
Pozvánka na odborný seminář 
pořádaný ZO ČSOP Nyctalus ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů, Ústavem biologie obratlovců Akademie 

věd ČR, v.v.i.,  Fakultou veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 

 

Záchrana ohrožených netopýřích kolonií 
 

Seminář je určen pro pracovníky záchranných stanic, AOPK, ČIŽP, odbory ŽP, členy ČSOP a ČESON. S ohledem na pracovníky 
záchranných stanic byl program zhuštěn do jediného dne. 

 
Termín a místo konání:  
BRNO  4.11.2014, Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i., Květná  8, Brno 
PRAHA  6.11.2014, jednací sál Nadace na ochranu zvířat, Pujmanové 1219/8, Praha 4 
 
Program: 

Presence 8.30-9.00 
Úvod 9.00-9.05 

Dopoledne - Netopýři a jejich úkrytové strategie  

9.05-11.45  Základní informace o netopýrech ČR, Roční cyklus netopýrů, Problematika ochrany netopýrů ve stromech, 
Problematika ochrany netopýrů v budovách, Vyřizování požadavku na odchyt či vystěhování kolonie, řešení nejčastějších 
problémů, Postup při plánované rekonstrukci a zateplování, při nálezu netopýrů v průběhu stavebních prací/kácení stromů 

11.45-12.00 Plynová topidla,  Netopýří kolonie a záchranné stanice  

12.05-13.00 Stručná charakteristika vybraných druhů, Základy determinace druhů s využitím živých ochočených netopýrů, 
Nálezová data, Podklady pro determinaci druhu chiropterologem  

13.00-13.45 Polední přestávka 

 Odpoledne - Péče o netopýří kolonie  

13.45-14.30 Veterinární část  Základní veterinární péče.  Vyšetření, euthanázie, dehydratace, vyhublost, stres, poranění, 
parazitární invaze, Využití kadaverů netopýrů ve výzkumu, Choroby netopýrů, vzteklina, ekotoxikologické analýzy  

14.30-17.00 Základní informace o péči o netopýří kolonie, Ubytování, potrava, nálezy v průběhu kácení, nálezy v průběhu 
zateplování a rekonstrukcí, nálezy v plynových topidlech, vypouštění, Péče o kolonie přijaté v zimě, Péče o mateřské kolonie, 
Péče o kolonie bez mláďat přijaté v aktivním období. 
(Na brněnském  semináři budou Veterinární část a Základní informace o péči o netopýří kolonie prohozeny.) 

17.00-19.00 Praktická část, individuální konzultace 

******* 

Přednášející: Mgr. Eva Cepáková, Ph.D., Mgr. Helena Jahelková, Ph.D., RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Mgr. Dita Weinfurtová, 
Mgr. Jan Zukal, Ph.D., MBA , prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., MVDr. Pavlína Hájková, Ing. Dagmar Zieglerová.  

Kontakt: Ing. Dagmar Zieglerová, ZO ČSOP Nyctalus, Jasmínová 2665, 106 00 Praha 10, tel. 731 523 599, www.nyctalus.cz 
 

 
Pořádáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”,  

podpořeného Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí. http.//www.biodiverzita.cz 

 

 

 

 
 
 

Generální partner 

 programu 
 Ochrana  biodiverzity 

 
Partneři projektu Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb, včel  

VFU Brno  

 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.  

 


