
1 

          Mezinárodní noc pro netopýry 2016 
 

 
Zveme Vás na jubilejní 20. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, která se koná tradičně na 
přelomu srpna a září na řadě míst po celém světě. Přijďte se seznámit se zajímavým životem těchto 
tajuplných nočních savců! Akce je určena široké veřejnosti, dětem i dospělým.  
 V následujícím seznamu naleznete přehled všech 53 akcí pořádaných v roce 2016 
v jednotlivých krajích ČR v období od 11. srpna do 30. září. A na co se můžete těšit? Čekají vás 
přednášky o životě netopýrů a jejich ochraně, promítání prezentací a filmů, ukázky odchytu 
netopýrů do sítí, sledování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru, ukázky ochočených 
hendikepovaných netopýrů, ale i soutěže a hry pro děti.  
 V České republice je letošní netopýří noc věnována tématu ochrany netopýrů osídlujících 
úkryty na půdách budov, a to zejména v památkově chráněných objektech, jako jsou hrady, zámky 
či kostely. Během netopýřích nocí budete mít příležitost řadu z těchto lokalit navštívit a poznat je 
tentokrát trochu jinak. Připraveny jsou i prohlídky jeskyní či noční vycházky do přírody. 
Nezapomeňte si s sebou vzít baterku a oblečení i obuv do terénu! 
 Akce označené hvězdičkou probíhají v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb 
poznejte tajemný svět netopýrů“, který finančně podpořil Státního fond životního prostředí ČR a 
Ministerstvo životního prostředí. Mezinárodní noc pro netopýry (International Bat Night) se koná 
pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS).  
 
 
Karlovarský kraj  
 
Rovná u Sokolova - důl Jeroným (okr. Sokolov) 
V pátek 2. září od 20:00 do 0:30 hod.  
Program: Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v západních 
Čechách. Akci je možné spojit s odpolední prohlídkou podzemí zpřístupněného středověkého  
dolu Jeroným. Součástí programu bude přednáška o životě netopýrů. 
Pořádají: AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, ZO ČSOP Kladská. Kontakt: 
premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek) 
 
Mariánské Lázně – kolonáda Ferdinandova pramene (okr. Cheb) 
V sobotu 3. září od 19:00 do 23:00 hod.  
Program: Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, pozorování netopýrů pomocí ultrazvukového 
detektoru, přednáška o životě netopýrů, výstava o podzemí Karlovarského kraje. Soutěže a hry pro 
děti i dospělé.  
Pořádají: AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, ZO ČSOP Kladská. Kontakt: 
premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek) 
 
 
Plzeňský kraj  
 
Poběžovice – základní škola (okr. Domažlice) 
V pátek 2. září od 18:00 do 23:00 hod. 
Program: Populárně naučná přednáška s promítáním o životě netopýrů. Výstava a film o 
netopýrech, program pro děti – soutěže a hry o ceny. Ukázka práce s ultrazvukovým detektorem při 
určování druhů netopýrů, odchyt netopýrů.  



2 

Pořádají: AOPK ČR - RP Správa CHKO Český les, ČESON, Krajský úřad Plzeňského kraje, ZOO 
Plzeň, ZO ČSOP Nyctalus, ZŠ Poběžovice, ZO ČSOP Sylva Lunae, Mezi lesy z.s. Kontakt: 
martin.jiran@nature.cz, marketa.marakova@nature.cz, 720 543 084, 725 141 686 (Martin Jiran, 
Markéta Mařáková) 
 
 
Ústecký kraj 
 
Krásná Lípa - areál Správy NP České Švýcarsko (okr. Děčín) 
V pátek 9. září od 19:00 do 21:00 hod. 
Program: Tradiční večerní setkání pod širým nebem, při kterém se můžete setkat s živým 
netopýrem a dozvědět se spoustu zajímavostí ze života těchto tajemných nočních tvorů. 
Pořádají: Správa Národního parku České Švýcarsko, 33/08 ZO ČSOP Netopýr Varnsdorf. Kontakt: 
j.juda@npcs.cz, 737 276 863 (Jakub Juda) 
 
 
Praha  
 
Ekocentrum Toulcův dvůr (Praha - Hostivař, Kubatova 1/32)* 
Ve středu 31. srpna od 18:00 do 21:00 hod. 
Program: V Toulcově dvoře od 18.00 přednáška s promítáním a ukázkou živých ochočených 
hendikepovaných netopýrů, od cca 19.30 do 21.00 procházka kolem Botiče (cca 2 km) a sledování 
lovecké aktivity volně žijících netopýrů. 
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus, ČESON, Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr. 
Kontakt: zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová), 604 156 154 (Marie 
Moravcová) 
 
Sportovní areál Hamr (Praha – Záběhlice) 
V sobotu 10. září od 15:00 do 21:00 hod.  
Program: Benefiční koncert pro netopýry, výstava Netopýr jako symbol, Netopýři Prahy, ukázka 
živých ochočených hendikepovaných netopýrů. Večer od 19.30 exkurze s ultrazvukovým 
detektorem za lovícími netopýry na Hamru. 
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus, sportovní areál Hamr, MČ Praha 10, Hl.m. Praha. Kontakt: 
zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová), martapaduchova@seznam.cz, 605 549 
824 (Marta Paduchová) 
 
 
Středočeský kraj 
 
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (okr. Benešov) 
Ve čtvrtek 11. srpna od 19:00 do 22:00 hod.  
Program: Přednáška s promítáním, ukázka péče o ochočené hendikepované netopýry, netopýří 
poradna. Netopýří dílnička a úkoly pro děti. Za příznivého počasí po setmění procházka parkem 
a vyhledávání netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru. 
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus, ČESON, Podblanické ekocentrum. Kontakt: 
zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová) 
 
 
Zámek Konopiště (okr. Benešov)* 
Ve čtvrtek 18. srpna od 18:00 do 20:00 hod.  
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Program: Přednáška o netopýrech spojená s ukázkou ochočených, trvale handicapovaných zvířat, 
nahrávkami netopýřích hlasů a práce s ultrazvukovým detektorem. 
Pořádají: ČESON, NPÚ - Správa zámku Konopiště. Kontakt: petra.ceson@seznam.cz, 605 870 323 
(Petra Schnitzerová) 
 
Srbsko - lom na Chlumu (okr. Beroun) 
V sobotu 20. srpna od 10:00 do 18:00 hod.  
Program: Den otevřených dveří v Srbských jeskyních. Nutné vybavení do jeskyní: helma (může být 
i cyklistická), funkční svítilna čelovka, oděv a obuv do bláta a chladna (teplota v jeskyni 8°C). Od 
11:00 hod. program s netopýry - výstava o netopýrech v podzemí, přednášky s prezentací 
ochočených hendikepovaných netopýrů, netopýří dílnička, soutěž o ceny.  
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus a ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha. Kontakt: 
zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová) 
 
Dobříš – zámecký park (okr. Dobříš)* 
V sobotu 20. srpna od 18:00 do 21:00 hod. 
Program: Stezka úkolů pro děti, přednáška o životě netopýrů, ukázka trvale hendikepovaných 
netopýrů, na závěr vycházka s detektorem a pozorování netopýrů v zámeckém parku.  
Pořádají: ČESON, Ochrana fauny ČR, Správa zámku Dobříš. Kontakt: petra.ceson@seznam.cz, 605 
870 323 (Petra Schnitzerová) 
 
Týnec nad Sázavou – hrad (okr. Benešov)* 
V pátek 26. srpna od 19:00 do 23:00 hod.  
Program: Naučná stezka pro děti v okolí hradu, možnost prohlídky letní kolonie netopýra velkého 
ve věži s výkladem, ukázky hendikepovaných netopýrů, promítání filmu Netopýři ve tmě a 
následná vycházka s ultrazvukovými detektory k řece. 
Pořádají: ČESON, Městské muzeum Týnec nad Sázavou a Blatské muzeum v Soběslavi. Kontakt: 
petra.ceson@seznam.cz, 605 870 323 (Petra Schnitzerová) 
 
Beroun – Muzeum Českého krasu (okr. Beroun)* 
V pátek 26. srpna od 15 hod.  
Program: Přednáška s promítáním, netopýří dílnička pro děti, netopýří poradna, informační 
a propagační materiály, netopýří suvenýry. Živí ochočení netopýři, které si můžete zblízka 
prohlídnout, pohladit či nakrmit.  
Pořádají: Muzeum Českého krasu v Berouně, ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: 
zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová) 
 
Hrad Točník (okr. Beroun)*  
V sobotu 3. září od 19:00 do 22:00 hod.  
Program: Netopýří přírodovědná stezka pro děti, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, 
přednáška s promítáním a pro zájemce noční hradní procházka s ultrazvukovým detektorem.  
Pořádají: ČESON, NPÚ - Správa hradu Točník. Kontakt: DitaWeinfurtova@seznam.cz, 737 121 
672 (Dita Weinfurtová) 
 
Záchranná stanice AVES Kladno - Čabárna (okr. Kladno) 
V pondělí 5. září od 18:00 do 21:00 hod.  
Program: Přednáška s promítáním, ukázka ochočených hendikepovaných netopýrů, vycházka 
s ultrazvukovým detektorem k rybníku, pozorování lovících netopýrů. 
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus a Záchranná stanice AVES. Kontakt: zieglerova.d@seznam.cz, 
731 523 599 (Dagmar Zieglerová) 
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Hrad Zví řetice (okr. Mladá Boleslav)* 
V pátek 9. září od 20:30 do 0:00 hod.  
Program: Ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu, ukázky péče o hendikepované jedince, 
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa, suvenýry, hry pro děti.  
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, ČESON. Kontakt: 
daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček) 
 
Dobřichovice (okr. Praha – západ) 
V sobotu 24. září od 16:00 hod. u Dobřichovického zámku. 
Program: Přednáška o životě a ochraně netopýrů, hry pro děti, ukázka hendikepovaných netopýrů, 
v případě příznivého počasí zakončeno večerní procházkou s detektorem. 
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus, ČESON. Kontakt: Helena.Jahelkova@seznam.cz, 728 504 240 
(Helena Jahelková) 
 
 
Liberecký kraj  
 
Liberec – Panský lom (okr. Liberec)* 
V pátek 26. srpna od 20:30 hod. do 0:00, před vstupem do Hanychovské jeskyně 
Program: Ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince, 
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa, možnost zakoupit suvenýry. Lokalita je snadno 
dostupná MHD (tramvaj č. 3), 20 min. chůze od konečné v Horním Hanychově.  
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, ČESON a Správa CHKO Jizerské hory. 
Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček) 
 
Skalice u České Lípy (okr. Česká Lípa) 
V pátek 26. srpna od 20:30 do 0:00 hod., před jeskyní na úpatí Skalického vrchu 
Program: Povídání o životě netopýrů a možnostech jejich ochrany, ukázka odchytu do sítí.   
Pořádá: Vlastivědné muzeum a galerie v  České Lípě, Ekoporadna Orsej. Kontakt: 
vitacek@muzeumcl.cz (Zdeněk Vitáček), kaiserova@muzeumcl.cz, 774 825 089 (Tereza 
Kaiserová) 
 
Cvikov - Ledová jeskyně Naděje (okr. Česká Lípa)* 
V pátek 2. září od 21:00 do 0:00 hod., na úpatí Suchého vrchu u ústí jeskyně Naděje 
Program: Ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince, 
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa, možnost zakoupit suvenýry.  
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, ČESON a Správa CHKO Jizerské hory. 
Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček) 
 
 
Královéhradecký kraj  
 
Pevnost Dobrošov (okr. Náchod)* 
V sobotu 27. srpna od 18:00 do 22:00 hod.  
Program: Zajímavosti o netopýrech a jejich výskytu na Dobrošově (evropsky významné lokalitě) 
přednese Mgr. Josef Hotový, zoolog Muzea východních Čech.  
Pořádají: Regionální muzeum v Náchodě – Pevnost Dobrošov, ČESON. Kontakt: 
j.hotovy@muzeumhk.cz (Josef Hotový), pevnost.dobrosov@seznam.cz (Radek Švanda).  
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Jaroměř – ptačí park Josefovské louky (okr. Náchod)* 
V pátek 2. září od 16:30 do 22:00 hod.  
Program: První částí bude výprava do světa těch nejohromnějších i nejminiaturnějších netopýrů 
prostřednictvím autentických fotografií a příběhů (začátek v 16:30, v přednáškové místnosti 
Ravelinu No XIV v Jaroměři-Josefově). Po přesunu k Podklasnímu mlýnu (v 19:00) proběhne 
odchyt netopýrů nad Starou Metují a jejich sledování pomocí ultrazvukového detektoru.  
Pořádají: Česká společnost ornitologická, ČESON. Kontakt: josefovskelouky@birdlife.cz, 
734 226 037 (Břeněk Michálek) 
 
Vrchlabí – zámecký park (okr. Trutnov) 
V sobotu 3. září od 19:00 do 22:00 hod.  
Program: Hry pro děti, přednáška o životě a ochraně netopýrů, ukázka živých netopýrů, noční 
procházka zámeckým parkem s poslechem netopýřích hlasů (bat-detektor) a s prohlídkou 
odchytových sítí, na závěr promítání filmu Netopýři ve tmě.  
Pořádají: Správa KRNAP, ČESON. Kontakt: jflousek@krnap.cz, 732 864 202 (Jiří Flousek) 
 
Hradec Králové – Muzeum východních Čech (okr. Hradec Králové)* 
V sobotu 10. září od 18:30 do 0:00 hod.  
Program: Akce přiblíží zajímavá a pro mnohé tajuplná zvířata – netopýry. Součástí programu bude 
vycházka spojená s ukázkami detekce netopýřích echolokačních signálů a odchytem netopýrů do 
sítě.  
Pořádají: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ČESON. Kontakt: j.hotovy@muzeumhk.cz, 
495 512 391 (Josef Hotový) 
 
Broumov – klášter Broumov (okr. Náchod) 
Ve čtvrtek 15. září od 18:00 hod., sál Kreslírna – klášter Broumov 
Program: Přednáška na téma Netopýři Broumovska. 
Pořádají: Agentura pro rozvoj Broumovska, Sciencecafé Broumov. Kontakt: calopteryx@seznam.cz 
(Jiří Rejl) 
 
 
Pardubický kraj  
 
Chrudim (okr. Chrudim)  
V pátek 2. září od 19:00 hod., sraz u kostela Sv. Kateřiny. 
Program: Vycházka podél Chrudimky až do Městského parku, určování netopýrů pomocí detektoru. 
V případě nepříznivého počasí přednáška ve Vodních zdrojích Chrudim (začátek v 19:00 hod.). 
Vycházku povede Jiří Rejl.    
Pořádají: Altus z.s., ČESON. Kontakt: gutzer@centrum.cz, 723 004 397 (Naděžda Gutzerová) 
 
 
Jihočeský kraj 
 
Hrad Šelmberk u Mladé Vožice (okr. Tábor)* 
V sobotu 27. srpna od 20:00 do 0:00 hod.  
Program: Přednáška s promítáním, odchyt netopýrů v areálu hradu, ukázky ochočených 
handicapovaných netopýrů, možnost noční návštěvy věže a doprovodný program po děti. 
Pořádají: ČESON, Danar, z.s., Blatské muzeum v Soběslavi. Kontakt: petra.ceson@seznam.cz, 605 
870 323 (Petra Schnitzerová) 
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Tábor – komunitní centrum CESTA žije (okr. Tábor)*  
V úterý 30. srpna od 18:30 do 22:00 hod. v komunitním centru CESTA žije, Novákova 387, Tábor.  
Program: Netopýří dílnička, přednáška s promítáním, živí ochočení hendikepovaní netopýři, 
exkurze s ultrazvukovým detektorem za lovícími netopýry k Lužnici. 
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus, ČESON, komunitní centrum CESTA žije. Kontakt: 
zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová), wolda1@seznam.cz (Oldřich 
Svoboda) 
 
České Budějovice – Vrbenské rybníky (okr. České Budějovice) 
V pátek 2. září od 18:45 hod., sraz na zastávce MHD U Hvízdala (linky č. 9 a 15) 
Program: Vycházka za netopýry s odborným výkladem spojená s odchytem a pozorováním 
netopýrů v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Součástí vycházky bude i určování s pomocí bat 
detektoru a ukázky živých netopýrů. Vycházka potrvá dvě až tři hodiny. Trasa bude sjízdná pro 
dětské kočárky.  
Pořádají: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, ČESON. Kontakt: RehounekJ@seznam.cz, 605 
066 898 (Jiří Řehounek), rlucan@centrum.cz, 728 984 767 (Radek Lučan) 
 
Chýnovská jeskyně (okr. Tábor) 
V pátek 16. září od 19:00 hod.  
Program: Přednáška o netopýrech, soutěž pro děti i dospělé, ukázky živých netopýrů, prohlídka 
Chýnovské jeskyně.  
Pořádají: Správa jeskyní ČR - Správa Chýnovské jeskyně, ČESON a Blatské muzeum v Soběslavi. 
Kontakt: krejca@caves.cz, 381 299 034 (František Krejča),     vladimir.hanzal@nature.cz (Vladimír 
Hanzal) 
 
 
Kraj Vyso čina 
 
Havlíčkův Brod – Skautský klub (okr. Havlíčkův Brod) 
V úterý 30. srpna od 18:00 do 21:30 hod. 
Pořádají: AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod a ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: 
petra.hlavacova@seznam.cz, 777 974 848 (Petra Hlaváčová) 
 
Hrad Lipnice (okr. Havlí čkův Brod)*  
V sobotu 3. září od 19:00 do 0:00 hod.  
Program: Přednáška s promítáním, odchyt netopýrů do sítí v hradních sklepeních, ukázky 
hendikepovaných netopýrů, ukázky detektoringu a doprovodné aktivity pro děti. 
Pořádají: ČESON, Zelené srdce, z.s., NPÚ - Správa hradu Lipnice. Kontakt: 
petra.ceson@seznam.cz, 605 870 323 (Petra Schnitzerová) 
 
Bystřice nad Pernštejnem - amfiteátr na Masarykově náměstí (okr. Ždár na Sázavou)* 
V pátek 16. září od 18:00 do 20:00 hod. 
Program: Přednáška o životě a ekologii netopýrů, doplněná o hry pro děti a soutěžní kvízy, možnost 
prohlédnout si pomůcky k monitorování a měření netopýrů, praktická ukázka živých netopýrů a 
ukázka práce s ultrazvukovým detektorem. 
Pořádají: ČESON, MěÚ Bystřice nad Pernštejnem a ÚBZ PřF MUNI. Kontakt: 
l.kotouckova@email.cz, 734 573 111 (Lucie Kotoučková) 
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Moravskoslezský kraj 
 
Opava - Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova (okr. Opava)* 
Ve středu 24. srpna od 18:00 do 22:00 hod.  
Pořádají: Slezské zemské muzeum, ČESON. Kontakt: wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554 (Martin 
Gajdošík), cieslarova@szm.cz, 733 376 234 (Romana Cieslarová) 
 
Karviná – park Boženy Němcové (okr. Karviná) 
Ve čtvrtek 25. srpna od 20:00 do 23:00 hod.  
Program: Sraz před kostelem Povýšení sv. Kříže. Odtamtud se vydáme do parku, kde se dozvíte 
informace o životě netopýrů, jejich ohrožení, ochraně a výzkumu. Je připraven i program pro děti. 
Později přesun na místo odchytu netopýrů do sítě. 
Pořádají: ZO ČSOP Cieszynianka. Kontakt: t.krajca@seznam.cz, 733 384 944 (Tomáš Krajča) 
 
Hrad Sovinec (okr. Bruntál)*  
V sobotu 27. srpna od 18:00 do 22:00 hod.  
Program: Akce se uskuteční v rámci hradozámecké noci. Návštěvníci se mohou seznámit s 
okřídlenými obyvateli hradních sklepení a půd a zároveň také s místy, kde netopýři a vrápenci v 
zimě hibernují a v letních měsících odchovávají svá mláďata.  
Pořádají: Muzeum v Bruntále, p.o. - hrad Sovinec, ČESON. Kontakt: sovinec@mubr.cz, 
m.koutny@mubr.cz, 554 295 113, 554 219 863 (Michal Koutný, Jiří Šafář) 
 
Bruntál – Středisko volného času (okr. Bruntál) 
V sobotu 3. září od 19:00 do 22:00 hod.  
Program: Přednáška s promítáním (povídání o způsobu života netopýrů a netopýří fauně Jeseníků), 
kvízy a výtvarné aktivity pro děti, vycházka do okolí s ultrazvukovým detektorem.   
Pořádají: Středisko volného času Bruntál, ČESON, AOPK ČR - Správa CHKO Jeseníky. Kontakt: 
dusan.duhonsky@nature.cz, 724 800 567 (Dušan Duhonský) 
 
ZOO Ostrava (okr. Ostrava) 
Ve středu 7. září od 18:00 do 22:00 hod. ve výukovém pavilonu 
Program: Přednáška s promítáním, vycházka s detektorem. 
Pořádají: ZOO Ostrava, ČESON. Kontakt: wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554 (Martin Gajdošík),  
 
Ostrava – Třebovice - Třebovický park (okr. Ostrava)* 
V sobotu 10. září od 20:00 do 22:00 hod., sraz u vstupu do parku na Sládkovičově náměstí. 
Program: Noční procházka starým zámeckým parkem s několika památnými stromy. V průběhu 
povídání o životě a ochraně netopýrů i ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou si 
účastníci budou moci sami vyzkoušet! Součástí akce bude i prezentace živých netopýrů formou 
odchytu do sítí a ukázek handicapovaných netopýrů ze Záchranné stanice.  
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, MÚ Ostrava-Třebovice. Kontakt: 
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský) 
 
Břidli čná – základní škola (okr. Bruntál)* 
V pátek 23. září od 18:00 do 22:00 hod.  
Program: Povídání o netopýrech a vyrábění vlastních netopýřích budek, následovat bude krátká 
vycházka s ultrazvukovými detektory a vyvěšení dřevobetonové budky v areálu školy. 
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ZŠ Břidličná. Kontakt: 
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský) 
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Zlínský kraj  
 
Luhačovice – zámek a park (okr. Zlín) 
V pátek 9. září od 19:00 do 22:00 hod. 
Program: Tajemný svět netopýrů - prezentace fotografií netopýrů, kvíz pro školní mládež, ukázka 
živých netopýrů, práce s ultrazvukovým detektorem. 
Pořádají: ČESON, PdF a PřF MU a DDM Luhačovice. Kontakt: rehak@sci.muni.cz, 737 280 574 
(Zdeněk Řehák) 
 
Zlín – Bartošova čtvr ť (okr. Zlín)*  
V sobotu 24. září od 20:00 do 22:00 hod., sraz na točně trolejbusu Dřevnická 
Program: Noční procházka podél řeky Dřevnice. Povídání o životě a 
ochraně netopýrů i ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou 
si účastníci budou moci sami vyzkoušet! Součástí akce bude i prezentace 
živých netopýrů formou odchytu do sítí a ukázek handicapovaných netopýrů 
ze Záchranné stanice.  
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, OŽP Magistrátu města Zlína. 
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 197 (Evžen Tošenovský) 
 
 
Olomoucký kraj  
 
Jeskyně Na Špičáku (okr. Jeseník)* 
V pátek 26. srpna od 18:00 do 22:00 hod. 
Program: Již tradičně bude MNN u jeskyně Na Špičáku příležitostí k nahlédnutí do tajemného světa 
netopýrů a vrápenců. Vedle zajímavé přednášky a unikátního filmu ze života letounů se mohou 
příchozí těšit na tematické hry a soutěže, několik sympatických netopýrů k okouknutí zblízka a 
prohlídku jedinečného podzemí.  
Pořádají: Správa jeskyní ČR - Správa jeskyně Na Špičáku, AOPK ČR, ČESON. Kontakt: 
spicak@caves.cz, 584 423 129 (Evelyna Vozábalová)  
 
Přerov – Ornitologická stanice Muzea Komenského (okr. Přerov)* 
V sobotu 27. srpna od 19:30 do 0:00 hod. 
Program: Vyprávění o zajímavém životě netopýrů, ukázka odchytu do sítí a dalších metod 
výzkumu. Ukázka hendikepovaných jedinců a informace o možné pomoci netopýrům.  
Pořádá: Ornitologická stanice Muzea Komenského ORNIS Přerov. Kontakt: 
chytil@prerovmuzeum.cz, 732 210 953 (Josef Chytil)  
 
ZOO Olomouc (okr. Olomouc)* 
V pátek 2. září od 18:00 do 21:00 hod. 
Program: Procházka večerní zoologickou zahradou, kde se zájemci s netopýry nejen setkají, ale 
dozví se i spoustu zajímavostí ze života letounů. Průvodcem bude odborník RNDr. Jiří Šafář. Na 
účastníky čeká přednáška, ale i interaktivní hra a pozorování lovících netopýrů pomocí speciální 
techniky. 
Pořádají: ZOO Olomouc, ČESON. Kontakt: marketing@zoo-olomouc.cz, 774450411 (Karla 
Břečková) 
 
Hranice – sady Čs. legií (okr. Přerov) 
V pátek 2. září od 20:00 hod., sraz u hudebního pavilonu (altánku). 
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Program: Tradiční akce, na které se můžete dozvědět spoustu zajímavostí ze života létajících savců 
a prohlédnout si zařízení k jejich odchytu a výzkumu. Těšit se můžete také na ukázku živých 
netopýrů. Bude připraven i program pro nejmenší účastníky. 
Pořádají: ČESON, ÚBZ PřF MU Brno, OŽP MěÚ Hranice, o.s. 7 dní, Mikulov. Kontakt: 
l.falkova@centrum.cz (Lenka Falková) 
 
Středisko ekologické výchovy Švagrov - Vernířovice (okr. Šumperk)* 
V sobotu 3. září od 19:00 do 22:00 hod. 
Program: Odborná přednáška, vypouštění a ukázka živých netopýrů ze Záchranné stanice Ruda nad 
Moravou, pozorování létajících netopýrů batdetektory a dílnička pro děti. 
Pořádají: ČSOP Šumperk, SEV Švagrov. Kontakt: csopsumperk@seznam.cz, 725 083 206 (Marcel 
Minář) 
 
Horka nad Moravou – ekocentrum Sluňákov (okr. Olomouc)* 
V pátek 9. září od 18:00 do 22:00 hod.  
Program: Beseda, prezentace handicapovaných netopýrů a ukázka jejich krmení, přístrojové 
vybavení pro výzkum netopýrů, noční vycházka za netopýry, drobné hry pro děti.  
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ekocentrum Sluňákov. Kontakt: 
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 197 (Evžen Tošenovský) 
 
Olomouc – Bezručovy sady (okr. Olomouc)* 
V pátek 30. září od 19:00 do 0:00 hod.  
Program: Netopýří noc je součástí programu Noci vědců na PřF UP v Olomouci. Každou celou 
hodinu od 19:00 do 24:00 budeme z areálu Korunní pevnůstky vycházet na krátkou exkurzi do 
Bezručových sadů. Na programu je detektorování, ukázky odchytu, představení moderní techniky 
používané při výzkumu apod. Kapacita každé vycházky je omezena na max. 30 účastníků, 
vstupenky na jednotlivé hodiny budou k dispozici u vstupu do Pevnosti poznání PřF UP. 
Pořádají: Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ČESON. Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 
777 771 197 (Evžen Tošenovský) 
 
 
Jihomoravský kraj  
 
Podyjí – Podmolí (okr. Znojmo) 
V sobotu 3. září od 19:30 do 23:00 hod.  
Program: Noční pěší exkurze středně náročným terénem, kolem vodních nádrží a potoků, asi 5 km. 
Hlavním cílem je seznámení s netopýry obývajícími lesní prostředí Národního parku Podyjí. 
Pořádají: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Správa NP Podyjí, ČESON. Kontakt: 
reiter@znojmuz.cz,  515 282 233 (Antonín Reiter) 
 
Mikulov – Jeskyně Na Turoldu (okr. Břeclav) 
V sobotu 3. září od 19:30 do 23:00 hod.  
Program: Tradiční akce na jedné z nejdéle sledovaných netopýřích lokalit v České republice. 
Odchyt do sítí, ukázka handikepovaných netopýrů, povídání o zajímavém životě netopýrů.  
Pořádá: Ornitologická stanice Muzea Komenského ORNIS Přerov. Kontakt: 
chytil@prerovmuzeum.cz, 732 210 953 (Josef Chytil) 
 
Brno – Otevřená zahrada Nadace Partnerství (okr. Brno – město)* 
V sobotu 10. září od 19:30 do 21:30 hod.  
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Program: Přednáška spojená s ukázkou handicapovaných netopýrů, poslech netopýrů 
ultrazvukovým detektorem, ukázka přístrojů sloužících k výzkumu netopýrů pod vedením 
zkušených chiropterologů z Katedry zoologie PřF MU Brno. 
Pořádají: Nadace Partnerství, ČESON. Kontakt: lenkaklebanova@seznam.cz, 774 548 855 (Lenka 
Bartoničková) 
 
Brno – ekocentrum Lipka (okr. Brno - město)*  
V pátek 16. září od 17:00 do 21:00 hod., Lipka – pracoviště Lipová (Lipová 233/20, Brno-Pisárky) 
Program: Sledování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru a ukázka dalších metod výzkumu, 
tvoření a hry pro děti, noční stezka, ukázka handicapovaných netopýrů. 
Pořádají: ČESON, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o. Kontakt: 
lenkaklebanova@seznam.cz, 774548855 (Lenka Bartoničková), alena.uhrickova@lipka.cz, 543 
211 264 (Alena Uhříčková). 
 
Kateřinská jeskyně a Dům přírody Moravského krasu (okr. Blansko) 
V sobotu 10. září od 17:00 do 21:25 hod. (odjezd autobusu z Brna v 16:30 hod., nutno rezervovat 
na ZO ČSOP Veronika -  tel: 542 422 750) 
Program: Prohlídka jeskyně, promítání filmu „Netopýři ve tmě“ a pozorování živých netopýrů.  Z 
důvodu omezeného počtu lidí pro vstup do jeskyně se bude program několikrát opakovat.  
Pořádají: AOPK ČR - SCHKO Moravský kras, ČESON, ÚBO AV ČR, Ekologický institut 
Veronica a Regionální sdružení ČSOP, SJ ČR - Správa jeskyní Moravský kras, Spolek pro rozvoj 
venkova Moravský kras a Dům přírody Moravského krasu o.p.s. Kontakt: antonin.krasa@nature.cz, 
725 759 116 (Antonín Krása), 542 422 750 (ZO ČSOP Veronika) 
 
 

 
Další informace o netopýrech a akcích pro veřejnost pořádaných v průběhu celého roku  

najdete na našich internetových stránkách  
 

 www.ceson.org  
www.sousednetopyr.cz 

 

a na facebooku 
skupina Náš soused netopýr 

 
Další tipy na setkání s netopýry v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný 

svět netopýrů“, jsou k dispozici na stránkách 
 

napude.sousednetopyr.cz  
 

Projekt probíhá za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 
 
 
 
    


