
 

 

Česká spole

Instruktážní seminá

Netopý

středa 25. května 2022

 
Přijďte se seznámit s novým vzd
pomocí ultrazvukových detektorů
se s možnostmi využití netopýř
aktivit s dětmi. 

Seminář je určený pro učitele 
lektory ekocenter a dalších organizací i pro všechny ostatní zájemce.

 
Program semináře: 

18:00 – 20:00 teoretická část 

Představení programu Netopýř
stránkách a dalších doprovodn
 a Mgr. Eva Cepáková, Ph.D.)

Základy práce s ultrazvukovým detektorem
jak určovat netopýry podle hlasů
možnými zdroji, falešné netopýř
pozorovat netopýry pomocí detektor

 

Česká společnost pro ochranu netopýrů

srdečně zve na  

Instruktážní seminář k programu 

Netopýří výzkumníci 

 
ětna 2022 od 18 hod. v pražské Stromovce

novým vzdělávacím programem zaměřeným na pozorování netopýr
pomocí ultrazvukových detektorů. Na semináři se naučíte pracovat s detektorem

netopýřích výzkumnických batůžků pro zpestření výuky 

čitele základních a středních škol, vedoucí zájmových kroužk
lektory ekocenter a dalších organizací i pro všechny ostatní zájemce. 

 

edstavení programu Netopýří výzkumníci – základní informace o programu, 
doprovodných aktivitách (RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D.

) 

ultrazvukovým detektorem – typy detektorů (jejich výhody a omezení), 
ovat netopýry podle hlasů (seznámení s určovacím klíčem v batůžku a dalšími 

, falešné netopýří zvuky, ukázka zvukové analýzy), kdy, kde a jak nejlépe 
pozorovat netopýry pomocí detektorů (RNDr. Helena Jahelková, Ph.D.) 

nost pro ochranu netopýrů 

 k programu  

 
v pražské Stromovce  

eným na pozorování netopýrů 
íte pracovat s detektorem a seznámíte 

pro zpestření výuky i dalších 

, vedoucí zájmových kroužků, 

základní informace o programu, webových 
, Ph.D. 

 (jejich výhody a omezení), 
ůžku a dalšími 

kdy, kde a jak nejlépe 



 

 

20:00 – 20:30 přestávka na drobné občerstvení a přesun do parku 

20:30 – 21:45 praktická část 

Vycházka do Stromovky - pozorování netopýrů pomocí ultrazvukových detektorů na 
navržené trase školní exkurze a vyzkoušení práce s výzkumnickým batůžkem (RNDr. Helena 
Jahelková, Ph.D., Mgr. Eva Cepáková, Ph.D.) 

 

Informace k místu konání: Teoretická část semináře proběhne v budově Lesů Hl. města 
Prahy v Královské oboře Stromovka (bývalá myslivna u vstupu z Gotthardské ulice: 
https://mapy.cz/s/mugudaneta), navazující vycházka do terénu ve Stromovce poblíž Šlechtovy 
restaurace (https://mapy.cz/s/lozucomefe). 
 
Účast na semináři je zdarma díky projektu spolufinancovaném Hlavním městem Prahou a 
Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře. 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. května 2022 prostřednictvím online formuláře na 
adrese: https://forms.gle/D5aoqqn9qDTAgvi56. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na 
e-mailu: netopyr@ceson.org nebo na tel: 605 870 323. 

 

Další informace o programu Netopýří výzkumníci 

Cílem programu je přiblížit dětem tajemný svět netopýrů prostřednictvím využití moderní 
techniky - ultrazvukových detektorů. 

V rámci programu bude připraveno několik netopýřích výzkumnických batůžků. Každý bude 
obsahovat tři ultrazvukové detektory, klíče k určování netopýrů podle hlasů, knihu 
Poznáváme naše savce, baterku, mapy a trasy vybraných lokalit vhodných na pozorování 
netopýrů. 

Batůžky budou zdarma k zapůjčení školám a dalším organizacím, které se věnují práci 
s dětmi, na několika místech – např. ve Stanici přírodovědců v Praze, v Pevnosti poznání 
UPOL v Olomouci nebo v ekocentru Cassiopea v Českých Budějovicích. 

Pro kolektivy, které se do programu zapojí, bude připravena soutěž zaměřená na sdílení 
zážitků z vycházek formou blogových příspěvků. Autoři nejlepších příspěvků získají drobné 
věcné odměny, všichni zúčastnění certifikát „Netopýří výzkumníci“. 

Další podklady, tipy a informace k programu budou v průběhu května zveřejněny na 
webových stránkách napude.sousednetopyr.cz. 

 


