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O společnosti 
 
Netopýři tvoří významnou část biodiverzity naší savčí fauny a současně jsou 
uznávanou bioindikační skupinou. Z území České republiky je v současnosti udáván 
výskyt 27 druhů, které jsou všechny zařazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů. 
Většina našich netopýrů rodí ročně jen jedno mládě, jejich populace se tudíž velice 
pomalu zotavují z nejrůznějších negativních zásahů. Z těchto a mnoha dalších důvodů 
je jim poskytována zákonná ochrana, která však není příliš účinná bez dokonalé znalosti 
jejich způsobu života a dostatečné informovanosti široké veřejnosti. 

Posláním ČESON je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů a jejich prostředí. 
K zajištění tohoto cíle ČESON každoročně shromažďuje informace a poznatky o 
problémech ochrany netopýrů a jejich prostředí, upozorňuje příslušné orgány ochrany 
přírody a další složky státní správy na tyto problémy a navrhuje jim jejich řešení. 
ČESON je také současně nejrůznějšími institucemi žádán o zpracování expertiz 
v oboru ochrany netopýrů a jejich prostředí.  

ČESON se také podílí na propagaci myšlenek ochrany netopýrů mezi širokou 
veřejností, což je realizováno zejména masově probíhající akcí „Evropská noc pro 
netopýry“, sériemi přednášek a dalších osvětových akcí. 

Díky různorodé členské základně zahrnující profesionály i amatéry zajišťuje 
realizaci a spolupráci na úrovni národních i mezinárodních projektů přímo věnovaných 
ochraně netopýrů nebo i projektů, které s netopýry souvisí pouze částečně (ochrana 
živočichů při zateplování budov, konstrukční řešení silničních mostů apod.). 
Organizace zajišťuje také spolupráci se zahraničními společnostmi pro ochranu 
netopýrů a jejich členskými organizacemi. Ve spolupráci s AOPK ČR je garantem 
celorepublikového monitoringu netopýřích populací.  
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Základní údaje  
 
Název organizace:  
Česká společnost pro ochranu netopýrů 
Právní forma:  
občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra  
dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
Působnost: Česká a Slovenská republika 
Sídlo: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 
Korespondenční adresa: Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
IČO: 49370731, DIČ: CZ49370731  
Bankovní spojení: č.ú. 4413339/0800 
Statutární zástupci: předseda Ivan Horáček, místopředseda Petr Benda, tajemník 
Radek Lučan, hospodář Tomáš Bartonička 
E-mail: netopyr@ceson.org  
Telefon: tajemník: +420728984767, hospodář: +420774080402 
Nejvyšším orgánem ČESONu je valná hromada, která schvaluje stanovy, volí výbor, 
revizní komisi a předsedu. Výbor je dozorčí a strategický orgán, který dohlíží na chod 
organizace. Skládá se z devíti členů. Revizní komise má členy tři. 
Výbor (2009-2013): 
Ivan Horáček (předseda), Radek Lučan (tajemník), Tomáš Bartonička (hospodář, 
koordinátor monitoringu), Petr Benda (místopředseda), Antonín Reiter, Jiří Gaisler, 
Michal Andreas, Petra Schnitzerová (Nová), Eva Cepáková 
Revizní komise (2009-2013): Vladimír Hanzal, Josef Hotový, Jan Zukal  
 
Jak se stát členem ČESONu? 
Chcete-li se stát členem, stačí písemně požádat na adrese Mgr. Radek Lučan, Ph.D., 
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo e-mailem: 
rlucan@centrum.cz. V žádosti uveďte jméno, adresu, e-mail, důvod vašeho zájmu o 
členství. Vaše žádost bude projednána na následující valné hromadě společnosti, které 
byste se měli osobně zúčastnit. Budeme Vás průběžně informovat o činnosti a akcích 
pro členy prostřednictvím webovské stránky a poštou o usneseních výboru a valné 
hromady. Zavazujete se platit roční členský příspěvek 100,- Kč. Členství lze kdykoliv 
na žádost ukončit. Nezaplatíte-li po 3 roky členský příspěvek, budete ze společnosti 
na následující valné hromadě vyloučeni. Všichni členové mají možnost získat průkazku 
ČESON, která může usnadnit komunikaci s vlastníky a správci objektů či pozemků, 
které mohou být využívány netopýry. Předpokladem je však zaslání všech náležitostí tj. 
fotografie, data narození a adresy.  
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O činnosti v roce 2012 

1. Monitoring  
V tomto roce se ČESON ucházel o realizaci monitoringu netopýřích populací v letech 
2012-15 ve výběrovém řízení vypsaném AOPK ČR, které nakonec vyhrál. Standardně 
zajistil plošný monitoring populací netopýrů zcela v duchu metodiky minulých let i přes 
nemalé finanční komplikace ze strany zadavatele (AOPK). Monitorovanými druhy a 
lokalitami byly tradičně nejen druhy netopýrů a lokality zařazené do soustavy Natura 
2000, ale monitoring byl rozšířen na všechny druhy a celou řadu dalších významných 
lokalit, které do soustavy zařazeny nebyly. Jako v předchozím roce pokračoval 
v několika městech monitoring panelových sídlišť, významný zejména s ohledem na 
rychlý postup zateplování panelových domů. Tradičně bylo schéma monitoringu 
rozloženo do čtyř hlavních aktivit: 
 
1.1 Monitoring na zimovištích 

V zimě 2011/12 byl zmonitorován standardní počet zimovišť, celkem 662. Nejvyšší 
počty byly zjištěny u vrápence malého (23 289 jedinců), netopýra velkého (10 882), 
netopýra černého (2 987), netopýra brvitého (2 355) a n. vodního (1 197). Početnost 
ostatních druhů viz graf 1. S ohledem na zjištění plísňového onemocnění WNS 
(původce Geomyces destructans) u zimujících netopýrů v Evropě v roce 2007 byla v 
průběhu standardních zimních kontrol věnována pozornost také sledování výskytu 
tohoto onemocnění. Tak jako v předchozích třech letech bylo i v roce 2012 v průběhu 
března a dubna opakovaně za tímto účelem monitorováno přes 120 zimovišť. 
Nejčastěji postiženým druhem byl opět n. velký (M. myotis). Pozornost však byla 
zaměřena na kontroly i jiných druhů netopýrů. Základní informace o problematice 
WNS jsou k dispozici na stránkách http://wns2010.webnode.cz/. Členové jsou o 
výskytu a pokroku ve výzkumu WNS detailně informováni na valných hromadách. 

 
1.2 Revize letních kolonií 

V roce 2012 bylo monitorováno 222 letních kolonií samic. Celkově se jednalo o 89 
úkrytů M. myotis (25451 jedinců), 75 R. hipposideros (3673), 23 M. emarginatus 
(2828), 2 E. nilssonii (149), 9 E. serotinus (163), 2 M. nattereri (175), 3 M. daubentonii 
(219), 2 M. mystacinus (33), 2 M. brandtii (102), 1 smíšená (M. mystacinus, M. brandtii, 
M. alcathoe, 40), 6 N. notula (201), 1 N. leisleri (178), 2 P. pipistrellus (90), 1 P. 
pygmaeus (50), 1 V. murinus (296), 5 P. auritus (105), 4 P. austriacus (35), 2 Plecotus 
spp. (16), 4 B. barbastellus (107).  
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        Graf 1 Počty jedinců u ostatních druhů netopýrů zjištěných na zimovištích 
 
 
1.3 Monitoring letové aktivity na lovištích, detekce ultrazvukových signálů 

V roce 2011 byla letová aktivita monitorována tradičně v 9 vybraných územních 
celcích: CHKO Český kras, CHKO Český ráj, CHKO Broumovsko, CHKO Třeboňsko, 
CHKO Poodří, CHKO Moravský kras, BR UNESCO Dolní Morava, CHKO Litovelské 
Pomoraví, CHKO Šumava. Bat-detektoringem byl na pozorovaných územích během roku 
potvrzen výskyt nejméně 16 druhů (resp. dvojic druhů). K nejhojnějším druhům patřil 
M. daubentonii, N. noctula a P. pygmaeus, které dominovaly na většině monitorovaného 
území.  

 
1.4 Odchyty do sítí – netting 

V roce 2012 byla pomocí odchytů do sítí sledována společenstva netopýrů na 9 
lokalitách, významných zimovištích nebo významných místech setkávání netopýrů a 
sociálního učení („swarming sites“): Ledové sluje v Podyjí, jeskyně Na Turoldu, 
Soutěska pod Děvínem, jeskyně na Bezdězu, jeskyně Vápenice a Basa, vstupy do 
jeskyní v NPR Špraněk, Hranická propast, Kateřinská jeskyně a Chýnovská jeskyně. 
Celkem bylo odchyceno 1382 netopýrů 20 druhů. Celkově největší počty byly tradičně 
získány od druhů P. auritus (212), M. myotis (254) a M. daubentonii (199) – viz graf 2. 
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  Graf 2 Počty odchycených jedinců netopýrů na všech monitorovaných lokalitách 

 

2. Projekty věnované ochraně netopýrů v lidských stavbách 
 

Řada druhů netopýrů využívá během svého života nejrůznější úkryty v lidských 
stavbách. Tato stanoviště jsou však zejména v posledních letech ohrožena rozsáhlými 
stavebními úpravami a zateplováním budov, při nichž dochází nejen k ničení samotných 
úkrytů, ale často také k přímé likvidaci netopýrů. Ve zvýšené míře tento trend platí 
především pro panelová sídliště. Proto i v roce 2012 pokračovala realizace několika 
projektů, které se věnovaly řešení uvedených problémů a jejichž společným 
dlouhodobým cílem je zefektivnění ochrany netopýrů vázaných na úkryty v lidských 
stavbách. Jednalo se následující čtyři projekty: 

 Projekt „Náš soused je netopýr“ finančně podpořený Nadací Partnerství, MŽP 
a SFŽP ČR(realizace: červen 2011 – květen 2012), projekty „Monitoring netopýrů 
v panelových domech“ (červen 2011 – prosinec 2012) a „Ochrana netopýrů vázaných 
na úkryty v lidských stavbách“ (červen 2012 – prosinec 2013) podpořené 
v grantovém řízení Hlavního města Prahy a dvouletý projekt „Pod jednou střechou“, 
realizovaný ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Moravským 
ornitologickým spolkem v rámci tzv. blokového grantu Nadace Partnerství 
podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce (realizace od dubna 2012 do 
března 2014).  

V rámci uvedených projektů probíhala řada aktivit, jejichž cílem bylo zejména 
zvýšit informovanost všech zainteresovaných cílových skupin - projektantů a 
stavebních firem realizujících stavební záměry, majitelů a správců budov, státní 
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správy a samosprávy (krajské a městské úřady), organizací ochrany přírody i široké 
veřejnosti (obyvatel a uživatelů domů) o možnostech vhodných řešení různých situací 
spojených s výskytem netopýrů v budovách, jejichž výsledkem by mělo být i zlepšení 
vztahu veřejnosti k netopýrům a ochoty spolupracovat při jejich ochraně. 
Nejdůležitější aktivity a výstupy jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

 

2.1 Monitoring netopýrů v panelových domech  

Systematický celoroční monitoring výskytu netopýrů na sídlištích pokračoval v roce 
2012 v pěti městech – v Praze, Brně, Uherském Hradišti, Olomouci a Prostějově. Kromě 
toho byla shromažďována i další data z jednorázových kontrol, hlášení veřejnosti, 
průzkumů apod. Vytvořená databáze výskytu netopýrů v panelových domech 
v současnosti obsahuje celkem 3 447 záznamů, z toho 681 bylo získáno v roce 2012. 
Pozitivní nálezy jsou přístupné on-line na internetových stránkách www.ceson.org pod 
heslem „Monitoring paneláků“. 

Z dosud získaných výsledků vyplývá, že výskyt netopýrů lze očekávat prakticky na 
každém sídlišti, kde se dosud vyskytují vhodné úkryty (zejména otevřené spáry a 
přístupné dutiny pod střechou). Před zahájením stavebních úprav panelových domů je 
proto vždy nezbytné provést průzkum výskytu netopýrů a na jeho základě navrhnout 
vhodný postup a technické řešení. Stavební práce je obecně nejvhodnější načasovat na 
jarní (duben) nebo podzimní období (2. polovina srpna – říjen), aby se předešlo 
možnému ohrožení letní kolonie nebo zimujících zvířat. 

Aktuální informace o zjištěném výskytu netopýrů byly následně rozesílány 
s upozorněním na vhodné ochranné postupy na příslušné regionální stavební úřady a 
odbory životního prostředí. Všechna data byla zároveň předána AOPK ČR k 
hromadnému převedení do Nálezové databáze ochrany přírody.  

     
2.2 Poradenství  

Také v roce 2012 byl zajištěn průběžný poradenský servis prostřednictvím centrálního 
konzultačního místa, které měli na starosti dva pracovníci. Poradenství bylo 
poskytováno nejen formou telefonických nebo e-mailových konzultací, přibližně třetina 
případů vyžadovala i osobní návštěvu na místě, další jednání, případně zajištění přímé 
realizace vhodných opatření. Některé případy pak byly řešeny také prostřednictvím 
regionálních spolupracovníků, kteří tvoří tým lokálních konzultantů. Celkově bylo tímto 
způsobem vyřešeno 544 případů, přičemž zájem o poradenskou službu neustále roste. 

 Díky projektu „Pod jednou střechou“ vzniklo nové školící a konzultační centrum pro 
Olomoucký a Zlínský kraj. Centrum funguje od května 2012 při Ornitologické stanici 
Muzea Komenského ONIS v Přerově a jednou týdně také v prostorách Hnutí Duha 
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v Olomouci. Prostřednictvím tohoto centra bylo poskytnuto dalších téměř 100 
konzultací souvisejících s ochranou synantropních druhů ptáků a netopýrů. 

 V rámci poradenského servisu se ČESON dále zúčastnil také 50 správních řízení o 
výjimkách z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, v rámci kterých se 
účastnil místních jednání a zpracovával odborná stanoviska pro příslušné úřady. Dále 
byly realizovány průzkumy a hodnocení pro firmy či bytová družstva, a to zejména 
v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami panelových domů. Díky této činnosti se 
podařilo zabezpečit úkryty netopýrů v budovách na dalších desítkách lokalit po celé 
ČR.  

 

   
Ochrana trámoví v kostele ve Velké Bystřici.                  Budky v zateplení domu v Bystřici p. Hostýnem 
 
 

2.3 Vzdělávání specifických cílových skupin a osvětové akce pro veřejnost 

Ve spolupráci s dalšími organizacemi bylo v roce 2012 realizováno 47 akcí pro veřejnost, 
školy a další cílové skupiny, kterých se zúčastnilo celkem 11 807 účastníků (tab. 1). Další 
akce byly uspořádány v rámci tradiční Mezinárodní (dříve Evropské) noci pro netopýry, 
jejich přehled je uveden v samostatné kapitole. 

 

   
Přednáška pro Gymnázium J. Keplera v Praze.               Výstava Netopýři ve Voticích.
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Tab. 1 Přehled akcí pro veřejnost, školy a další cílové skupiny v roce 2012 
 

Datum Akce Místo konání Náplň 
Počet 
účastníků 

27.3. Přednáška pro speciální ZŠ Králův dvůr - Počaply 
Přednáška s ukázkou 
netopýrů 24 

31.3. Večerní setkání s netopýry 
Záchranná stanice 
DESOP Plzeň 

Přednáška s ukázkou 
netopýrů 60 

5.4. 
Přednáška Náš soused je 
netopýr 

Ekocentrum OFČR 
Votice 

Přednáška s ukázkou 
netopýrů 20 

5.4.-
30.5. Výstava Netopýři  OFČR Votice výstava 308 

18.4. Přednáška Náš soused netopýr 
Dny životního 
prostřední Kolín 

přednáška s ukázkou 
netopýrů  1024 

18.-21.4. Dny životního prostředí Kolín Kolín stanoviště s výstavou 4069 

23.4. Den Země na Praze 9 MC Klubíčko, Praha 9 
stanoviště s ukázkou 
netopýrů 81 

24.4. 
Přednáška Letem světem 
netopýrů 

Dům ochránců přírody 
Praha 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 17 

25.4. Den Země v parku Choceň 
přednáška s ukázkou 
netopýrů 250 

1.5. Ekojarmark Olomouc Olomouc infostánek 1000 

4.6. Přednáška Netopýři Plzeňska Gymnázium Blovice 
přednáška s ukázkou 
netopýrů 23 

4.6. Exkurze za netopýry Gymnázium Blovice terénní exkurze 14 

9.6. 
Pražská muzejní noc s 
přírodovědci PřF UK Praha 

přednášky s ukázkou 
netopýrů 47 

11.6. 
Terénní biol. kurz Gymnázia 
Sedlčany 

Červený Hrádek u 
Sedlčan 

přednáška s ukázkou 
netopýrů, terénní exkurze 23 

3.7.-
31.8. Výstava Netopýři  Týnec nad Sázavou výstava 2337 

20.7. Exkurze Za tajemstvím sousedů Olomouc terénní exkurze 20 

21.7. 
Dětský tábor Letní Sněhulák- 
dopolední program 

RS Svatý Štěpán 
Cheznovice 

film, stezka, beseda s 
ukázkou netopýrů 75 

22.7. 
Dětský tábor Letní Sněhulák- 
dopolední program 

RS Svatý Štěpán 
Cheznovice 

film, stezka, beseda s 
ukázkou netopýrů 75 

22.7. Zahradní slavnost v Přerově Ornis Přerov 
stanoviště s ukázkami 
netopýrů 240 

15.8. Dětský přírodovědný tábor 
Ekocentrum Říčany - 
Světice 

přednáška, doprovodný 
program pro děti  35 

18.8. Program Netopýři kolem nás Štěchovice 

film, ukázka netopýrů, 
vycházka s detektorem, 
soutěž 48 

30.8. 
Přednáška Náš soused je 
netopýr zámek Konopiště 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 28 

14.9. 
Doprovodný program k vernisáži 
výstavy 

Kavárna Želví doupě 
Mělník 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 36 
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Datum Akce Místo konání Náplň akce 
Počet 
účastníků 

15.9. Festival Babí léto Bohnice Praha stanoviště s netopýry 70 

15.9.-
15.11. Výstava Netopýři  

Mělník Kavárna Želví 
doupě výstava 1000 

24.9. Přednáška o netopýrech Točník 
přednáška s ukázkou 
netopýrů 35 

28.9. Noc vědců na PřF UK Praha PřF UK Praha stanoviště s netopýry 160 

28.9. 
Vycházka za netopýry do 
Olomouckých parků Olomouc terénní exkurze  130 

17.10. Kurz k chovu handicapů ČSOP Praha 
přednáška o ochraně 
netopýrů v budovách 9 

18.10. Krajská konference EVVO Praha infostánek 112 

19.10. Přednáška v ZŠ  ZŠ Soběslav 
přednáška s ukázkou 
netopýrů 20 

19.10. Přednáška v ZŠ  ZŠ Soběslav 
přednáška s ukázkou 
netopýrů 27 

1.11. Program v MŠ  MŠ Stašov 
program s ukázkou 
netopýrů 28 

2.11. Program v MŠ  MŠ Nižbor 
program s ukázkou 
netopýrů 50 

30.10. Přednáška pro ZVŠ Sedlčany  
Městská knihovna 
Sedlčany 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 19 

30.10. Přednáška pro ZVŠ Sedlčany  
Městská knihovna 
Sedlčany 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 17 

30.10. Přednáška pro ZŠ Sedlčany  
Městská knihovna 
Sedlčany 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 17 

8.11. Veletrh Stavotech Olomouc Olomouc 
přednáška o ochraně 
netopýrů v budovách 15 

11.11. Promítání filmu Netopýři ve tmě 
Mělník Kavárna Želví 
doupě promítání filmu  10 

21.11. Přednáška pro gymnázium 
Gymnázium Jana 
Keplera, Praha 

promítání filmu a beseda s 
ukázkou netopýrů 26 

22.11. 
Přednáška Praha - město 
netopýrů 

Dům ochrnáců přírody 
Praha 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 30 

29.11.-
31.12. Výstava Netopýři  

Muzeum Labské stezky 
Žihobce výstava 78 

30.11. Seminář pro záchranné stanice Aves Kladno 
přednáška o ochraně 
netopýrů v budovách 32 

29.11. 
Doprovodný program k vernisáži 
výstavy 

Muzeum Labské stezky 
Žihobce 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 24 

13.12. 
Přednáška pro přírodovědný 
seminář (2.ročník) 

Gymnázium Jana 
Keplera, Praha 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 15 

13.12. 
Přednáška pro přírodovědný 
seminář (2.ročník) 

Gymnázium Jana 
Keplera, Praha 

přednáška s ukázkou 
netopýrů 29 

 Celkem účastníků 11 807 
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2.4 Akce Náš soused je netopýr 

I v roce 2012 pokračovala osvětová a motivační akce „Náš soused je netopýr“. V rámci 
této akce jsou památeční plaketou a certifikátem odměňováni lidé, kteří přispěli 
k zachování či vytvoření netopýřích úkrytů na svém domě.  Cílem akce je podpořit 
ochranu netopýrů a zároveň zviditelnit pozitivní příklady, které jsou dokladem toho, 
že soužití s netopýry v jednom domě není problémem. V roce 2012 bylo postupně 
předáno dalších 20 památečních plaket a certifikátů. Mezi oceněnými jsou soukromé 
osoby, bytová družstva, zástupci církví i firmy.  

 Akce Náš soused je netopýr byla zahájena v dubnu 2011, přehled všech 39 
dosud oceněných lidí a organizací je prezentován na webových stránkách 
www.sousednetopyr.cz. Na těchto stránkách lze rovněž nalézt bližší informace o celé 
akci, ale také odpovědi na nejčastější otázky související s výskytem netopýrů 
v budovách - jak vyřešit některé problémové situace, jak správně postupovat při 
plánované rekonstrukci budovy nebo co dělat při nálezu netopýra. 

 

  
Předávání plaket na hradě Valdštejn.                                             Paní kastelánka na zámku Jezeří. 

2.5 Propagace a média 

Bylo vydáno 12 tiskových zpráv, na základě kterých vyšly desítky článků v regionálním i 
celostátním tisku, které v různém rozsahu obsahovaly informaci o problematice 
ohrožení netopýrů vázaných na úkryty v budovách. Desítky informačních článků byly 
zveřejněny také na různých internetových portálech. Dále proběhlo min. 9 reportáží 
v rádiu a čtyři delší reportáže v televizi (pořad Dobré ráno, Přidej se, Z metropole, 
Zprávy na ČT 24).  

Aktuální informace o dění nejen v rámci projektů byly pravidelně prezentovány na 
obou webových stránkách ČESON (www.ceson.org a www.sousednetopyr.cz) i na  na 
sociální síti Facebook (profilu „Náš soused netopýr“). 

V rámci projektu „Pod jednou střechou“ byl vydán informační leták „Pod jednou 
střechou s netopýry“, který obsahuje základní informace o biologii netopýrů, jejich 
výskytu v budovách, ohrožení a ochraně. Leták byl spolu s dalšími propagačními 
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materiály (pohledy, záložkami, komiksy atd.) distribuován během všech akcí pro 
veřejnost a další cílové skupiny i při osobních jednáních v rámci poradenství.  

 

2.6 Spolupráce  

I v roce 2012 pokračovala tradiční úzká spolupráce s Českou společností 
ornitologickou, ZO ČSO Nyctalus, Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku 
a AOPK ČR. Podařilo se také rozšířit spolupráci s některými dalšími městskými úřady (v 
Brně, Uherském Hradišti a Přerově) a Magistrátem hlavního města Prahy. Pokračovala 
spolupráce s firmou Zelená domácnost.com, která v ČR zajišťuje prodej 
dřevocementových budek pro netopýry. Firma finančně podpořila projekty ČESON a 
zároveň se podílí na jejich propagaci. 

  

3. Mezinárodní noc pro netopýry  
I v roce 2012 se členové ČESON podíleli na koordinaci a pořádání dnes už celosvětové 
akce tzv. Mezinárodní (dříve Evropské) noci pro netopýry. Tato významná osvětová 
akce věnovaná široké veřejnosti probíhá již řadu let pravidelně na přelomu srpna a září 
po celé Evropě. V roce 2012 se díky kampani Rok netopýra 2011 – 2012 rozšířila i mimo 
Evropu, do celkem 63 zemí světa a byla přejmenována na Mezinárodní noc pro 
netopýry.  
 V České Republice se Mezinárodní noc pro netopýry konala již pošestnácté na 
39 místech v Čechách i na Moravě. (tab. 2). Akce navštívilo celkem 4 237 účastníků, 
kteří měli možnost shlédnout série přednášek doplněné projekcí obrázků netopýrů. 
Dále byli seznamováni s metodami výzkumu netopýrů, odchytem do sítí nebo 
sledováním netopýřích hlasů pomocí ultrazvukových detektorů. Na některých místech 
byli veřejnosti demonstrováni handicapovaní netopýři a ukázky péče o ně. Během akcí 
byly rozdávány propagační materiály. Pro děti byly připraveny soutěže nebo kvízy, pro 
všechny zájemce pak noční prohlídky hradů, zámků či blízkých jeskyní a štol.  
 

  
Noc pro netopýry v Jeskyni Na Špičáku.                 Noc pro netopýry na zámku Jezeří – ukázka odchytu. 
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Tab.  2  Přehled Mezinárodních nocí pro netopýry pořádaných v roce 2012 

Místo konání Datum Počet účastníků Dětí do 15 let 
Lom na Chlumu u obce Srbsko 25.8.2012 123 40% 
Hrad v Týnci nad Sázavou 31.8.2012 60 40% 
Hrad Točník 1.9.2012 200 50% 
SEV Toulcův dvůr Praha 29.8.2012 500 65% 
Praha - Vinoř 18.9.2012 25 80% 
Hrad Křivoklát 1.9.2012 300 40% 
ZS AVES Kladno Čabárna  10.9.2012 33 64% 
Lysá nad Labem - Litovle 7.9.2012 77 40% 
Vlašim 24.8.2012 70 1% 
Hrad Šelmberk u Mladé Vožice 1.9.2012 100 40% 
České Budějovice - Stromovka 14.9.2012 60 50% 
Chýnovská jeskyně 7.9.2012 96 40% 
Jindřichův Hradec, u zámku 24.8.2012 27 50 % 
Kašperské Hory 21.9.2012 26 30% 
Hrad Švihov  1.9.2012 250 62% 
Hrad Hartenberg u Sokolova 31.8.2011 200 33% 
Chrudim 31.8.2012 20 35% 
Liberec - Panský Lom 31.8.2012 180 40% 
Lužické hory - Ledová jeskyně Naděje 7.9.2012 80 38% 
Hrad Valdštejn 24.8.2012 63 40% 
Hrad Vranov - Pantheon 8.9.2012 22 36% 
Krásná Lípa - areál Správy NP České 
Švýcarsko 14.9.2012 120 50% 
Děčín - nábřeží pod zámkem 25.8.2012 100 40% 
Hradec Králové - muzeum 1.9.2012 130 30% 
Vrchlabí - zámecký park 8.9.2012 60 50% 
Česká Skalice, vila Cerych 14.9.2012 20 50% 
Hrad Skály – Bischofstein 26.8.2012 120 50% 
Velké Meziříčí SEV Ostrůvek 7.9.2012 40 25% 
Havlíčkův Brod 7.9.2012 50 56% 
Havlíčkův Brod - Knihovna 28.8.2012 16 50% 
Hrad Lipnice 25.8.2012 169 50% 
Slezské zemské muzeum Opava 1.9.2012 62 0 
NPP Jeskyně Na Špičáku 24.8.2012 192 50% 
Přerov - ornitologická stanice 2.9.2012 55 34% 
Branná - hrad a zámek Kolštejn 31.8.2012 40 20% 
Hranice - Sady Čs legií 31.8.2012 48 29% 
jeskyně Sloupsko-Šošůvská 1.9.2012 260 30 % 
Mikulov, - jeskyně Na Turoldu 1.9.2012 170 42% 
Národní park Podyjí – Čížov 8.9.2012 73 40% 
Celkem účastníků   4237   
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4. Mezinárodní kampaň Rok netopýra 2011 – 2012 

ČESON se podílel na realizaci celosvětové kampaně Rok netopýra 2011-2012, kterou 
vyhlásily Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Úmluva o ochraně stěhovavých 
druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva, CMS) a Dohoda o ochraně populací 
evropských netopýrů (EUROBATS). Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o 
potřebě ochrany netopýrů, příčinách jejich ohrožení, důležité roli netopýrů 
v ekosystémech a významu druhové rozmanitosti. Kampaň byla prezentována na většině 
osvětových akcí pro veřejnost, na webových stránkách ČESON a prostřednictvím 
informačního letáku. Pokračovala také putovní výstava „Podivuhodný svět netopýrů“, 
která byla připravena v loňském roce ve spolupráci s MŽP a ZO ČSOP Nyctalus. 

 

 

   
Výstava Netopýři v Týnci nad Sázavou.        Přednáška na zámku Konopiště. 

 

   
Prezentace na Ekojarmarku v Olomouci.             Předání plakety panu Šmejckému v Ledcích.   
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Finanční přehled 
 
   

Výsledek hospodaření:              - 375 574,00 Kč 

I. PŘÍJMY  
Tržby z prodeje služeb   2 235 058,00 Kč 
AOPK monitoring -1 180 000,00 Kč 
Tržby za zboží   770, 00 Kč 
Kurzové zisky 113,00 Kč 
Jiné ostatní výnosy   22 129, 00 Kč 
Přijaté členské příspěvky   8 300,00 Kč 
Provozní dotace   656 503,00 Kč 
Provozní dotace – ČSO (blokový grant) 377 862,00 Kč 
Provozní dotace - Nadace Partnerství   40 000,00 Kč 
Provozní dotace - MHMP 238 642,00 Kč 

Příjmy celkem:   1 734 573,00 Kč 
 
II. VÝDAJE     
Spotřeba materiálu   131 700,00 Kč 
Spotřeba ost. neskl. dodávek 5 058,00 Kč 
Prodané zboží 7 700,00 Kč 
Cestovné   309 888,00 Kč 
Náklady na reprezentaci   1 786,00 Kč 
Ostatní služby   480 606,00 Kč 
Poštovné   8 547,00 Kč 
Ostatní služby 456 459,00 Kč 
Telefony 15 600,00 Kč 
Mzdové náklady   950 521,00 Kč 
Mzdové náklady   151 265,00 Kč 
Mzdové náklady nedaňový 361 536,00 Kč 
Mzdové náklady smlouvy o dílo   325 070,00 Kč 
Mzdové náklady DPP   112 650,00 Kč 
Zákonné sociální pojištění   174 780,00 Kč 
Zdravotní pojištění 9 %   45 252,00 Kč 
Sociální pojištění 25 %   129 528,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky   2 198,00 Kč 
Smluvní pokuty a úroky  714,00 Kč 
Ostatní pokuty a penále   6 900,00 Kč 
Kurzové ztráty   827,00 Kč 
Jiné ostatní poplatky 14 448,00 Kč 
Bankovní poplatky 4 927,00 Kč 
Daň z příjmu 23 000,00 Kč 

Výdaje celkem:   2 110 147,00 Kč 
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Poděkování 
 
Děkujeme za finanční podporu naší činnosti v roce 2012 následujícím 
nadacím, institucím a firmám: 

 
 

   

 
 
 

       
                                                                                 

                                                                   
 

                     
 
 
 
 

           
 

 
 
 
   
 
 
 

Děkujeme také všem dalším dárcům a spolupracovníkům, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci našich aktivit. 

 
 
   
 


