûna mikroklimatu). V˘znamn˘ negativní vliv má také
úbytek vhodn˘ch lesních porostÛ s dostatkem stromov˘ch dutin.

netop˘r u‰at˘ (Plecotus auritus)
roz‰ífiení:
Palearktick˘ druh, asijská ãást areálu v‰ak není souvislá (jsou známé populace
v Mongolsku, na jihov˘chodní Sibifii, v âínû a Japonsku). V Evropû chybí jen v jiÏ-
ním ·panûlsku a v severní Skandinávii. V âeské republice se jedná o bûÏn˘ druh,
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kter˘ se vyskytuje na celém území. 
ekologie:
Netop˘r u‰at˘ je pfieváÏnû lesní druh. U nás ob˘vá zejména podhorské a horské
oblasti. Letní kolonie jsou malé, ãítají obvykle okolo deseti jedincÛ, a lze je nalézt
ve ‰tûrbinovit˘ch úkrytech na pÛdách domÛ (ãasto na samotách a v men‰ích
obcích), ale také v dutinách stromÛ a ptaãích budkách. Tento druh zimuje ve ‰to-
lách, jeskyních, sklepích a ve stromov˘ch dutinách. Jeho hlavní potravou jsou
mot˘li a dvoukfiídl˘ hmyz, které sbírá z listÛ. Potravu loví v lesích, parcích a zahra-
dách, obvykle v nevelké vzdálenosti od úkrytu. Je povaÏován za usedl˘ druh -
nejdel‰í zaznamenan˘ pfiesun ãiní 88 km (zji‰tûno na území âR).
ohroÏení:
PfiestoÏe se tento druh nejeví jako pfiímo ohroÏen˘, je tfieba usilovat o jeho
ochranu a zejména o zachování znám˘ch letních úkrytÛ a zimovi‰È.

netop˘r dlouhouch˘ (Plecotus austriacus)
roz‰ífiení:
Od západní Evropy aÏ po Mongolsko a západní âínu, vyskytuje se také v severní
Africe. V Evropû sahá areál tohoto druhu podstatnû ménû na sever neÏ areál neto-
p˘ra u‰atého, a to po jiÏní Anglii, Holandsko, severní Nûmecko a Polsko. V âeské
republice se vyskytuje prakticky po celém území. 
ekologie:
Na rozdíl od blízce pfiíbuzného netop˘ra u‰atého se tento druh vyh˘bá souvisle
zalesnûn˘m územím a upfiednostÀuje spí‰e otevfienou zemûdûlskou krajinu niÏ-
‰ích poloh. V fiadû oblastí lze v‰ak nalézt oba druhy. Letní kolonie (okolo 20
jedincÛ) ob˘vají lidské stavby. Jako úkryty jim slouÏí rÛzné skuliny v pÛdních pro-
storech, ve hfiebenech stfiech, pukliny ve zdech apod. V zimû osídluje sklepy,
‰toly, jeskynû a stromové dutiny. Îiví se pfiedev‰ím píìalkovit˘mi mot˘ly. Nejvy‰‰í
stáfií u netop˘ra dlouhouchého, zji‰tûné krouÏkováním, je témûfi 25 let (prokázáno
na území âR). Stejnû jako netop˘r u‰at˘ patfií mezi usedlé druhy (nejdel‰í znám˘
pfiesun je 62 km). 
ohroÏení:
PfiestoÏe se tento druh nejeví jako pfiímo ohroÏen˘, je tfieba usilovat o jeho
ochranu a zejména o zachování znám˘ch letních úkrytÛ a zimovi‰È.
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3. NETOP¯¤I A ZÁKON 

3.1. ZÁKONNÁ OCHRANA V âESKÉ REPUBLICE

3.1.1. Zákon o ochranû pfiírody a krajiny (ã. 114/1992 Sb.)

Podle tohoto zákona podléhají v‰echny druhy netop˘rÛ obecné ochranû (§ 5).
Kromû toho je v‰ak 13 druhÛ netop˘rÛ fiazeno mezi zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy,
jejichÏ základní ochranné podmínky stanovuje § 50. V˘jimku z tûchto podmínek
mÛÏe povolit orgán ochrany pfiírody (§ 56). 

Z hlediska netop˘rÛ jsou obzvlá‰È v˘znamná následující ustanovení:

• Chránûna jsou pfiirozená i umûlá sídla vyuÏívaná zvlá‰tû chránûn˘mi Ïivoãi-
chy. Kromû jeskyÀ tedy ochranû podléhají i ãlovûkem vybudované podzemní
prostory, kde zimují zvlá‰tû chránûné druhy netop˘rÛ (jako jsou ‰toly, bunkry,
vodní kanály), a stejnû tak jsou chránûny úkryty letních kolonií tûchto neto-
p˘rÛ v lidsk˘ch stavbách. 

• Je zakázáno zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy ru‰it. Netop˘fii jsou vÛãi ru‰ení citliví
nejvíce v období zimování a v období odchovu mláìat (viz kapitoly 1 a 4). 

Seznam zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ a jejich klasifikaci do jednotliv˘ch kategorií
uvádí vyhlá‰ka MÎP ã. 395/1992 Sb. Z netop˘rÛ jsou mezi zvlá‰tû chránûné Ïivo-
ãichy fiazeny následující druhy (Pozn. citováno je pfiesné znûní vyhlá‰ky, v sou-
ãasnosti platné vûdecké názvy jednotliv˘ch druhÛ jsou uvedeny v kapitole 2):

kriticky ohroÏené druhy
• vrápenec mal˘ (Rhinolophus hipposideros)
• vrápenec velk˘ (Rhinolophus ferrumequinum)

silnû ohroÏené druhy 
• netop˘r ãern˘ (Barbastella barbastellus)
• netop˘r parkov˘ (Pipistrellus nathusii)
• netop˘r pobfieÏní (Myotis dasycneme)
• netop˘r stromov˘ (Nyctalus leisleri)
• netop˘r velkouch˘ (Myotis bechsteini)
• netop˘r velk˘ (Myotis myotis)
• netop˘r ostrouch˘ (Myotis blythi oxygnatus)
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ohroÏené druhy
• netop˘r BrandtÛv (Myotis brandti)
• netop˘r brvit˘ (Myotis emarginatus)
• netop˘r dlouhouch˘ (Plecotus austriacus)
• netop˘r pestr˘ (Vespertilio murinus)

Na tomto místû je v‰ak tfieba zdÛraz-
nit, Ïe vyhlá‰ka ã. 395/1992 Sb. bude
v blízké budoucnosti novelizována
v souvislosti se vstupem âeské
republiky do Evropské unie. Podle
smûrnice o stanovi‰tích jsou totiÏ
v‰echny druhy netop˘rÛ pfiísnû
chránûné (pfiíloha IV smûrnice, viz
dále). Novû tedy budou v‰echny
druhy netop˘rÛ zafiazeny mezi
zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy v katego-
riích KO a SO (pouze tyto kategorie
dostateãnû implementují pfiíslu‰ná
ustanovení smûrnice).

Podle platného znûní zákona
ã.114/1992 Sb. (po novelizaci pro-
vedené zákonem ã. 218/2004 Sb.)
jsou pro povolování v˘jimek
z ochrann˘ch podmínek ochrany
zvlá‰tû chránûn˘ch ÏivoãichÛ
kompetentní následující orgány
ochrany pfiírody: 
• pro v‰echny tfii kategorie

zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí a jejich ochrann˘ch pásem – správy NP a CHKO (§ 78 odst. 1)

• pro v‰echny tfii kategorie zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ na území vojensk˘ch
újezdÛ - újezdní úfiady (§ 78a odst. 1); na území slouÏícím k obranû státu -
ministerstvo Ïivotního prostfiedí (§ 79 odst. 3 písm. l)

• na ostatním území pro kategorii „ohroÏen˘“ - krajsk˘ úfiad (§ 77a odst. 3 písm.
l), pro kategorie „kriticky a silnû ohroÏen˘“ – správa CHKO (§ 78 odst. 2).

3.1.2. Zákon na ochranu zvífiat proti t˘rání (ã. 246/1992 Sb.)

Tento zákon zakazuje t˘rání a bezdÛvodné usmrcování v‰ech obratlovcÛ vãetnû
netop˘rÛ (viz § 2 a 5 zákona). Zatímco úãelem zákona o ochranû pfiírody a kra-
jiny je zejména ochrana populací a druhÛ, zde se jedná o ochranu jedincÛ pfied
bolestí a utrpením (zohlednûno je tedy pfiedev‰ím etické hledisko). Oba zákony
se tak navzájem doplÀují.  
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3.2. LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE

3.2.1. Smûrnice o stanovi‰tích

(Smûrnice Rady ã. 92/43/EEC z 21. kvûtna 1992 o ochranû pfiírodních stanovi‰È,
volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin)

Tato smûrnice patfií mezi nejdÛleÏitûj‰í právní pfiedpisy Evropsk˘ch spoleãenství
v oblasti ochrany pfiírody. Hlavním úkolem smûrnice je vytvofiení soustavy chrá-
nûn˘ch území Natura 2000, a to na základû v˘bûru nejcennûj‰ích lokalit s v˘sky-
tem typÛ pfiírodních stanovi‰È uveden˘ch v pfiíloze I a druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin
uveden˘ch v pfiíloze II. 
Jak ukazuje tab. 1, je v pfiíloze II zafiazeno osm druhÛ netop˘rÛ, které se vysky-
tují na území âR. Pro tyto druhy musí âeská republika navrhnout seznam nej-
cennûj‰ích lokalit (v˘jimkou jsou vrápenec velk˘ a netop˘r v˘chodní, pro které
Ïádná území navrhována nejsou, neboÈ u nás nejsou známy lokality s pravidel-
n˘m v˘skytem tûchto druhÛ). Tento tzv. národní seznam je následnû pfiedloÏen
Evropské komisi ke schválení a k zafiazení do evropského seznamu. Poté, co bude
zaji‰tûna zákonná ochrana schválen˘ch lokalit (buì ochrana smluvní nebo pro-
stfiednictvím nûkteré z kategorií zvlá‰tû chránûn˘ch území), stanou se pfiíslu‰ná
území souãástí soustavy Natura 2000.
Kromû územní ochrany v‰ak smûrnice vûnuje velkou pozornost také ochranû
druhÛ. Druhy uvedené v pfiíloze IV podléhají pfiísné ochranû – je zakázán jejich
odchyt a usmrcování, ru‰ení (zejména v období rozmnoÏování, v˘chovy mláìat,
pfiezimování a migrace), po‰kozování nebo niãení míst rozmnoÏování a míst
odpoãinku, a také jejich drÏení a chov. Ve‰kerá tato ustanovení jsou ãlenské státy
povinny zaãlenit do národní legislativy, v na‰em pfiípadû prostfiednictvím noveli-
zace zákona ã. 114/1992 Sb. a jeho provádûcích pfiedpisÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
v pfiíloze IV smûrnice jsou zafiazeny v‰echny druhy netop˘rÛ, bude nezbytné
podle toho uzpÛsobit také seznam zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ (viz v˘‰e).             

Tab. 1 

Druhy netop˘rÛ, vyskytující se na území âR a zafiazené v pfiílohách Smûrnice o stanovi‰tích
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pfiíloha II pfiíloha IV

druhy, jejichÏ ochrana vyÏaduje druhy vyÏadující pfiísnou ochranu

vyhlá‰ení zvlá‰tních oblastí ochrany 

vrápenec velk˘ (Rhinolophus ferrumequinum)

vrápenec mal˘ (Rhinolophus hipposideros) netop˘fii (Microchiroptera)

netop˘r ãern˘ (Barbastella barbastellus) – v‰echny druhy   

netop˘r velkouch˘ (Myotis bechsteinii)

netop˘r v˘chodní (Myotis blythii)

netop˘r pobfieÏní (Myotis dasycneme)

netop˘r brvit˘ (Myotis emarginatus)

netop˘r velk˘ (Myotis myotis)



3.3. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY

Mezinárodní úmluvy samy o sobû obvykle neobsahují taková direktivní ustano-
vení jako smûrnice Evropsk˘ch spoleãenství, jedná se spí‰e o ponûkud obecnûji
formulované závazky. Konkrétnûj‰í povahu mívají jednotlivé rezoluce (usnesení),
schvalované pfii pravideln˘ch zasedáních smluvních stran. Úkolem smluvních
stran je usilovat o naplÀování dané úmluvy a jednotliv˘ch rezolucí a pfied kaÏd˘m
zasedáním podávat zprávu o prÛbûhu implementace.     
Na‰e legislativa ov‰em povaÏuje v‰echny mezinárodní úmluvy, kter˘mi je âeská
republika vázána, za souãást právního fiádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva nûco
jiného neÏ zákon, pouÏije se mezinárodní smlouva (ústavní zákon ã. 395/2001
Sb.). 
Z hlediska ochrany netop˘rÛ jsou nejv˘znamnûj‰í následující mezinárodní úmluvy
a dohody (kromû níÏe uveden˘ch internetov˘ch adres je moÏné získat informace
o tûchto úmluvách v ãeském jazyce na stránkách Ministerstva Ïivotního prostfiedí,
www.env.cz). 

3.3.1. Bonnská úmluva (CMS)

(Úmluva o ochranû stûhovav˘ch druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ, www.cms.int)

Cílem Bonnské úmluvy, která vstoupila v platnost v roce 1983, je ochrana stûho-
vav˘ch druhÛ. Tato ochrana mÛÏe b˘t úãinná pouze za pfiedpokladu spolupráce
v‰ech zemí, ve kter˘ch se dané druhy v rÛzn˘ch ãástech svého Ïivotního cyklu
vyskytují. Bezprostfiednû ohroÏené stûhovavé druhy jsou uvedeny v pfiíloze I této
úmluvy. Pfiíloha II obsahuje seznam druhÛ, pro které mají b˘t uzavfieny samo-
statné dohody o ochranû a managementu. Vzhledem k tomu, Ïe v‰ichni evrop‰tí
netop˘fii jsou uvedeni v pfiíloze II, byla pro nû v roce 1994 sjednána dohoda,
naz˘vaná zkrácenû EUROBATS.  

3.3.1.1. EUROBATS

(Dohoda o ochranû populací evropsk˘ch netop˘rÛ, www.eurobats.org)

Pfiedmûtem této dohody jsou v‰echny evropské druhy netop˘rÛ. Jejich seznam je
uveden v pfiíloze I dohody (chránûny jsou populace tûchto druhÛ i mimo samotné
území Evropy). Smluvní strany se zavazují zakázat úmysln˘ odchyt, drÏení a zabí-
jení netop˘rÛ, urãit lokality v˘znamné z hlediska netop˘rÛ (jak úkryty, tak
potravní stanovi‰tû) a zajistit jejich ochranu, nahradit toxické látky na o‰etfiování
dfieva bezpeãnûj‰ími alternativami, zlep‰ovat informovanost vefiejnosti, podporo-
vat v˘zkumné programy vedoucí ke zlep‰ení ochrany netop˘rÛ a spolupracovat
s ostatními ãlensk˘mi zemûmi.  
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3.3.2. Bernská úmluva

(Úmluva o ochranû evropské fauny a flóry a pfiírodních stanovi‰È,
www.nature.coe.int/english/cadres/berne.htm)

Tato úmluva má podobn˘ cíl jako smûrnice o stanovi‰tích, je v‰ak urãena nejen
ãlensk˘m státÛm Evropské unie, ale i ostatním evropsk˘m zemím. V‰echny evrop-
ské druhy netop˘rÛ jsou uvedeny v pfiíloze II úmluvy jako pfiísnû chránûné druhy
ÏivoãichÛ (s v˘jimkou druhu netop˘r hvízdav˘, Pipistrellus pipistrellus, kter˘ je
zafiazen v pfiíloze III jako chránûn˘ druh). 
V rámci Bernské úmluvy byly schváleny dva akãní plány pro ohroÏené evropské
druhy – pro vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) a netop˘ra pobfieÏ-
ního (Myotis dasycneme). Doporuãení ã. 72 a 73 z roku 1999 ukládají ãlensk˘m
státÛm zváÏit potfiebu pfiípravy a implementace národních akãních plánÛ
(záchrann˘ch programÛ) pro tyto druhy. 
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4. OCHRANA NETOP¯RÒ V PRAXI

Jak je popsáno v kapitole 1, vyuÏívají netop˘fii v jednotliv˘ch fázích svého Ïivot-
ního cyklu rÛzné typy úkrytÛ. V prÛbûhu roku jsou tak vystaveni celé ‰kále nega-
tivních vlivÛ (jejich pfiehled podává box 4). 
Asi nejdÛleÏitûj‰í vlastností netop˘rÛ z hlediska jejich praktické ochrany je sku-
teãnost, Ïe velmi ãasto ob˘vají ãlovûkem vybudované stavby a struktury. ¤adu
druhÛ netop˘rÛ lze dokonce oznaãit za synantropní. V mnoh˘ch pfiípadech v˘skyt
netop˘rÛ v lidsk˘ch stavbách není zcela vítan˘ a mÛÏe nastat i pomûrnû závaÏn˘
stfiet zájmÛ. V souãasném období ekonomického rozvoje na‰í zemû, kdy jsou po
mnoha letech rekonstruovány kostely, zámky, ‰koly, panelové domy i men‰í
obytné domy, nastávají takové situace pomûrnû ãasto. Jak tyto pfiípady fie‰it? A jak
vhodnû zabezpeãit podzemní prostory proti neÏádoucímu vstupu lidí tak, aby
mohly b˘t i nadále vyuÏívány netop˘ry?

Pfiedev‰ím je tfieba zdÛraznit, Ïe 13 druhÛ na‰ich netop˘rÛ patfií mezi zvlá‰tû chrá-
nûné druhy, takÏe pro jak˘koliv zásah do jejich sídla ãi biotopu, pro ãinnosti zpÛ-
sobující ru‰ení a pro manipulaci s tûmito netop˘ry je nezbytná v˘jimka ze základ-
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Box 4
Jaké negativní faktory na netop˘ry pÛsobí?

• Ve v‰ech typech úkrytÛ jsou netop˘fii velmi citliví vÛãi ru‰ení. Vadí jim
zejména nadmûrné osvûtlení a hluk spojen˘ se zv˘‰en˘m pohybem lidí.
To se t˘ká jak letních kolonií (u nûkter˘ch druhÛ mÛÏe i krátkodobé
vyru‰ení vést k úplnému opu‰tûní úkrytu), tak zimovi‰È, kde mÛÏe ru‰ení
zpÛsobit neÏádoucí probuzení ze zimního spánku. Netop˘fii také ‰patnû
sná‰ejí koufi vznikl˘ pfii zapalování ohÀÛ v podzemních prostorech. 

• KaÏd˘ druh má specifické nároky na úkryty. Jde zejména o umístûní
a velikost daného prostoru, jeho teplotu a intenzitu osvûtlení. Vlivem lid-
ské ãinnosti ãasto dochází k neÏádoucí zmûnû charakteru úkrytu. Nej-
ãastûj‰ími problémy jsou zmûna velikosti ãi umístûní vletov˘ch otvorÛ
a také zmûna mikroklimatu uvnitfi úkrytu. 

• Vzhledem k tomu, Ïe netop˘fii mají noãní aktivitu, mÛÏe jejich pfiítomnost
v lidsk˘ch stavbách zcela uniknout pozornosti. Pfii stavebních pracích tak
netop˘fii mohou uhynout v dÛsledku uvûznûní uvnitfi úkrytu. 

• Pfii pouÏití nevhodn˘ch toxick˘ch látek na o‰etfiování dfievûn˘ch trámÛ
mÛÏe dojít k ohroÏení zdraví netop˘rÛ.



ních podmínek jejich ochrany (viz kapitola 3.1.1). V blízké budoucnosti se v‰ak
zpfiísní statut ochrany i u ostatních druhÛ netop˘rÛ, které budou rovnûÏ zaãlenûny
mezi zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy (viz v˘‰e). MnoÏství Ïádostí o v˘jimky tedy
v budoucnu vzroste. Celou problematiku povolování v˘jimek ze zákazÛ dan˘ch
pfiíslu‰n˘m ustanovením zákona o ochranû pfiírody a krajiny proto povaÏujeme za
zcela zásadní a vûnujeme jí box 5.
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Box 5
Povolování v˘jimek ze základních podmínek ochrany zvlá‰tû 
chránûn˘ch druhÛ netop˘rÛ

Nejãastûj‰í pfiípady, kdy mÛÏe b˘t nezbytné povolení v˘jimky:
(tj. kdy mÛÏe dojít k ru‰ení netop˘rÛ, zásahÛm do jejich biotopu nebo je
nezbytné manipulovat s jedinci)
• opravy a rekonstrukce stfiech a pÛdních prostorÛ, budování pÛdních

vestaveb 
• definitivní zamezení pfiístupu netop˘rÛ do pÛdních prostorÛ 
• zaji‰Èování vchodÛ do star˘ch a opu‰tûn˘ch dÛlních dûl a jeskyní
• pofiádání koncertÛ a jin˘ch hromadn˘ch akcí v jeskyních
• odchyt netop˘rÛ do sítí, krouÏkování a jak˘koliv dal‰í v˘zkum pfiedpo-

kládající pfiímou manipulaci s netop˘ry
• drÏení netop˘rÛ v zajetí, zejména ve stanicích pro handicapované Ïivoãichy
• kácení doupn˘ch stromÛ s v˘skytem letních a zimních kolonií (pokud je

tato skuteãnost známa)

Co je tfieba pfied povolením v˘jimky zváÏit?
Orgán ochrany pfiírody mÛÏe v˘jimku povolit v pfiípadech, kdy jin˘ vefiejn˘
zájem v˘raznû pfievaÏuje nad zájmem ochrany pfiírody (§ 56 odst. 1 zákona).
Zákon dále uvádí nûkteré konkrétní pfiípady, které lze povaÏovat za vefiejn˘
zájem (§ 56 odst. 3). U netop˘rÛ to mÛÏe b˘t zejména vefiejná bezpeãnost
(v pfiípadû zaji‰Èování vchodÛ do podzemních prostor) ãi v˘zkum a vzdûlá-
vání (pfiispívající k efektivnûj‰í ochranû netop˘rÛ). KaÏdou jednotlivou situ-
aci je v‰ak tfieba posoudit zvlá‰È. Pfiitom platí, Ïe v˘jimku lze udûlit jen tehdy,
neexistuje-li jiné uspokojivé fie‰ení a pokud populace daného druhu bude
udrÏena v pfiíznivém stavu z hlediska ochrany. 
Ponûkud komplikované je rozhodování v pfiípadû letních kolonií netop˘rÛ.
Zde lze rozli‰it dva základní typy situací podle toho, o jak˘ druh netop˘ra
se jedná (viz box 1). Obecnû lze s rekonstrukcemi stfiech a pÛdních prostorÛ
budov, kde sídlí letní kolonie netop˘rÛ, souhlasit, pokud ov‰em nedojde
k neÏádoucí zmûnû charakteru daného úkrytu a pokud jsou dodrÏeny ve‰-
keré dal‰í nezbytné podmínky (viz dále). Problematiãtûj‰í jsou Ïádosti o defi-



4.1. OCHRANA V OBDOBÍ JARNÍCH A PODZIMNÍCH P¤ELETÒ

(pfiípady náhlého pfiíletu jednotliv˘ch kusÛ i poãetné skupiny netop˘rÛ do
objektÛ v období bfiezna, dubna a od konce srpna do fiíjna)

Jak jiÏ bylo fieãeno v˘‰e (kapitola 1.1.2 a 1.1.4), v období jarních a podzimních
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nitivní zamezení pfiístupu netop˘rÛ do objektu. U nûkter˘ch druhÛ netop˘rÛ
lze v‰ak v krajním pfiípadû souhlasit i s takov˘m postupem. DÛvodem mÛÏe
b˘t napfiíklad i riziko spojené s nepfiím˘m ohroÏením Ïivota lidí u nûkter˘ch
chorob (alergie, angína pectoris), kde hrozí nebezpeãí ‰oku v souvislosti
s fobií z netop˘rÛ.
Vzhledem ke sloÏitosti celé problematiky doporuãujeme, aby se orgán
ochrany pfiírody pfii fie‰ení tûchto pfiípadÛ obrátil na odborníky, ktefií posoudí
konkrétní situaci a rozsah poÏadovan˘ch ãinností.  

Jaké podmínky má rozhodnutí obsahovat?
Souãástí rozhodnutí o udûlení v˘jimky musí b˘t jednoznaãnû formulované
podmínky. Na tomto místû uvádíme jen hlavní zásady t˘kající se dvou nej-
ãastûji fie‰en˘ch pfiípadÛ, dal‰í detaily lze nalézt v textu kapitoly 4.   

Rekonstrukce stfiech a pÛdních prostorÛ 
• ve‰keré stavební práce budou provádûny mimo období v˘skytu neto-

p˘rÛ, tj. od zaãátku záfií do poloviny dubna
• budou zachovány otvory, kter˘mi netop˘fii do úkrytu vletují
• bude pouÏit stejn˘ typ stfie‰ní krytiny, aby nedo‰lo ke zmûnû mikrokli-

matu
• nebude zmûnûn charakter pÛdního prostoru (nebudou budována nová

stfie‰ní okna, pÛdní vestavba apod.)
• nebudou pouÏity pfiípravky na ochranu dfieva, které jsou toxické pro

netop˘ry (viz box 6). 

Zásahy do podzemních zimovi‰È
• ve‰keré stavební práce budou provádûny mimo období v˘skytu neto-

p˘rÛ, tj. od zaãátku dubna do konce fiíjna
• pokud je cílem zásahu zajistit prostor proti vstupu nepovolan˘ch osob,

bude vchod osazen mfiíÏí o vhodné velikost otvorÛ (40x12 cm, pfiiãemÏ
del‰í je vodorovn˘ rozmûr)

• ve sklepeních, která pfiedstavují v˘znamná zimovi‰tû netop˘rÛ, bude
zachován pÛvodní charakter zdí (zdi nebudou omítnuty)
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pfieletÛ nejsou netop˘fii vystaveni nijak v˘raznému negativnímu vlivu ze strany
ãlovûka. Pokud nav‰tíví prostory, kde je jejich pfiítomnost neÏádoucí, mûli by pra-
covníci ochrany pfiírody vysvûtlit dotãené osobû v˘znam ochrany netop˘rÛ
a seznámit ji s tím, jak si v této situaci poãínat. 
Nejãastûj‰í jsou pfiípady, kdy lidé objeví v místnosti netop˘ra, kter˘ tam zalétl
otevfien˘m oknem, dvefimi na balkón, ventilaãním okénkem apod. ¤e‰ení je obvy-
kle jednoduché. Pfiedev‰ím je nutné umoÏnit veãer netop˘rovi voln˘ odlet – to
znamená otevfiít v‰echna okna a dvefie, v místnosti nechat zhasnuté svûtlo
a vyãkat, aÏ netop˘r odletí. Poté staãí uzavfiít otvory, kter˘mi se netop˘r mohl
dostat dovnitfi (do vûtracích okének je moÏné instalovat pletivo ãi síÈku). 
Pokud nalezneme netop˘ra ve dne, mÛÏeme jej umístit do pfiepravky vhodné pro
pfiechování zvífiete a po setmûní vypustit. Nejvhodnûj‰í zpÛsob je poloÏit probu-
zeného a aktivního jedince na vyv˘‰enou vodorovnou podloÏku a nechat jej odle-
tût. Pozor!!! S netop˘rem manipulujte v rukavicích, nejsou-li po ruce, uchopte
netop˘ra napfi. pomocí hadru. Vyhnete se tím pfiípadnému pokousání, jeÏ jako
u v‰ech divok˘ch savcÛ s sebou nese urãité riziko nákazy infekãními chorobami.
Netop˘ra vypou‰tûjte pouze po setmûní, co nejblíÏe místu nálezu. Za svûtla je
vystaven velkému nebezpeãí ze strany drav˘ch ptákÛ. Dejte také pozor, aby
vypou‰tûného netop˘ra nechytila domácí koãka ãi pes. Jak postupovat v pfiípadû,
Ïe netop˘r není schopen letu, je popsáno v kapitole 4.5.
Pokud se jedná o hromadnou invazi, je vhodnûj‰í pfiivolat specializovaného
odborníka. I v takovém pfiípadû je v‰ak lep‰í vyãkat dobrovolného odletu neto-
p˘rÛ za potravou. Ten jim usnadníme otevfiením co nejvût‰ího v˘letového otvoru
z místnosti. Otvor následnû uzavfieme, abychom znemoÏnili pfiípadn˘ neÏádoucí
návrat. Pokud netop˘fii nemohou nalézt cestu ven z místnosti, mÛÏeme se je
pokusit mimofiádnû ‰etrnû ulovit (napfi. do síÈky na mot˘ly, podbûrákem, hoze-
n˘m hadrem, ruãníkem apod.) a poté vypustit ven. Netop˘ry létající v noci po
místnosti mÛÏeme pfii otevfien˘ch oknech vyhánût opatrn˘m máváním ruãníkem
ãi hadrem. V Ïádném pfiípadû netop˘ry nevyháníme v prÛbûhu dne. 

Pozor!!! V dubnu a srpnu se jiÏ nemusí jednat o pfielet, ale o právû zaloÏenou
(duben) nebo stále je‰tû fungující letní kolonii (srpen). Je vhodné zjistit,
nebyla-li dotyãná prostora vyuÏita netop˘ry jako sídlo kolonie jiÏ v minul˘ch
letech (pokud netop˘fii pfiilétli na jafie), nebo zda tam netop˘fii neÏili jiÏ celé
léto (pokud byli netop˘fii zaznamenáni v srpnu). MÛÏe se totiÏ stát, Ïe u nepfií-
li‰ ãasto pouÏívan˘ch rekreaãních objektÛ jejich uÏivatelé pfiítomnost kolonie
v minulém roce, pfiípadnû v prÛbûhu letních mûsícÛ nezaznamenají, a v oka-
mÏiku jejího zji‰tûní se mohou domnívat, Ïe se netop˘fii v objektu náhle obje-
vili a Ïe se tudíÏ jedná o jarní ãi podzimní pfielet. To, jestli byli netop˘fii pfií-
tomni jiÏ v minulém roce nebo celé léto, zjistíme podle nahromadûní trusu
pod místem, kde sídlí. U ‰tûrbinov˘ch druhÛ (pokud jsou ukryti nûkde za
obloÏením nebo v jin˘ch nepfiístupn˘ch místech) mÛÏe b˘t problém trus
vÛbec najít, je tfieba pozornû prohlédnout ‰kvíry mezi palubkami apod. 



4.2. OCHRANA LETNÍCH KOLONIÍ

(polovina dubna aÏ srpen)

Ochrana letních kolonií má pro netop˘ry mimofiádn˘ v˘znam. Dozvûdí-li se
o jejich existenci pracovníci ochrany pfiírody, mûli by pouãit vlastníka ãi správce
nemovitosti o v˘znamu ochrany netop˘rÛ a o jejich zákonné ochranû v âR. Dále
by jej mûli poÏádat, aby kolonii co nejménû vyru‰oval, dbal na to, aby nedo‰lo
k uzavfiení vletov˘ch otvorÛ, a zejména aby v Ïádném pfiípadû neprovádûl Ïádné
v˘znamné zásahy v prostorách, kde se kolonie usídlila. Je vhodné také vlastníka
upozornit na skuteãnost, Ïe na opravy stfiech a pÛd, kde se vyskytují kolonie
zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ netop˘rÛ, je nezbytná v˘jimka ze zákona ã. 114/1992
Sb. Kromû toho je moÏné majiteli objektu zaslat informaãní dopis, jehoÏ vzor lze
nalézt na internetové adrese www.nature.cz.

4.2.1. Ochrana letních kolonií na velk˘ch pÛdách

Následující text se t˘ká
zejména druhÛ ob˘vají-
cích prostorné pÛdy
kostelÛ, zámkÛ, far,
‰kol apod., tj. vrápence
malého, netop˘ra vel-
kého a netop˘ra brvi-
tého, pfiípadnû i netop˘ra
veãerního (viz box 1).
Pfii ochranû letních kolo-
nií tûchto druhÛ neto-
p˘rÛ se nabízí prostor
pro spolupráci s orgány
státní památkové péãe.
Je vhodné poÏádat je,
aby s pfiedstihem infor-
movaly o plánovan˘ch
opravách objektÛ, jeÏ
spadají do jejich kompe-
tence, aby pracovníci
státní ochrany pfiírody
(pfiípadnû ve spolupráci
s aktivisty âESON ãi
âSOP) mohli vãas zjistit,
nenachází-li se v dan˘ch
objektech letní kolonie
netop˘rÛ. 

39

Netop˘r velk˘ (Myotis myotis). Foto: J. âerven˘



O plánované opravû se ãasto dozvíme v období, kdy není moÏné se pfiesvûdãit
o existenci kolonie pfiím˘m zji‰tûním netop˘rÛ v objektu. Jejich pfiítomnost ale
prozradí zbytky trusu na podlaze pÛdy. Od my‰ího trusu se li‰í tím, Ïe je na
povrchu hrbolatûj‰í, lze jej snadno rozdrtit a obsahuje lesklé zbytky hmyzu
(tykadla, krovky, noÏiãky, mot˘lí ‰upinky). 
Je-li pÛda úkrytem netop˘rÛ, je nezbytné, aby se stavební práce uskuteãnily
v dobû, kdy ji netop˘fii nevyuÏívají. Pfiestavba pÛdy ãi oprava stfiechy v období
v˘skytu netop˘rÛ by zapfiíãinila smrt velkého poãtu mláìat, která samice v let-
ních koloniích pfiivádûjí na svût. Pokud je zji‰tûn probíhající zásah, kter˘ letní
kolonii netop˘rÛ pfiímo ohroÏuje, je tfieba, aby orgán ochrany pfiírody stavbu
neprodlenû zastavil. Stavební úpravy pak mohou pokraãovat poté, co netop˘fii
v pozdním létû úkryt opustí.
Je Ïádoucí, aby rekonstrukce probûhla zpÛsobem, kter˘ neohrozí netop˘ry
a umoÏní jejich Ïivot v dan˘ch prostorách i po stavebním zásahu. Nejvhodnûj‰í
je v tûchto pfiípadech kontaktovat odborníka AOPK âR ãi správy CHKO popfi.
NP (viz kapitola 5), kter˘ zjistí, o jak˘ druh netop˘ra se jedná, kudy netop˘fii na
pÛdu pronikají, a navrhne, jak˘m zpÛsobem provést stavbu, aby nebyla kolonie
netop˘rÛ nenávratnû zlikvidována. NavrÏená opatfiení je vhodné zaãlenit do roz-
hodnutí o povolení v˘jimky (viz téÏ box 5).

Jak provést stavební zásah a neohrozit netop˘ry? 

Bfiezí samice netop˘rÛ a samice s mláìaty se v budovách vyskytují pouze od
dubna do srpna. Je tedy nutné naplánovat tyto opravy na jiná období roku.
Netop˘fii ãasto úkryt opustí je‰tû dfiíve neÏ koncem srpna, zÛstává tedy dosti
dlouhá doba, kdy je stfiechu (pÛdu) moÏno opravovat za pfiíznivého a teplého
poãasí.
V pfiípadû plánované pfiestavby pÛdních prostor je nutné vyuÏít dobu, kdy se
netop˘fii na pÛdû vyskytují, abychom zjistili, kter˘m otvorem se dostávají
dovnitfi. Tento otvor je pak nutné zachovat na jeho místû v co nejpÛvodnûj‰ím
stavu. Nûkteré druhy netop˘rÛ totiÏ mÛÏe zmûna vletového otvoru zcela odra-
dit od návratu do daného úkrytu.  
Dal‰ím problémem je moÏná zmûna mikroklimatu v pÛdních prostorách. Je
Ïádoucí pouÏít stejn˘ typ stfie‰ní krytiny a pokud moÏno zachovat stávající umís-
tûní oken, vûtracích otvorÛ a vik˘fiÛ. RovnûÏ je tfieba zabránit budování nov˘ch
stfie‰ních oken, které mohou pÛdní prostor nevhodnû prosvûtlit. 
Dále je nutné, aby prostfiedky pouÏité k ochranû trámÛ nebyly toxické pro neto-
p˘ry (viz box 6). Nátûr dfieva se nesmí provádût v dobû pfiítomnosti netop˘rÛ
a ani krátce pfied tím, neÏ úkryt obsadí (tj. v období bfiezen aÏ srpen). Chemické
látky pouÏívané na ochranu dfieva totiÏ mohou u netop˘rÛ zpÛsobovat silné
podráÏdûní nebo i trvalé po‰kození sliznic. U ãerstvû narozen˘ch neosrstûn˘ch
mláìat mÛÏe dojít k silnému podráÏdûní nebo po‰kození kÛÏe. 
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Jak zajistit pÛdu pfied holuby?

Velké nepfiíjemnosti zpÛsobují majitelÛm velk˘ch objektÛ holubi, ktefií v˘znam-
n˘m zpÛsobem zneãi‰Èují pÛdy. Kromû nich také na pÛdy ãasto pronikají kuny
skalní. Snahou proto b˘vá pÛdy zcela uzavfiít, to v‰ak znemoÏÀuje jejich vyuÏívání
netop˘ry. Pfiitom existují rÛzné zpÛsoby, jak
tuto situaci vhodnû fie‰it.  
Nejjednodu‰‰í je pfiipevnûní latí pfiímo do
oken ve vik˘fiích. Pokud zvolíme vhodnou
vzdálenost mezi jednotliv˘mi latûmi (cca 12-
15 cm), holub není schopen usednout a pro-
táhnout se dovnitfi. Ukázku vhodné úpravy
okna ve vik˘fii ukazuje obr. 1. Ve spodní ãásti
okna umístíme zevnitfi i zvenku cca 10 cm
‰iroké nehoblované prkénko pro usednutí
netop˘rÛ, jehoÏ povrch mÛÏeme je‰tû zdrsnit
dráÏkami. Je-li dostateãnû drsné, aby po nûm
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Box 6
Chemické prostfiedky na ochranu dfieva

Na pÛdách je vût‰inou hlavním problémem dfievokazn˘ hmyz (tesafiík kro-
vov˘ Hylotrupes bajulus, ãervotoã prouÏkovan˘ Anobium punctatum atd.).
Pfii rekonstrukcích krovÛ se v‰ak ãasto pouÏívají pfiípravky, které kromû
insekticidního úãinku zaji‰Èují i preventivní ochranu proti plísním a houbám.
K o‰etfiení dfieva na pÛdách, kde se vyskytují letní kolonie, je tfieba pouÏít
pfiípravky, které vykazují co nejmen‰í toxicitu pro netop˘ry.

Zcela nevhodné jsou prostfiedky obsahující PCP (pentachlorofenol), dieldrin
a lindan. S tûmito látkami se v‰ak na na‰em trhu dnes jiÏ obvykle nesetkáme,
neboÈ jsou zároveÀ toxické i pro lidi. 

Urãité problémy mohou netop˘rÛm pÛsobit fungicidy obsahující tebuko-
nazol. Pfiíli‰ vhodné nejsou ani prostfiedky na bázi kamenného uhlí, naz˘-
vané také karbolineum nebo térové oleje, neboÈ mohou mít rakovinotvorné
úãinky. 

Doporuãit lze zejména pfiípravky obsahující bor (kyselina boritá a její soli,
borax), které jsou v aplikovan˘ch koncentracích pro ãlovûka i netop˘ry rela-
tivnû ne‰kodné. Vhodné jsou také insekticidy na bázi permethrinu, cyper-
methrinu, deltamethrinu, pfiípadnû flufenoxuronu. Z fungicidÛ lze pouÏít
kvartérní amonné soli, propikonazol, IPBC a dichlofluanid. 

Obr. 1

Schéma vhodné úpravy vik˘fiového okna



netop˘fii mohli snadno ‰plhat, mÛÏeme ho
nainstalovat ‰ikmo, aby plocha nebyla vyuÏí-
vána holuby. Nad ním následuje laÈ, jeÏ tvofií
‰tûrbinu cca 4 cm, coÏ je otvor, kter˘m neto-
p˘r po usednutí na plochu snadno proleze
a jeÏ bezpeãnû vyluãuje proniknutí holubÛ.
V˘‰e, kam se holub z „pfiistávacího prkénka“
nedostane, mohou b˘t latû ve vût‰ích vzdále-
nostech (15 cm), aby umoÏnily netop˘rÛm
pfiímo vletovat.
Do okna je téÏ moÏné namontovat pletivo,
které je v horní ãásti ohnuté (obr. 2). Pokud je
tato zábrana dobfie zhotovena, zahnut˘
a pohybliv˘ konec pletiva neumoÏní usednutí
a proniknutí holubÛ, popfi. kun. Pokud holub
nemÛÏe usednout, mÛÏeme nad zahnut˘m hor-
ním koncem pletiva nechat aÏ 20 cm, kter˘mi
netop˘r na rozdíl od holuba pohodlnû proletí.

Dal‰ím vhodn˘m vstupem pro nûkteré druhy
netop˘rÛ je zábrana z drsn˘ch nehoblovan˘ch
prken (viz obr. 3). Vzdálenost mezi deskami je
tfieba ponechat alespoÀ 6 cm.

PouÏít lze i ta‰ky s otvorem, ke kterému umís-
tíme zdrsnûnou pfiistávací plochu, jak to uka-
zuje obr. 4. Ta‰ky neumísÈujeme blízko hfie-
bene stfiechy, aby zÛstala na pÛdû zachována
ãást teplého vzduchu.

Jaké problémy mÛÏe souÏití s netop˘ry pÛsobit?

Pfiítomnost letní kolonie na pÛdû obvykle nepfiiná‰í Ïádné v˘znamné obtíÏe. Jedi-
n˘m podstatnûj‰ím problémem nûkdy b˘vá hromadûní trusu (guána) pod kolonií.
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Obr. 2.

Zábrana proti proniknutí holubÛ a kun

Obr. 3

Úprava ‰tûrbinového otvoru, 

která zabezpeãí pÛdu pfied holuby 

a neznemoÏní pfiístup nûkter˘ch 

druhÛ netop˘rÛ

Obr. 4. 

Vûtrací ta‰ka a pfiistávací plocha na vnitfiní stranû, 

vûtrací ta‰ka



Vzhledem k tomu, Ïe netop˘fii jsou spí‰e men‰í zvífiata a jejich kolonie u nás vût-
‰inou nedosahují rekordních poãetností, jedná se kaÏdoroãnû o nûkolik málo
lopat materiálu, kter˘ lze na podzim vysypat na kompost nebo na jiné místo, kam
je obvykle odklízen organick˘ odpad. Netop˘fií trus je v˘borné hnojivo (je ov‰em
velmi silné, o zpÛsobu jeho aplikace je vhodné se pouãit v zahrádkáfiské litera-
tufie nebo u odborníka). 
Práci s odklízením guána mÛÏe usnadnit i poloÏení velké igelitové folie na pod-
lahu na jafie pfied pfiíletem netop˘rÛ. Na podzim ji mÛÏeme snadno sbalit a nahro-
madûn˘ trus z ní vysypat. Pfii dlouholetém osídlení dané lokality je nutné zajistit
i ochranu trámÛ, a to minimálnû v místû nejvíce vyuÏívaném netop˘ry. Moã a trus
zpÛsobují trvalé zvlhnutí trámÛ, ãímÏ je usnadnûno napadení dfievomorkou
a následná destrukce trámÛ. Tím je vyvolána dal‰í potfieba opravy krovÛ (tj.
nevhodného zásahu do stanovi‰tû netop˘rÛ). U novû osazen˘ch trámÛ, které jsou
je‰tû suché, lze ochrannou fólii nebo srovnatelnû nepropustn˘ materiál instalovat
pfiímo na horní stranu trámu s men‰ím pfiesahem pfies okraje. U trámÛ star‰ích,
ale je‰tû funkãních, je moÏné nad oãi‰tûné trámy instalovat ochranné stfií‰ky, aby
bylo umoÏnûno jejich vyschnutí a pfiípadnû následná impregnace proti dfievo-
morce.
Není-li pÛda uklízena kaÏdoroãnû, nebo je-li kolonie mimofiádnû poãetná, mÛÏe
dojít k nahromadûní vût‰ího mnoÏství trusu. Pokud k nûãemu takovému dojde, je
vhodné se spojit s místními dobrovoln˘mi ochránci pfiírody (âSOP) nebo s akti-
visty âeské spoleãnosti pro ochranu netop˘rÛ (âESON), ktefií v rámci ãinnosti své
organizace s úklidem pÛdy mohou pomoci. Tím lze také odstranit pfiípadnou
hlavní námitku vlastníka nemovitosti proti pfiítomnosti netop˘rÛ.
Dal‰í aspekty souÏití s netop˘ry jsou popsány v kapitole 4.6.

4.2.2. Ochrana letních kolonií ve ‰tûrbinovit˘ch úkrytech

Základní pravidla ochrany letních kolonií druhÛ, které osídlují rÛzné ‰tûrbiny
v pÛdních prostorech men‰ích budov (jako je napfi. netop˘r hvízdav˘, vousat˘,
BrandtÛv, fiasnat˘, severní, pestr˘, u‰at˘ a dlouhouch˘), jsou podobná jako u let-
ních kolonií na velk˘ch pÛdách (viz kapitola 4.2.1). Jak je v‰ak popsáno v boxu
1, je tfieba vzít v úvahu nûkterá specifika této skupiny. 
·tûrbinové druhy netop˘rÛ ãasto vyuÏívají obytné domy (vãetnû rÛzn˘ch rekreaã-
ních objektÛ, chat a chalup). PfiestoÏe majitelé ãasto nemají tu‰ení o existenci
kolonie netop˘rÛ ve svém domû, mohou v nûkter˘ch pfiípadech nastat problémy.
Lidé si mohou stûÏovat, Ïe jim netop˘fii vletují do místnosti, zneãi‰Èují zdi a okna
trusem a moãí, obtûÏovat je mÛÏe také ‰krábání a hlasové projevy jedincÛ
v úkrytu. V mnoha pfiípadech tedy majitelé usilují o to, aby netop˘rÛm byl defi-
nitivnû zamezen pfiístup do úkrytu.  
Jak jiÏ bylo fieãeno v˘‰e (box 1), nejsou tyto druhy netop˘rÛ na svÛj úkryt vázáni
natolik pevnû jako pfiedchozí skupina. Zánik jednoho úkrytu pro nû nemá tak
katastrofické následky, protoÏe obvykle v blízkém okolí znají nûkolik dal‰ích
náhradních úkrytÛ. I pfiesto by v‰ak pracovníci ochrany pfiírody mûli v kaÏdém
jednotlivém pfiípadû vyvinout maximální snahu o zachování daného úkrytu, poku-
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sit se majitelÛm objektu
situaci vysvûtlit, pfiesvûdãit
je, aby netop˘ry ve svém
domû tolerovali, a pomoci
nalézt vhodné fie‰ení. Pri-
márnû je v‰ak vÏdy tfieba
zjistit, o jak˘ druh netop˘ra
se jedná a kter˘ konkrétní
úkryt v domû vyuÏívá, je
tedy opût vhodné kontak-
tovat odborníka.
Nejjednodu‰‰ím a v fiadû
pfiípadÛ také dostateãn˘m
fie‰ením je zabránit dal‰ímu
zneãi‰Èování venkovních
ãástí domu – napfiíklad
instalací prkna nebo ple-
chové stfií‰ky nad okno
(nebo pod otvory, kter˘mi
netop˘fii vletují do úkrytu).

Pokud se nepodafií majitele pfiesvûdãit, nebo pokud není moÏné danou situaci
fie‰it jinak z technick˘ch dÛvodÛ, lze v nûkter˘ch problematick˘ch pfiípadech sou-
hlasit i s uzavfiením vletov˘ch otvorÛ. K uzavfiení v‰ak mÛÏe dojít teprve poté, co
netop˘fii úkryt opustí (po dosaÏení vzletnosti mláìat). 
O v˘skytu netop˘rÛ ve ‰tûrbinovit˘ch úkrytech v panelov˘ch domech pojednává
samostatnû kapitola 4.4. 

4.2.3. Ochrana letních kolonií ve stromov˘ch dutinách 

Letní kolonie netop˘rÛ se mohou nacházet i v dut˘ch stromech (viz box 2). Na to
je tfieba myslet v pfiípadû povolování kácení star˘ch stromÛ, pfiípadnû pfii tech-
nick˘ch zásazích urãen˘ch k jejich sanaci. 
âasto jsou o‰etfiení stromÛ financována i z prostfiedkÛ Programu péãe o krajinu
(viz box 7). Jedná se pfiedev‰ím o stará stromofiadí, mohutné duby na hrázích ryb-
níkÛ, stromy v parcích apod. Pokud je to alespoÀ ãásteãnû moÏné, snaÏíme se tyto
stromy zcela ochránit, protoÏe poskytují nenahraditelné úkryty jak pro netop˘ry,
tak pro mnoho dal‰ích vzácn˘ch ÏivoãichÛ. Pokud je jiÏ pokácení nezbytné, je
tfieba sníÏit riziko zasaÏení netop˘rÛ. Zniãení letní kolonie se mÛÏeme vyhnout
tím, Ïe tyto zásahy provádíme v období od záfií do dubna. Stromové dutiny jsou
v‰ak vyuÏívány i v období jarních a podzimních pfieletÛ a dokonce i k zimování.
Jistému riziku se tedy nemÛÏeme vyhnout v Ïádném období. Problematikou
ochrany zimních úkrytÛ ve stromech se zab˘vá kapitola 4.3.2.
Tématem, které by si zaslouÏilo více pozornosti, je ochrana netop˘rÛ v lesích. Klí-
ãov˘m problémem je zaji‰tûní dostateãného mnoÏství úkrytÛ, tj. rÛzn˘ch stromo-
v˘ch dutin a ‰tûrbin. Toho lze v dlouhodobé perspektivû dosáhnout pouze cíle-
nou zmûnou lesnického hospodafiení – podporou vûkovû a druhovû pestr˘ch
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Pfiíklad ‰tûrbinovitého úkrytu za okenním rámem. Foto: J. âerven˘



porostÛ, zachováváním
doupn˘ch stromÛ atd.
Vyvû‰ování speciálních
budek pro netop˘ry mÛÏe
b˘t doãasn˘m fie‰ením
napfiíklad ve smrkov˘ch
monokulturách, nelze jej
v‰ak povaÏovat za samo-
spasitelné. Podrobnûj‰í
informace o ochranû neto-
p˘rÛ v lesích mohou ãte-
náfii nalézt v broÏurce
„Netop˘fii v lesním pro-
stfiedí“ (viz box 2).  

4.3. OCHRANA ZIMOVI·Ë

(listopad aÏ bfiezen)

4.3.1. Podzemní prostory 

Zimující netop˘fii potfiebují pfiedev‰ím klid a zachování mikroklimatu v prosto-
rách, ve kter˘ch se ukr˘vají. Tato místa tedy nav‰tûvujeme co nejménû. Pokud je
to potfiebné a moÏné, zamezíme i vstupu nepovolan˘ch osob do tûchto prostor.
Jedná se pfiedev‰ím o nejrÛznûj‰í ‰toly, jeskynû a sklepy, které jsou nezaji‰tûné
a volnû pfiístupné. Do tûchto míst ãasto pronikají napfi. trampové nebo dûti, ktefií
netop˘ry ru‰í nebo zde dokonce rozdûlávají ohnû, takÏe znemoÏÀují klidné pfie-
zimování netop˘rÛ.
V podstatû jedin˘m vhodn˘m zpÛsobem zabezpeãení podzemních prostorÛ z hle-
diska ochrany netop˘rÛ je osazení vchodÛ mfiíÏemi. MfiíÏe totiÏ umoÏÀují netop˘-
rÛm vletovat dovnitfi a zároveÀ nedochází k ovlivnûní mikroklimatu v podzemním
prostoru. MfiíÏ by mûla mít vstupní uzamykatelná dvífika, aby bylo moÏné tyto pro-
story nav‰tívit (kvÛli nezbytn˘m technick˘m zásahÛm uvnitfi a také kvÛli sãítání
zimujících netop˘rÛ). MfiíÏ dále musí mít dostateãnû velké otvory, aby netop˘fii
mohli pohodlnû proletovat (vãetnû nejvût‰ích druhÛ, jako je netop˘r velk˘).
Doporuãená velikost otvorÛ je 40x12 cm, pfiiãemÏ vût‰í je vodorovn˘ rozmûr. Pfií-
klad vhodn˘ch mfiíÏí ukazuje obr. 5. Pfii zaji‰Èování svisl˘ch vstupÛ do podzemí
(napfi. ‰achet) mÛÏe b˘t na nûkter˘ch lokalitách vhodné z hlediska bezpeãnosti
lidí kromû mfiíÏe instalovat také nízké oplocení, které otvor opticky zv˘razní.
Netop˘fii se na zimovi‰ti vyskytují zhruba od listopadu do bfiezna. Je tedy nutné
naplánovat ve‰keré stavební zásahy na jiná období roku.
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Zabezpeãování zimovi‰tû pomocí mfiíÏe ov‰em pfiedstavuje zásah do biotopu
zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ netop˘rÛ. Proto je nezbytné zaÏádat o v˘jimku ze
zákona ã. 114/1992 Sb. Doporuãujeme rovnûÏ kontaktovat odborníka, kter˘ zjistí,
jaké druhy netop˘rÛ v dané lokalitû zimují, a navrhne vhodn˘ postup. 
Pfii ochranû zimovi‰È netop˘rÛ se nabízí velk˘ prostor pro pÛsobení organizací
státní ochrany pfiírody, neboÈ mohou zprostfiedkovat získání úãelové dotace na

v˘robu a instalaci mfiíÏí z fondÛ Minis-
terstva Ïivotního prostfiedí (Program
péãe o krajinu) – viz box 7. 
Kromû ‰tol a jeskyní netop˘fii zimují také
ve sklepích. Dal‰í vhodnou iniciativou
by proto bylo poÏádat orgány státní
památkové péãe, aby dopfiedu informo-
valy o plánovan˘ch opravách sklepení
v budovách, které spravují. Na vytipova-
n˘ch lokalitách by pak byl sledován
v˘skyt netop˘rÛ a v pfiípadû nálezu
zimovi‰tû by byly podniknuty pfiíslu‰né
kroky. Kromû zaji‰Èování vchodÛ je zde
dÛleÏit˘m faktorem také zachování cha-
rakteru zdí sklepÛ. Souãástí rekon-
strukce totiÏ mÛÏe b˘t omítnutí zdí, pfii

kterém mohou b˘t zniãeny rÛzné ‰kvíry a skuliny, které netop˘fii ob˘vají. Pfiíli‰
hladká omítka dále znemoÏÀuje netop˘rÛm pfiichycení. PÛvodní charakter zdiva
je tfieba zachovat alespoÀ v ãásti sklepení (tam, kde se netop˘fii vyskytují nejãas-
tûji). Nutnost provést stavební práce ve vhodném období platí i v tûchto pfiípa-
dech. Stejnû tak je tfieba zajistit v˘jimku pro tyto ãinnosti. 
Na tomto místû je tfieba zmínit, Ïe zaji‰Èování vchodÛ do podzemí nevypl˘vá jen
z poÏadavku ochrany netop˘rÛ. âastûj‰ím dÛvodem pro uzavírání star˘ch ‰tol
a dal‰ích podzemních prostor je bezpeãnost lidí. Vzhledem k tomu, Ïe v nûkte-
r˘ch pfiípadech mÛÏe nastat stfiet mezi obûma zájmy, vûnujeme této problematice
samostatn˘ box (viz box 8). 
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Obr. 5

Vhodná úprava vchodu do podzemních prostor

Box 7
Jak získat finanãní prostfiedky na zabezpeãení podzemních prostor
ob˘van˘ch netop˘ry

Podle zákona ã. 114/1992 Sb. (§ 68 a § 69) mohou orgány ochrany pfiírody
a obce uzavírat písemné dohody a poskytovat finanãní pfiíspûvky na ãinnosti
vedoucí ke zlep‰ení pfiírodního prostfiedí a náhradních opatfiení vázan˘ch
pfiímo na zvlá‰tû chránûné druhy.
V souãasnosti lze získat finanãní prostfiedky zejména z fondÛ Ministerstva
Ïivotního prostfiedí v rámci Programu péãe o krajinu (PPK). Pravidla vyuÏití
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tohoto zdroje kaÏdoroãnû stanovuje Smûrnice MÎP pro poskytování
finanãních prostfiedkÛ v rámci Programu péãe o krajinu. Tato smûrnice
je k dispozici na ústfiedním pracovi‰ti Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR,
v jejích regionálních stfiediscích, na MÎP, na Správách CHKO a NP. Následu-
jící text vychází ze smûrnice pro rok 2004. Konkrétní pfiedmûty podpory
a dal‰í pravidla se mohou v jednotliv˘ch letech li‰it, je v‰ak pravdûpodobné,
Ïe Program péãe o krajinu zÛstane hlavním zdrojem pro financování aktivit
tohoto typu i v blízké budoucnosti. 
Program péãe o krajinu (PPK) je zabezpeãován povûfien˘mi odborn˘mi
organizacemi, které zodpovídají za vyuÏití finanãních prostfiedkÛ a za jejich
zúãtování s rozpoãtem MÎP. Organizaãním zaji‰tûním jsou povûfieny tyto
organizace:
a) Na území národních parkÛ vãetnû ochrann˘ch pásem (+CHKO ·umava)

je to územnû pfiíslu‰ná správa NP.
b) Na území CHKO (vyjma CHKO ·umava) je to Správa ochrany pfiírody

prostfiednictvím jednotliv˘ch správ CHKO.
c) Na ostatním území âR je to Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR.
Sbûrn˘m místem Ïádostí je tedy územnû pfiíslu‰ná správa NP, územnû pfií-
slu‰ná správa CHKO ãi územnû pfiíslu‰né stfiedisko Agentury ochrany pfií-
rody a krajiny âR.
Ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích lze vyuÏít Podprogram péãe o zvlá‰tû
chránûné ãásti pfiírody. Je v‰ak tfieba zajistit, aby zámûr ochrany netop˘rÛ
byl uveden v plánu péãe o pfiíslu‰né ZCHÚ (pfiípadnû téÏ formou dodatku
k plánu péãe, schváleného MÎP). V úvahu pfiipadají dvû moÏnosti podpory:
odstavec D 2 – „ÚdrÏba a budování technick˘ch zafiízení nebo objektÛ slou-
Ïících k zaji‰tûní státem chránûn˘ch zájmÛ v pfiedmûtn˘ch územích“
(zejména bod D 2 c – „údrÏba, oprava nebo budování bariér, zábradlí
a jin˘ch zafiízení neinvestiãního charakteru, usmûrÀujících pohyb náv‰tûv-
níkÛ“) nebo odstavec D 4 – „Opatfiení zaji‰Èující existenci ãástí pfiírody, pro
jejichÏ ochranu byla pfiedmûtná území zfiízena nebo existenci zvlá‰tû chrá-
nûného druhu“. 
Kromû toho je moÏno Ïádat finanãní prostfiedky v rámci Podprogramu
péãe o krajinu, a to podle odstavce C 1 – „Podpora ustupujících populací
pÛvodních rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, jejich pfiirozen˘ch spoleãenstev
a stanovi‰È“.

Îadatelem mÛÏe b˘t:
a) v pfiípadû Podprogramu péãe o zvlá‰tû chránûné ãásti pfiírody: AOPK âR,

Správa ochrany pfiírody, správa NP
b) v pfiípadû Podprogramu péãe o krajinu: fyzická nebo právnická osoba

(vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkÛm, na
nichÏ je tfieba realizovat konkrétní opatfiení. Z povûfiení tûchto vlastníkÛ
ãi nájemcÛ pozemkÛ mÛÏe b˘t Ïadatelem o finanãní prostfiedky i jiná
fyzická nebo právnická osoba. 
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Pfiíklad zimního úkrytu. Foto: J. âerven˘

Box 8
NepouÏívaná dÛlní díla – ochrana netop˘rÛ versus bezpeãností lidí

Podle zákona ã. 61/1988 Sb. (zákon o hornické ãinnosti, v˘bu‰ninách
a státní báÀské správû) je pfii doãasném zastavení provozu v dole nebo lomu
pfiíslu‰ná organizace povinna provést jejich zaji‰tûní, pfii trvalém zastavení
provozu provést jejich likvidaci nebo pfiedloÏit obvodnímu báÀskému
úfiadu projekt jejich jiného vyuÏití (§ 10 zákona). DÛvodem je moÏné ohro-
Ïení zdraví a bezpeãnosti lidí. 
Kromû toho se v‰ak v krajinû nachází fiada dÛlních dûl, která jsou opu‰tûná
a jejichÏ pÛvodní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo
není znám. Podle zákona ã. 44/1988 Sb. (zákon o ochranû a vyuÏití nerost-
ného bohatství, neboli horní zákon) jsou tyto pfiípady oznaãovány jako stará
dÛlní díla (§ 35 zákona). Jejich registr vede Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
(tímto úkolem je povûfiena âeská geologická sluÏba – Geofond). Ministerstvo
také zabezpeãuje zaji‰Èování nebo likvidaci star˘ch dÛlních dûl, která ohro-



4.3.2. Nadzemní prostory

Samostatnou kapitolou je pfiezimování netop˘rÛ v nadzemních ãástech budov.
Není sice pfiíli‰ ãasté, ale zimní kolonie v tûchto úkrytech mohou b˘t velmi
poãetné, nûkolik stovek aÏ tisíc jedincÛ. Pokud s netop˘ry lidé nepfiijdou do
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Ïují zákonem chránûn˘ obecn˘ zájem. Podobná je situace v pfiípadû opu‰-
tûn˘ch prÛzkumn˘ch dÛlních dûl, provozovan˘ch ze státních prostfiedkÛ
v rámci geologického prÛzkumu, která nebyla po ukonãení prací pfiedána
k tûÏbû (ve smyslu zákona ã. 62/1988 Sb. o geologick˘ch pracích). 
Stará dÛlní díla a opu‰tûná prÛzkumná dÛlní díla mohou b˘t vyuÏívána neto-
p˘ry a pfii plánování jejich zaji‰Èování ãi likvidace je tfieba brát v úvahu zájmy
ochrany netop˘rÛ. Je tedy Ïádoucí, aby organizace státní ochrany pfiírody po
dohodû s MÎP vãas provedly u v‰ech objektÛ, urãen˘ch k zaji‰tûní ãi likvi-
daci, prÛzkum v˘skytu netop˘rÛ, a to pfiednostnû v zimním období. Tento
prÛzkum by mûl b˘t proveden dfiíve, neÏ je obvodním báÀsk˘m úfiadem
zahájeno správní fiízení ve vûci povolení zaji‰tûní ãi likvidace pfiíslu‰ného
dÛlního díla. Stejnû tak mohou netop˘fii zimovat v dÛlních dílech, která mají
svého majitele nebo jeho právního nástupce. V tomto pfiípadû je zásadní
spolupráce s obvodními báÀsk˘mi úfiady. 
V âeské republice je jiÏ od konce 60. let 20. století organizováno sãítání
netop˘rÛ na zimovi‰tích. V souãasnosti tuto ãinnost koordinuje âeská spo-
leãnost pro ochranu netop˘rÛ (âESON) a získané údaje poskytuje Agentufie
ochrany pfiírody a krajiny âR. Takto sledovan˘ch lokalit je v‰ak jen nûkolik
stovek (a to vãetnû jeskyní, sklepÛ, bunkrÛ apod.), zatímco poãet star˘ch
dÛlních dûl pfiesahuje 1200 a celkovû je na území âR registrováno pfies 13
tisíc dÛlních dûl. Potfieba prÛzkumu pfied zaji‰tûním ãi likvidací kaÏdého jed-
notlivého dÛlního díla je tedy zfiejmá.      

Proces zaji‰Èování a likvidace star˘ch dÛlních dûl
1. Do registru star˘ch dÛlních dûl jsou zafiazovány v‰echny ohlá‰ené

objekty. V registru je uveden také stupeÀ nebezpeãnosti daného díla. 
2. Ministerstvo Ïivotního prostfiedí zabezpeãuje (tj. financuje) zaji‰tûní ãi

likvidaci dÛlních dûl, která jsou nebezpeãná (ohroÏují obecn˘ zájem).    
3. Fyzické zaji‰tûní ãi likvidaci dÛlního díla provádí akreditovaná firma,

která vypracuje plán zaji‰tûní.
4. Zaji‰tûní nebo likvidaci starého dÛlního díla povoluje obvodní báÀsk˘

úfiad (§ 41 zákona ã. 61/1988 Sb.). Ten v rámci správního fiízení oslovuje
také dotãen˘ orgán státní správy, kter˘m je v tomto pfiípadû Správa
ochrany pfiírody.

5. Závûreãná zpráva o zaji‰tûní dÛlního díla je pfiedloÏena Ministerstvu
Ïivotního prostfiedí. 



styku, napfi. ve vûÏi kostela, v jehoÏ chrámov˘ch prostorách se pfii bohosluÏbách
pfiitápí, neb˘vá problém zajistit netop˘rÛm neru‰enou hibernaci. Problematiãtûj‰í
je v˘skyt netop˘rÛ v panelov˘ch domech (ve ‰kvírách nad okny bytÛ nebo pod
vodorovnou stfiechou, jeÏ je zahfiívána z bytÛ v nejvy‰‰ích patrech). Této proble-
matice je vûnována kapitola 4.4.
Jak vypl˘vá z boxu 2, nûkteré druhy netop˘rÛ zimují také ve stromech. Vzhle-
dem k tomu, Ïe se stromy obvykle kácí v dobû vegetaãního klidu, je zde nebez-
peãí usmrcení zimujících netop˘rÛ v hlubok˘ch dutinách. Tomu mÛÏeme zabrá-
nit tím, Ïe v období vysoké letové aktivity (nejlépe v záfií) zjistíme, je-li dutina
obydlena. Netop˘fii se pfied soumrakem probudí a je moÏné sly‰et jejich pískání,
ústí dutiny a kÛra pod ním mohou b˘t zneãi‰tûny netop˘fiími v˘mû‰ky, ale hlavnû
je vût‰inou dobfie moÏné pozorovat je, jak opou‰tûjí dutinu je‰tû dfiíve, neÏ se
zcela setmí. I pfii této ãinnosti se nabízí ‰iroké moÏnosti spolupráce s dobrovol-
n˘mi ochránci pfiírody a aktivisty âESON. Pokud dutina obydlena není, zajistíme
její vchod, aby tam nemohli pfiiletût netop˘fii na zimování. Pokud obydlena je,
mÛÏeme dutinu uzavfiít po v˘letu v‰ech zvífiat. Pozor!!! Toto nikdy neuskuteãÀu-
jeme v období existence letních kolonií (viz kapitola 4.2.3). Odsoudili bychom
k smrti mláìata, která samice nechávají v úkrytu a neberou je s sebou na lov.

4.4. PROBLEMATIKA V¯SKYTU NETOP¯RÒ V PANELOV¯CH DOMECH

V souãasnosti stále ãastûji dochází k v˘skytu ãasto i poãetn˘ch skupin netop˘rÛ
v rÛzn˘ch úkrytech, které jim poskytují sídli‰tû s panelovou zástavbou (vûtrací
‰achty, ‰tûrbiny mezi panely, ‰tûrbiny za izolací, ‰kvíry pod vodorovnou stfiechou
apod.). V tûchto úkrytech se mohou netop˘fii objevit v období pfieletÛ, mohou zde
zimovat a také zde mÛÏe sídlit letní kolonie. Nejtypiãtûj‰ími druhy nalézan˘mi
v panelov˘ch domech jsou netop˘r rezav˘, netop˘r pestr˘, netop˘r hvízdav˘
a netop˘r veãerní. Jsou to druhy, které v pfiírodû vyuÏívají jako úkryty dutiny sta-
r˘ch stromÛ, ‰tûrbiny za jejich kÛrou a skalní pukliny. Proã tedy tito netop˘fii
vyhledávají panelové domy? DÛvodÛ mÛÏe b˘t nûkolik. Panelové domy sv˘m
charakterem pfiipomínají skály a ‰tûrbiny v nich netop˘rÛm poskytují vhodn˘
úkryt pfied predátory. Navíc jsou ãasto tyto úkryty „vytápûny“ teplem unikajícím
z bytÛ. Netop˘fii mohou také v˘skytem v panelov˘ch domech reagovat na nedo-
statek pfiirozen˘ch úkrytÛ (pfiedev‰ím stromov˘ch dutin). V okolí úkrytu pak neto-
p˘fii nalézají hojnost potravy kolem lamp pouliãního osvûtlení. 
Pfiítomnost netop˘rÛ v panelov˘ch domech v‰ak není vÏdy vítána. Obyvatelé
domÛ si stûÏují na zneãi‰Èování oken trusem netop˘rÛ a také na hlasové projevy
tûchto ÏivoãichÛ (ty mohou b˘t zvlá‰tû u netop˘ra rezavého pomûrnû intenzivní),
netop˘fii mohou pronikat i na chodby a do obytn˘ch prostor. Pokud vãas neza-
sáhnou odborníci, mohou netop˘fii zbyteãnû uhynout následkem nevhodného
zpÛsobu uzavfiení vletov˘ch otvorÛ ãi pfiímého pronásledování ze strany ãlovûka.
V souãasnosti mohou b˘t netop˘fii na fiadû lokalit ohroÏeni také zateplováním
panelov˘ch domÛ. 
Pfii fie‰ení problémÛ spojen˘ch s v˘skytem netop˘rÛ v panelov˘ch domech by
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v‰ak mûla b˘t vÏdy vyvi-
nuta maximální snaha
o to, aby netop˘fii mohli
dan˘ úkryt vyuÏívat
i nadále.

Bezproblémové sou-
Ïití s netop˘ry
JestliÏe netop˘fii pÛsobí
potíÏe pouze zneãi‰Èo-
váním oken pod vleto-
v˘m otvorem nebo ‰tûr-
binou, kterou ob˘vají,
mÛÏeme se pokusit
pod otvor nainstalovat
plechovou stfií‰ku. 
Pokud se toto ukáÏe
b˘t dostateãné, není
nutno provádût Ïádné
dal‰í zásahy. 
Netop˘fii mohou také
osídlit dutinu pod stfie-
chou, která komunikuje
s vnitfikem domu. Nûk-
tefií jedinci pak prolé-
zají ‰tûrbinou kolem
izolace nebo vypadnou
‰kvírou mezi panely na
chodbu v nejvy‰‰ím patfie
a poletují uvnitfi domu.
Situaci lze snadno vyfie-
‰it zaji‰tûním otvorÛ, jeÏ vedou z prostoru ob˘vaného netop˘ry do vnitfiku domu.

Opatfiení zabraÀující dal‰ímu v˘skytu netop˘rÛ v domû
Nûkdy v‰ak dochází k tomu, Ïe netop˘fii opakovanû pronikají z vûtracích ‰achet
rÛzn˘mi vûtráky ãi digestofiemi do bytÛ, odkud nejsou schopni se navrátit zpût do
úkrytu. Kolonie netop˘rÛ také mohou sv˘m ‰ramotem a pískáním ru‰it obyvatele
domu. V tomto pfiípadû je moÏné uvaÏovat o ‰etrném zpÛsobu, jak zabránit dal-
‰ímu v˘skytu netop˘rÛ v domû. Nejprve je vhodné kontaktovat odborníky AOPK
âR, resp. správy CHKO ãi NP (viz kapitola 5), ktefií zjistí, o jak˘ druh netop˘ra se
jedná a navrhnou nejvhodnûj‰í postup. RovnûÏ je tfieba zaÏádat o v˘jimku ze
zákona. 
VyuÏívají-li netop˘fii úkryt pouze jako zimovi‰tû, je moÏné postupovat tak, Ïe
v dobû jejich letní nepfiítomnosti zamezíme jejich návratu zaslepením otvorÛ,
upevnûním pletiva nebo mfiíÏky apod. Obdobnû lze postupovat u letní kolonie,
kdy k provedení zásahu opût vyuÏijeme dobu nepfiítomnosti netop˘rÛ v jejich
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Pfiíklad úkrytu netop˘rÛ v panelovém domû. Foto: D. Horáãek



úkrytu (zhruba fiíjen aÏ bfiezen).
Situace v‰ak mÛÏe b˘t komplikována tím, Ïe je úkryt vyuÏíván celoroãnû
a otvory nelze uzavfiít, aniÏ bychom riskovali, Ïe uvûzníme netop˘ry uvnitfi.
V nûkter˘ch pfiípadech je také nezbytné fie‰it vznikl˘ konflikt urgentnû, je‰tû
v období v˘skytu netop˘rÛ v úkrytu. I zde se nabízí nûkolik moÏností fie‰ení. 
Pokud má úkryt jeden v˘letov˘ otvor, mÛÏe pfiivolan˘ odborník netop˘ry pomocí
speciálního vaku veãer odchytat. Poté je moÏné otvor uzavfiít a netop˘ry vypustit
s tím, Ïe vyhledají nûkter˘ záloÏní úkryt v okolí. 
Dále je moÏné umístit na v˘letov˘ otvor jednoduché zafiízení, jeÏ netop˘ry
v úkrytu neuzavfie, ale znemoÏní jim návrat (viz obr. 6). Vhodnou dobou pro
umístûní zafiízení znemoÏÀujících návrat netop˘rÛ do úkrytu je duben, kdy je‰tû
nedochází k rození mláìat, popfi. záfií, kdy jsou jiÏ mláìata plnû vyspûlá. Zafiízení
je vlastnû plechová deska s otvorem, ke kterému je je‰tû ‰ikmo navafiena ãi pfiile-
tována roura. Toto zafiízení je tfieba nainstalovat pfiesnû na v˘letov˘ otvor. Neto-
p˘fii by mûli po poãáteãních rozpacích bez problémÛ vylézt na konec roury
a odlétnout. Netop˘r, kter˘ se vrací do úkrytu, se obvykle chytá na omítce domu
na okraji vletového otvoru, kter˘m pak prolézá dovnitfi. Umístûní takovéhoto zafií-
zení mu to znemoÏÀuje. Pfiímo do úzkého otvoru a na hladk˘ plech by se mu

nemûlo podafiit pfiistát.
Na v˘letov˘ otvor lze také instalovat
pruÏnou drátûnou nebo plastovou
mfiíÏku (napfi. z „mu‰ího pletiva“), kte-
rou pfiipevníme jen shora. Tato chlo-
peÀ netop˘ry propustí jen smûrem ven
z úkrytu. MfiíÏku je moÏné po nûkolika
t˘dnech odstranit a otvor uzavfiít defi-
nitivnû. 
Podobnû lze fie‰it pfiípad, kdy netop˘fii
ob˘vají ‰tûrbinu mezi panely. Tuto
‰tûrbinu je moÏné pfiekr˘t fólií, kterou
pfiipevníme na nûkolika místech po
obvodu pomocí silné lepicí pásky. Po
opu‰tûní úkrytu (cca po jednom
t˘dnu) mÛÏeme otvor po celé délce
ucpat.  

Pozor!!! Vletové otvory nikdy neuzaví-
ráme v období, kdy se uvnitfi mohou
vyskytovat nevzletná mláìata, tedy
v ãervnu a v ãervenci. 
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Obr. 6

Schéma zafiízení, které znemoÏní návrat 

netop˘rÛ do úkrytu, ale neuvûzní je v nûm. 

Je dÛleÏité, aby zafiízení bylo vyrobeno 

z hladkého materiálu a aby ‰ikmo dolÛ 

sklonûná v˘pustní rourka byla nastavena pfiesnû 

proti ‰tûrbinû, ze které netop˘fii vylézají. 

Vnitfiní prÛmûr v˘pustní rourky, kter˘ je dostateãn˘ 

i pro na‰e nejvût‰í netop˘ry, je 4 cm



4.5. CO DùLAT S NALEZEN¯M NETOP¯REM

V kapitole 4.1 jsou popsány situace, kdy se netop˘fii neãekanû objeví v místnosti
v období jarních ãi podzimních pfieletÛ. Îiv˘ a zdrav˘ netop˘r obvykle z míst-
nosti sám odletí, nebo je moÏné jej odchytit a po setmûní vypustit ven. Jak ale
postupovat, pokud netop˘r není schopen letu? 
Pfii nálezu Ïivého netop˘ra neschopného letu jej doporuãujeme pfiedat do
nejbliÏ‰í stanice pro handicapované Ïivoãichy, jejichÏ adresy jsou uvedeny
v kapitole 5. Netop˘r mÛÏe b˘t jen vyãerpan˘ nebo také nemocn˘, pfiíslu‰nou
péãi mu v takovém pfiípadû poskytnou nejlépe právû pracovníci specializova-
ného zafiízení. Kromû toho je drÏení zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ netop˘rÛ zaká-
záno zákonem. Doãasnû ov‰em mÛÏeme o nalezeného netop˘ra peãovat také
sami (viz box 8), je to v‰ak dosti nároãná práce a nezku‰en˘ ãlovûk mÛÏe, byÈ
v dobré vífie, spí‰e netop˘rovi u‰kodit. V kaÏdém pfiípadû pfii jakékoliv mani-
pulaci s netop˘rem pouÏíváme rukavice ãi hadr, abychom zabránili riziku
infekce (viz kapitola 4.6). 
Nûkdy b˘vají nalézána také mláìata netop˘rÛ, která vypadla z letních kolonií.
PfiestoÏe se jedná o pfiirozen˘ jev a nalezené mládû je pravdûpodobnû pfiíli‰
slabé na to, aby pfieÏilo, mÛÏeme se pokusit jej do kolonie vrátit. Není-li to
moÏné (napfi. pokud letní kolonie sídlí v nedostupn˘ch ‰tûrbinách), je vhodné
netop˘fií mládû pfiedat do stanice pro handicapované Ïivoãichy.   
Pokud je nalezen mrtv˘ netop˘r, je nejvhodnûj‰í jeho pfiedání, spolu s pfies-
nou lokalizací a údaji o okolnostech nálezu, do rukou odborníkÛ, pro které
mÛÏe b˘t tento údaj cenn˘m vûdeck˘m poznatkem. Obrátit se lze na muzea,
vysoké ‰koly s v˘ukou zoologie, správy CHKO ãi národních parkÛ a pracovi‰tû
AOPK âR. 
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Box 9
Krátkodobá péãe o nalezeného netop˘ra

Pokud je nalezen˘ jedinec prochladl˘ a strnul˘, opatrnû ho zahfiejeme (pfie-
neseme do teplé místnosti apod.). Bûhem nûkolika minut by mûl b˘t neto-
p˘r opût aktivní. V zimû v‰ak není dobré nalezeného netop˘ra vystavovat
pfiíli‰ velk˘m zmûnám teplot. Pokud je netop˘r aktivní, mÛÏeme jej napojit
pomocí kapátka a s pouÏitím pinzety jej nakrmit nachytan˘m hmyzem (luãní
saranãata a kobylky), popfi. mouãn˘mi ãervy z teraristické prodejny. V zajetí
netop˘ra pfiechováváme jen po nezbytnû dlouhou dobu. Poté, co je opût
schopen letu, jej vypustíme. Vypou‰tûní provedeme po setmûní a pokud
moÏno co nejblíÏe místa nálezu. Netop˘ra poloÏíme na vyv˘‰enou vodoro-
vnou podloÏku a necháme odletût. 



4.6. JAK ODPOVÍDAT NA DOTAZY VE¤EJNOSTI

Lidé se ãasto obracejí na
úfiady a organizace ochrany
pfiírody s nejrÛznûj‰ími dotazy
t˘kajícími se netop˘rÛ.
Dotázaní pracovníci tûchto
institucí, pokud sami nejsou
zku‰en˘mi chiropterology,
si v‰ak s odpovûdí nemu-
sejí vÏdy vûdût rady. Tato
kapitola pfiiná‰í pfiehled
nejãastûj‰ích témat a odpo-
vûdí na nejbûÏnûj‰í otázky.  
Kromû toho je v‰ak také
tfieba zdÛraznit, Ïe samotná
komunikace s lidmi, trpû-
livé vysvûtlení problému
a pokud moÏno také osobní
náv‰tûva lokality (nejlépe
spojená s odchycením a ukáz-
kou Ïivého netop˘ra) je
leckdy zcela nejefektivnûj‰í
metodou praktické ochrany
netop˘rÛ. Tímto zpÛsobem
lze ãasto zabránit nûkter˘m
zbyteãn˘m stfietÛm a sna-
hám o vypuzení netop˘rÛ

z domu. Mnozí lidé mají k netop˘rÛm nedÛvûru a pouhá skuteãnost, Ïe se jedná
o pfiísnû chránûné Ïivoãichy, je nepfiesvûdãí, aby souÏití s netop˘ry chápali jako
pozitivum. 

Jsou netop˘fii nebezpeãní?

Tradiãnû uvádûné povûry (napfiíklad Ïe se netop˘fii zamotávají lidem do vlasÛ
nebo Ïe ãlovûka mohou sami napadnout, sát lidskou krev a podobnû) jiÏ v sou-
ãasnosti mezi vefiejností nejsou pfiíli‰ roz‰ífiené. Místo toho se v‰ak lidé obávají
reálnûj‰ích ohroÏení. Mají-li ve svém domû letní kolonii, vadí jim zejména trus
a moã netop˘rÛ, obávají se pfienosu nejrÛznûj‰ích chorob a parazitÛ.    
Netop˘fii jsou volnû Ïijící Ïivoãichové a stejnû jako u ostatních druhÛ savcÛ exis-
tuje jisté riziko pfienosu infekãních chorob na ãlovûka pfii pokousání. V Evropû
bylo zaznamenáno i nûkolik pfiípadÛ pfienosu vztekliny. Celkovû je v‰ak v˘skyt
vztekliny u netop˘rÛ vzácn˘ a riziko nákazy ãlovûka je velmi nízké. Malé druhy
netop˘rÛ navíc ani nedokáÏou prokousnout lidskou kÛÏi, takÏe k pfienosu vztek-
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liny ze slin netop˘ra do krve ãlovûka nemÛÏe dojít. Ani netop˘fii infikovaní vztek-
linou sami ãlovûka nenapadají, k pokousání a nákaze mÛÏe dojít jen tehdy, pokud
ãlovûk bere netop˘ra do ruky. I pfiesto, Ïe riziko pfienosu infekãních chorob na
ãlovûka není vysoké, je tfieba lidem vÏdy doporuãovat, aby pfii jakékoliv manipu-
laci s netop˘ry pouÏívali radûji rukavice ãi hadr. V pfiípadû pokousání je vhodné
ránu co nejdfiíve vydezinfikovat a vyhledat lékafie.  
Podobnû nelze u netop˘rÛ vylouãit v˘skyt rÛzn˘ch parazitÛ, jako jsou ‰tûnice,
blechy a klo‰i. âasto se v‰ak jedná o druhy parazitÛ specializované právû na neto-
p˘ry, nemají tedy obvykle potfiebu opou‰tût tûla netop˘rÛ (napfiíklad v letní kolo-
nii) a vyhledávat jiného hostitele.
Je pochopitelné, Ïe hromadûní trusu a moãi netop˘rÛ není zcela vítanou skuteã-
ností, zejména z hygienického hlediska. Obzvlá‰È v pfiípadû v˘skytu letních
kolonií netop˘rÛ v obytn˘ch domech a ‰kolách je tento aspekt ãasto zdÛrazÀo-
ván. U nûkter˘ch druhÛ, jako je napfiíklad netop˘r velk˘, lze v‰ak problém úklidu
trusu na pÛdû snadno fie‰it (viz kapitola 4.2). SloÏitûj‰í je situace u ‰tûrbinov˘ch
druhÛ netop˘rÛ. Ti ob˘vají prostory, které nejsou pfiístupné ãlovûku a tudíÏ obvy-
kle ani není moÏné je uklízet. Pokud neexistuje jiné fie‰ení, lze v takovém pfiípadû
souhlasit s uzavfiením vletov˘ch otvorÛ (samozfiejmû aÏ po opu‰tûní úkrytu neto-
p˘ry). Je v‰ak tfieba zdÛraznit, Ïe za normálních okolností trus netop˘rÛ rychle
vyschne a ani ve vût‰ím mnoÏství obvykle nepfiedstavuje hygienick˘ problém
(narozdíl od trusu nûkter˘ch bûÏnû chovan˘ch domácích zvífiat). 

Netop˘ry v domû nechceme. Pfiijeìte si pro nû! 

Netop˘ry není moÏné odchytit a odvézt nûkam, kde by nebyli na obtíÏ, jak se
nûkdy lidé mylnû domnívají. DÛvodem jsou specifické nároky netop˘rÛ na cha-
rakter úkrytu a zejména sloÏité sociální vazby v rámci populace. Pfiemístûní celé
samiãí kolonie do jiného úkrytu tedy není vhodné, neboÈ nové místo by s nejvût‰í
pravdûpodobností netop˘rÛm nevyhovovalo a pfii pfievozu by byli vystaveni zby-
teãnému stresu. Kromû toho není moÏné odchytat celou letní kolonii, protoÏe
mláìata dosud neschopná letu zÛstávají v úkrytu. Stejnû tak není moÏné odvézt
kolonii netop˘rÛ do zoo a chovat je v zajetí. V pfiípadû, Ïe netop˘fii zpÛsobují
majitelÛm domÛ problémy, je tfieba tuto situaci fie‰it jin˘m, vhodnûj‰ím zpÛsobem
(viz napfi. kapitola 4.2 a 4.4). 

Mohou se netop˘fii na pÛdû pfiemnoÏit?

Nemohou. Jak jiÏ bylo fieãeno v kapitole 1, samice netop˘rÛ mají kaÏdoroãnû jen
jedno mládû (maximálnû u nûkter˘ch druhÛ dvû aÏ tfii mláìata). Letní kolonie se
tedy nemÛÏe rychle namnoÏit zpÛsobem, jak˘ známe napfiíklad u my‰í a jin˘ch
hlodavcÛ. I kdyby v‰echna mláìata pfieÏila, mÛÏe se poãetnost letní kolonie
z roku na rok zv˘‰it maximálnû o polovinu. Ve skuteãnosti je v‰ak rÛst kolonie
mnohem pomalej‰í, neboÈ úmrtnost mláìat je pomûrnû vysoká. Netop˘fii navíc
nezpÛsobují Ïádné ‰kody a jejich v˘skyt v domû je, narozdíl od my‰í, jen sezónní. 
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Plánujeme opravu stfiechy, ale na pÛdû jsou netop˘fii – jak postupovat?

Vhodn˘ postup je detailnû popsán v kapitole 4.2. Tazateli je tfieba zejména vysvût-
lit, Ïe u zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ netop˘rÛ je pro jak˘koliv zásah do pÛdního
prostoru nezbytná v˘jimka ze zákona ã. 114/1992 Sb., o kterou je tfieba zaÏádat
s dostateãn˘m pfiedstihem, a dále zdÛraznit, Ïe stavební práce nesmûjí probíhat
v období duben aÏ srpen. Kromû toho je moÏné dotyãnému zaslat informaãní
dopis, jehoÏ vzor lze nalézt na internetové adrese www.nature.cz.

Co dûlat s nalezen˘m netop˘rem?

Tento problém popisuje kapitola 4.5. DÛleÏitou zásadou je nebrat Ïivé netop˘ry
do holé ruky, vÏdy pro jistotu pouÏít rukavici nebo hadr.   

Kde se mÛÏeme o netop˘rech dozvûdût nûco více? 

Kromû vybrané literatury a fiady internetov˘ch adres (viz kapitola 6) lze zájemcÛm
z fiad vefiejnosti doporuãit zejména osvûtovou akci nazvanou Evropská noc neto-
p˘rÛ, která se koná kaÏdoroãnû poslední srpnov˘ víkend (pfiípadnû v nûkterém
z blízk˘ch termínÛ) pod zá‰titou Dohody EUROBATS. V âeské republice koordi-
nuje tuto akci âeská spoleãnost pro ochranu netop˘rÛ (âESON), na její organizaci
se podílí také âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody, dal‰í obãanská sdruÏení, správy
CHKO ãi NP apod. Na internetov˘ch stránkách âESON (www.ceson.org) lze
nalézt také místa konání Evropské noci netop˘rÛ na na‰em území – v souãasnosti
je jich okolo dvaceti. Prostfiednictvím pfiedná‰ek s promítáním diapozitivÛ ãi filmÛ,
vycházek do noãní pfiírody, ukázek pouÏití ultrazvukov˘ch detektorÛ a odchytu
netop˘rÛ do sítû mají úãastníci Evropské noci netop˘rÛ moÏnost seznámit se se
zpÛsobem Ïivota netop˘rÛ, jejich ohroÏením a ochranou. Akce je vhodná i pro
rodiãe s dûtmi.         
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5. KONTAKTNÍ ADRESY

5.1. STÁTNÍ ORGANIZACE OCHRANY P¤ÍRODY

AGENTURA OCHRANY P¤ÍRODY A KRAJINY âESKÉ REPUBLIKY (AOPK âR)
www.nature.cz (zde lze nalézt kontakty na zoology na jednotliv˘ch pracovi‰tích)

AOPK âR – ústfiední pracovi‰tû
Kali‰nická 4-6
130 23 Praha 3
tel.: 222 580 013 (ústfiedna)
e-mail: aopkcr@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko Praha
U ·alamounky 41/769
158 00 Praha 5
tel.: 251 101 671, 251 101 672
e-mail: praha@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko 
Ústí nad Labem
Bûlehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 220 525, 475 220 579
e-mail: usti@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko PlzeÀ
Malá 9
304 01 PlzeÀ
tel.: 373 300 060, 373 300 055
e-mail: plzen@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko 
âeské Budûjovice
Nám. Pfiemysla Otakara II. 34
370 01 âeské Budûjovice
tel.: 386 110 717, 386 110 711
e-mail:
ceske_budejovice@nature.cz
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AOPK âR – stfiedisko Pardubice
BoÏeny Nûmcové 2625
530 02 Pardubice
tel.: 466 797 581, 466 797 582
e-mail: pardubice@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko HavlíãkÛv Brod
Husova 2115
580 02 HavlíãkÛv Brod
tel.: 569 423 885, 569 429 494
e-mail: havlickuv_brod@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko Brno
Lidická 25/27
657 20 Brno
tel.: 541 126 200, 541 126 270
e-mail: brno@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko Olomouc
Lafayettova 13
772 00 Olomouc
tel.: 585 224 157, 585 229 873
e-mail: olomouc@nature.cz

AOPK âR – stfiedisko Ostrava
Trocnovská 2
702 00 Ostrava – Pfiívoz
tel.: 596 133 673, 596 133 674
e-mail: ostrava@nature.cz

SPRÁVA OCHRANY P¤ÍRODY
http://schko.ten.cz (zde lze nalézt kontakty 
na zoology na jednotliv˘ch pracovi‰tích)

Správa CHKO Beskydy
NádraÏní 36 
756 61 RoÏnov pod Radho‰tûm
tel.: 571 654 293

Správa CHKO Bílé Karpaty
NádraÏní 318 
763 26 Luhaãovice
tel.: 577 119 626, 577 119 627
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Správa CHKO Blaník
ã.p. 8 
257 06 LouÀovice pod Blaníkem
tel.: 317 852 654

Správa CHKO Blansk˘ les
Vy‰n˘ 59 
381 01 âesk˘ Krumlov
tel.: 380 716 618, 380 711 249

Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59 
549 54 Police nad Metují
tel.: 491 549 020–32

Správa CHKO âeské stfiedohofií
Michalská 260/14 
412 01 Litomûfiice
tel.: 416 732 387

Správa CHKO âesk˘ kras
ã.p. 85 
267 18 Karl‰tejn
tel.: 311 681 023

Správa CHKO âesk˘ ráj
Dvofiákova 294 
511 01 Turnov
tel.: 481 322 292, 481 321 900

Správa CHKO Jeseníky
ã.p. 93 
790 01 Jeseník – Bukovice
tel.: 584 402 228

Správa CHKO Jizerské hory
U jezu 10 
460 01 Liberec
tel.: 482 428 999, 482 428 997

Správa CHKO Kokofiínsko
âeská ul. 149 
276 01 Mûlník
tel.: 315 622 149
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Správa CHKO Kfiivoklátsko
ã.p. 5 
270 23 Zbeãno
tel.: 313 554 834, 313 554 810

Správa CHKO Labské pískovce
Teplická 424/69 
405 02 Dûãín
tel.: 412 518 287, 412 518 929

Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova 5 
784 01 Litovel
tel.: 585 344 156, 585 344 157

Správa CHKO LuÏické hory
·kolní 12 
471 25 Jablonné v Podje‰tûdí
tel.: 487 762 356

Správa CHKO Moravsk˘ kras
Svitavská 29 
678 01 Blansko
tel.: 516 417 825

Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332 
516 01 Rychnov nad KnûÏnou
tel.: 494 539 541

Správa CHKO Pálava
Námûstí 32 
692 01 Mikulov
tel.: 519 510 585

Správa CHKO Poodfií
ul. 2. kvûtna 
742 13 Studénka
tel.: 556 455 055

Správa CHKO Slavkovsk˘ les
Hlavní 540 
353 01 Mariánské Láznû
tel.: 354 624 081
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Správa CHKO TfieboÀsko
Valy 121 
379 01 TfieboÀ
tel.: 384 721 248

Správa CHKO Îelezné hory
Námûstí 317 
538 25 Nasavrky
tel.: 469 677 420

Správa CHKO Îìárské vrchy
Brnûnská 39 
591 01 Îìár nad Sázavou
tel.: 566 653 111

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU âESKÉ ·V¯CARSKO
www.npcs.cz
PraÏská 52
407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 354 050

SPRÁVA KRKONO·SKÉHO NÁRODNÍHO PARKU 
www.krnap.cz
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
tel.: 499 456 212   

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
www.nppodyji.cz
Na Vyhlídce 5
669 01 Znojmo
tel.: 515 226 722, 515 221 115

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHKO ·UMAVA
www.npsumava.cz
pracovi‰tû Ka‰perské Hory
Su‰ická 399
341 92 Ka‰perské Hory
tel.: 376 582 580
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âESKÁ INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
www.cizp.cz (zde lze nalézt kontakty na oddûlení ochrany pfiírody a krajiny na
jednotliv˘ch oblastních inspektorátech)
Na Bfiehu 267
190 00 Praha 9
tel.: 283 891 564

5.2. STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ÎIVOâICHY

(tzv. Národní síÈ stanic pro handicapované Ïivoãichy je provozována pod patro-
nací âeského svazu ochráncÛ pfiírody, viz téÏ www.csop.ecn.cz/handicap/sta-
nice.php)

ZÁPADNÍ âECHY

SOOS
Kontakt: Záchranná stanice pfii Soos, Katefiina 39, 351 34 Skalná
tel.: 354 542 033, 737 769 354

Tachov
Kontakt: Tachovsk˘ ornitologick˘ spolek, Na vinici 628, 347 01 Tachov
tel.: 608 154 180, 608 227 072, 605 489 469

Berkut
Kontakt: ZO âSOP Berkut, Zámek 352, 354 91 Láznû KynÏvart
tel.: 353 392 275, 736 671 114, 602 486 736

PlzeÀ
Kontakt: DES OP PlzeÀ, Zábûlská 75, 312 19 PlzeÀ
tel.: 377 460 088, 777 145 960, 777 194 095, 777 760 777 

Rokycany
Kontakt: ZO âSOP Rokycany, ·vermova 748/II, 337 01 Rokycany
tel.: 371 722 686, 603 239 922, 604 130 618

Spálené Pofiíãí
Kontakt: Ekocentrum âSOP, PlzeÀská 55, 335 61 Spálené Pofiíãí
tel.: 371 594 842, 606 575 566, 607 100 006

SEVEROZÁPADNÍ âECHY

Chomutov
Kontakt: Podkru‰nohorsk˘ zoopark, Pfiemyslova 259, 430 01 Chomutov
tel.: 474 629 917, 602 459 526
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Dolní T˘nec
Kontakt: FALCO Dolní T˘nec 39, 412 01 Litomûfiice
tel.: 416 791 114, 606 280 121, 721 940 170

ST¤EDNÍ âECHY

Kladno - âabárna
Kontakt: AVES, Ukrajinská 2226, 272 02 Kladno
tel.: 602 336 014, 723 468 462

Praha - Jinonice
Kontakt: Stanice pro handicapované Ïivoãichy, Vavfiinecká - sad, 158 00 Praha 5 
tel.: 602 205 070, 604 201 846

Pátek u Podûbrad
Kontakt: Stanice pro handicapované Ïivoãichy, Pátek 56, 290 01 Podûbrady
tel.: 603 864 822

Vla‰im
Kontakt: Podblanické ekocentrum âSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vla‰im
tel./fax: 317 845 169, 317 845 965, 777 800 460

Votice
Kontakt: Ochrana fauny Votice, Komenského nám. 142, 259 01 Votice
tel.: 317 813 178, 603 259 902

JIÎNÍ âECHY

Nová Ves - Makov
Kontakt: Hájenka Makov, Nová Ves 10, 398 31 âíÏová
tel.: 382 279 159, 724 090 220

Ohrada
Kontakt: ZOO Ohrada, 373 51 Hluboká nad Vltavou 
tel.: 387 002 213, 387 002 211, 723 361 181

Hluboká nad Vltavou
Kontakt: Sulimo, Lesní 690, 373 51 Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 967 697, 728 916 150

SEVEROV¯CHODNÍ âECHY

Lib‰tát
Kontakt: Stanice pro handicapované Ïivoãichy, Lib‰tát 95, 512 03
tel.: 481 689 433, 732 228 801
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Jaromûfi
Kontakt: ZO âSOP Jaromûfi, Areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaromûfi
tel.: 499 392 325, 605 251 434 , 603 847 189, 723 565 331

âESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

Bor u Skutãe - Pasíãka
Kontakt: SOP Pasíãka, Bor u Skutãe 47, 539 44 Proseã 
tel.: 469 321 396, 603 535 994, 603 502 862

Vendolí
Kontakt: Záchranná stanice volnû Ïijících ÏivoãichÛ Zelené Vendolí, Vendolí 42,
569 14
tel.: 461 545 526, 604 830 851

Pavlov
Kontakt: Stanice pfii AOPK, Pavlov 54, Ledeã nad Sázavou 584 01
tel.: 602 205 591, 605 727 704

JIÎNÍ MORAVA

Brno - Bystrc
Kontakt: Zoologická zahrada mûsta Brna, U ZOO 46, 635 00 Brno-Bystrc
tel.: 546 432 311, 721 550 214, 603 465 329, 723 838 209

Zelen˘ telefon mûsta Brno
tel.: 542 422 750, 542 422 755

SEVEROZÁPADNÍ MORAVA

Olomouc – Svat˘ Kopeãek
Kontakt: ZOO Olomouc, Svat˘ Kopeãek
tel.: 585 385 348, 585 385 382

ST¤EDNÍ A V¯CHODNÍ MORAVA

Barto‰ovice
Kontakt: Záchranná stanice, 742 54 Barto‰ovice na Moravû 
tel.: 556 758 675, 602 540 037

Buchlovice
Kontakt: ZO âSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice
tel.: 572 595 916, 732 250 240
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5.3. NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ZAB¯VAJÍCÍ SE OCHRANOU NETOP¯RÒ

âeská spoleãnost pro ochranu netop˘rÛ (âESON)
c/o AOPK âR
Kali‰nická 4-6
130 23 Praha 3
tel.: 283 069 251, 283 069 211
www.ceson.org

âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody (âSOP)
Ústfiední v˘konná rada âSOP
Uruguayská 7
120 00 Praha 2
tel.: 222 516 115
www.csop.ecn.cz

Ekologick˘ institut Veronica
Panská 9
602 00 Brno
tel.: 542 422 750, 542 422 755
www.veronica.cz

Ochrana fauny âR
Komenského nám. 142
259 01 Votice
tel.: 302 582 310, 302 582 665
www.ochranafauny.cz
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5.4. VYSOKÉ ·KOLY A MUZEA

Pfiírodovûdecká fakulta Univerzity Karlovy
Katedra zoologie
Viniãná 7
128 44 Praha 2
tel.: 221 951 851, 221 951 111

Biologická fakulta Jihoãeské univerzity
Katedra zoologie
Brani‰ovská 31
370 05 âeské Budûjovice
tel.: 389 022 253, 387 772 254

Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity
Katedra zoologie a ekologie
Kotláfiská 2
611 37 Brno
tel.: 549 496 866, 549 493 095

Národní muzeum
Zoologické oddûlení
Václavské námûstí 68
115 79 Praha 1
tel.: 224 497 263

Dal‰í vybraná muzea zab˘vající se v˘zkumem netop˘rÛ:

V˘chodoãeské muzeum v Pardubicích
Zámek 2
530 02 Pardubice
tel.: 466 799 240

Jihomoravské muzeum ve Znojmû
PfiemyslovcÛ 8
669 02 Znojmo
tel.: 515 282 233
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Vybrané internetové odkazy (dal‰í ãtení o netop˘rech)

âeská spoleãnost pro ochranu netop˘rÛ (âESON)
- ãeská nevládní organizace
www.ceson.org

Skupina pre ochranu netopierov (SON)
- slovenská nevládní organizace
www.netopiere.sk

Bat Conservation Trust
- nevládní organizace zab˘vající se ochranou netop˘rÛ ve Velké Británii
www.bats.org.uk

Bat Conservation International
- nevládní organizace zab˘vající se ochranou netop˘rÛ v USA
www.batcon.org

NABU – Fledermausschutz
- stránky nûmecké nevládní organizace NABU vûnované ochranû netop˘rÛ
www.fledermausschutz.de
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Fledermäuse in Österreich
- rakouské stránky o v˘zkumu a ochranû netop˘rÛ
www.fledermausschutz.at

Stiftung Fledermausschutz
- ‰v˘carská nevládní organizace 
www.fledermausschutz.ch

Fledermäuse in der Schweitz
- dal‰í ‰v˘carské stránky o netop˘rech
www.fledermaus.ch

EUROBATS
- Dohoda o ochranû populací evropsk˘ch netop˘rÛ (zde lze také nalézt dal‰í
odkazy)
www.eurobats.org

Buzbee’s bat page
- odkazy na mnoÏství webov˘ch stránek o netop˘rech
http://batbox.org/
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