Postup při nálezu netopýra
Nález netopýra v bytě (kanceláři apod.) ve večerních či nočních hodinách (netopýr poletuje po
místnosti nebo visí na zácloně apod.):

•

•
•

•
•

otevřete okna (popř. balkónové dveře), uvolněte výlet odtažením záclony či závěsů,
zavřete dveře do dalších místností, zhasněte světlo a počkejte – pokud má klid, netopýr
se po chvíli zorientuje a většinou si najde cestu ven sám
pokud netopýr neodletí, šetrně jej odchyťte a zkuste vypustit ven (viz níže)
zkontrolujte, zda se v bytě nenacházejí další netopýři (mohou se ukrývat ve štěrbinách
za obrazy, za gaučem, za skříněmi) – pokud je netopýrů větší počet, kontaktujte
záchrannou stanici
záletům netopýrů do bytu lze předejít použitím okenní sítě na komáry (pokud to nelze,
nechat při větrání alespoň přes okno zataženou záclonu)
v případě nálezu v chladnější části roku (noční teplota pod +10 °C) netopýra
nevypouštějte, postupujte podle bodu Nález netopýra, který je zraněný či vysílený.

Nález netopýra v bytě během dne:
• netopýra šetrně odchyťte, umístěte do krabice a ve večerních hodinách zkuste vypustit
ven (viz níže)
• zkontrolujte, zda se v bytě nenacházejí další netopýři (mohou se ukrývat ve štěrbinách
za obrazy, za gaučem, za skříněmi) – pokud je netopýrů větší počet, kontaktujte
záchrannou stanici
• v případě nálezu v chladnější části roku (noční teplota pod +10 °C) netopýra
nevypouštějte, postupujte podle bodu Nález netopýra, který je zraněný či vysílený.
Šetrný odchyt a vypuštění zdravého netopýra:
• netopýra uchopte pomocí hadru či silnější rukavice (nesahejte na něj holýma rukama)
• netopýra umístěte do papírové krabice s víkem (do krabice dejte kousek hadru či
ubrousku jako úkryt, do víčka od zavařovací sklenice trochu vody na pití), krabici
zavřete a umístěte do přítmí, pokojové teploty
• po setmění zkuste netopýra vypustit na volném prostranství na bezpečném vyvýšeném
místě, kam nemůže pes či kočka – odkrytou krabici umístěte např. na venkovní stůl
nebo ji podržte v ruce. Sledujte, zda netopýr odlétl. Toto lze provádět pouze při
venkovní teplotě nad 10ºC. Nedávejte netopýry na půdu či na strom! (Netopýr může
někam zalézt nebo vyšplhat vysoko, není pak vidět, zda odlétl.)
• pokud netopýr během krátké doby neodletí, dejte ho zpátky do krabice s víkem, nechte
přes noc v domě a kontaktujte záchrannou stanici
Nález netopýra, který je zraněný či vysílený (netopýr leží na zemi, visí nízko nad zemí nebo má
zjevné poranění), rovněž při nálezu netopýra během zimních měsíců:
• šetrně netopýra odchyťte, umístěte do papírové krabice (viz výše) a kontaktujte
záchrannou stanici

Postup při výskytu letní kolonie či zimujících netopýrů v domě
Na půdách a v podstřeší domů (v případě panelových domů také ve štěrbinách mezi panely)
mohou sídlit letní kolonie netopýrů – jedná se o skupiny samic, které zde během teplé části
roku porodí a odchovají mláďata. V zimním období mohou netopýři hibernovat ve sklepích (ale
také v úkrytech v panelových domech).

•
•
•

•

Pokud netopýři nezpůsobují žádné problémy a neplánuje se rekonstrukce či zateplování
domu, není potřeba dělat nic.
Zimující netopýry a kolonie na půdách zbytečně nerušte.
V případě plánované rekonstrukce či zateplování je třeba vhodně načasovat práce a
postupovat šetrně, aby byl minimalizován negativní dopad na netopýry. Kontaktujte
ČESON.
Netopýři někdy mohou způsobovat problémy (znečišťování domu trusem, hlučné
hlasové projevy a šramocení, pronikání do stoupaček apod.). Kontaktujte ČESON.

Pozor: v případě plánovaného zásahu do úkrytu netopýrů nebo činnosti způsobující rušení
netopýrů je nutné požádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Na území chráněné krajinné oblasti
(CHKO) či národního parku (NP) vydává výjimku příslušná správa CHKO či NP. Mimo území
CHKO a NP je třeba požádat o toto povolení příslušný krajský úřad (odbor životního prostředí).

Kontakty
•

ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) – poradenská linka: 737 121 672,
netopyr@ceson.org, www.ceson.org, www.sousednetopyr.cz

•
•

záchranné stanice pro živočichy v jednotlivých regionech ČR – www.zvirevnouzi.cz
ZO ČSOP Nyctalus - péče o nalezené netopýry v Praze a blízkém okolí – SOS linka: 731
523 599, www.nyctalus.cz
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