Zápis z 28. valné hromady ČESON konané dne 4. května 2019
Přítomni (dle prezenční listiny, celkem 28 účastníků): Andreas, Balvín, Barčiová,
Bartonička, Benda Pe., Bláhová, Cepáková, Červený, Dolejší Magašvári, Duhonský, Hanzal,
Horáček D., Horáček I., Hotový, Jóža, Křemenová, Koudelka, Kužela, Kuželová, Lelek, Lučan,
Reiter, Říš, Sláma, Šafář, Šimek, Weinfurtová, Zieglerová
Omluvili se: Fejfar, Chytil, Jahelková, Jindrová, Kučerová (Neckářová), Malinová, Rejl,
Schnitzerová, Tájek, Tošenovský, Wolf
Hosté: Blažek, Růžičková, Staňková

Dopolední blok:
* Úvodem předseda ČESON prof. Ivan Horáček shrnul aktivity společnosti za uplynulé období.
Vzpomněl rovněž nedávná úmrtí dvou významných zoologů, kteří byli mezi zakladateli České
společnosti pro ochranu netopýrů: prof. RNDr. Jana Zimy, CSc. a RNDr. Petra Bürgera. Čest
jejich památce!
* Ředitel ČESON doc. Tomáš Bartonička přednesl zprávu o hospodaření ČESON, včetně
návrhu rámcového rozpočtu na rok 2019, který byl následným hlasováním valnou hromadou
jednohlasně přijat. Předseda revizní komise dr. Vladimír Hanzal konstatoval, že komise
obdržela včas všechny potřebné podklady, účetnictví ČESON bylo vedeno bez chyb a v souladu
s platnými předpisy.
* Doc. Bartonička pokračoval zprávou o výsledcích dlouhodobého monitoringu netopýřích
populací ČR. V uplynulém období byl, stejně jako v předchozích letech, monitoring zaměřen
na sledování zimovišť a letních kolonií. Dle dohody s AOPK ČR proběhla také kontrola
potenciálních úkrytů letních kolonií v dalších mapovacích čtvercích, které dosud nebyly
monitoringem pokryty; v jednom čtverci s absencí potenciálních úkrytů byl průzkum proveden
metodou detekce ultrazvukových signálů. V průběhu roku 2018 se spolek připravoval na
výběrové řízení monitoringu netopýřích populací pro AOPK ČR na období 2019 – 2023.
Začátkem roku 2019 byl zveřejněn výsledek výběrového řízení, podle kterého se ČESON stal
dodavatelem této zakázky. Dále byla diskutována otázka využití automatických detektorů pro
účely monitoringu. Vzhledem k celkové náročnosti bude zatím tato metoda aplikována pouze
na některých pilotních lokalitách. Dobrovolníci, kteří jsou ochotni zajistit pravidelnou obsluhu
zařízení během celé sezóny, se mohou hlásit doc. Bartoničkovi.
* Daniel Horáček seznámil přítomné s výsledky Mezinárodní noci pro netopýry v roce 2018,
která proběhla celkem na 51 lokalitách za účasti téměř 4400 lidí. Zdůraznil potenciál Noci
kostelů jakožto další celorepublikové akce, v rámci které lze veřejnost vhodným způsobem
oslovit. Přednášky o netopýrech a jejich úkrytech v církevních stavbách byly v posledních
letech uskutečněny na několika místech, bylo by však žádoucí tuto příležitost využít plošněji.
D. Horáček rovněž zmínil problematiku úklidu trusu a instalace ochranných prvků na půdách
s koloniemi netopýrů. Dle jeho návrhu by tuto činnost mohly zajišťovat místní organizace
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ČSOP v rámci programu financovaného MŽP, a to s využitím metodiky, která bude za tímto
účelem připravena.
* Dr. Eva Cepáková představila projekty a další aktivity na ochranu netopýrů realizované v
roce 2018. Šlo zejména o vzdělávací programy pro školy, poskytování poradenského servisu,
osvětové aktivity pro širokou veřejnost, zajištění průzkumů a studií (kontroly budov před
zateplením, stromů určených ke kácení atd.). Kromě Mezinárodní noci pro netopýry byla
uspořádána řada dalších osvětových akcí (celkem 22, přes 6000 účastníků). Výstava „Netopýři
tajemní a zranitelní“ byla v roce 2018 prezentována na 3 místech a od října 2019 je k disposici
pro další potenciální zájemce o zapůjčení. S velkým zájmem veřejnosti se setkává
geocachingová série založená v roce 2017, kterou navštívilo již přes 4000 hledačů. V rámci
akce „Náš soused netopýr“ bylo loni oceněno 10 subjektů, převážně soukromých vlastníků
domů. Problematika praktické ochrany netopýrů byla pracovníky ČESON prezentována na 6
vzdělávacích seminářích pro pracovníky úřadů a dalších organizací. Byl vydán nový informační
leták „Netopýři a stromy v parcích, zahradách a alejích“; na webu vestrome.sousednetopyr.cz
byla zprovozněna online databáze potvrzených úkrytů netopýrů ve stromových dutinách.
* Přítomní dále vyslechli zprávu o dění v EUROBATS, připravenou zástupkyní ČR v Poradním
výboru dr. Helenou Jahelkovou, která se nemohla valné hromady zúčastnit. V březnu 2019
proběhla na MŽP schůzka pracovní skupiny pro EUROBATS, během níž byly diskutovány
možnosti implementace jednotlivých rezolucí přijatých na zasedání smluvních stran v Monte
Carlu v říjnu 2018. Zároveň byla formulována témata odborných studií, které MŽP navrhne
k finanční podpoře Technologickou agenturou ČR. Hlavním projektem by byl akustický
výzkum migračních koridorů letounů. Výbor bude situaci sledovat a případně připraví nabídku
projektu.
* V rámci dopoledního bloku byl zdůrazněn nevhodný postup některých členů, kteří se
v loňském roce samostatně vyjadřovali k probíhajícím správním řízením při rekonstrukci
budovy či zabezpečení důlního díla, nezajistili si však potřebné informace a jejich stanovisko,
považované příslušným úřadem za odborný podklad, nebylo dostatečně fundované. Byla
opětovně zdůrazněna skutečnost, že jednat jménem společnosti mohou pouze statutární zástupci
ČESON, případně osoby pověřené výborem prostřednictvím vnitřní směrnice. Výbor apeluje
na členy, aby v případných osobních stanoviscích nevystupovali jménem ČESON (ani v této
souvislosti nezdůrazňovali své členství v organizaci) a aby si ověřovali odborné informace.
Mnohem vhodnější je včasné oslovení sekretariátu ČESON, který může zprostředkovat
vypracování společného odborného stanoviska, vydaného jménem společnosti.
* Závěrem dopoledního bloku proběhly volby do výboru a revizní komise ČESON na období
2019 - 2024. Kandidátní listina, která zahrnovala 10 kandidátů do výboru a 5 kandidátů do
revizní komise, byla v souladu s volebním řádem rozeslána členům ČESON v dostatečném
předstihu před schůzí valné hromady. Na schůzi byl nejprve valnou hromadou schválen (27
pro, 1 se zdržel) počet členů nového výboru, a to celkem 7 osob (předseda, místopředseda a
dalších 5 členů). Dále byla jednomyslně schválena dvoučlenná volební komise ve složení Mgr.
Lenka Barčiová a Bc. Marek Sláma. Byly rozdány volební lístky a proběhly tajné volby.
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Odpolední blok:
* Po přestávce na oběd sdělila Mgr. Barčiová výsledky voleb: celkem bylo odevzdáno 27
volebních lístků, z nichž všechny byly platné. Do výboru byli zvoleni tito členové ve funkcích
(v závorce počet hlasů): Ivan Horáček – předseda (27), Petr Benda – místopředseda (26), další
členové výboru - Petra Schnitzerová (27), Radek Lučan (23), Jiří Šafář (22), Antonín Reiter
(18) a Michal Andreas (16). Do revizní komise byli zvoleni Vladimír Hanzal (25), Dagmar
Zieglerová (19) a Helena Jahelková (16).
* Následoval odborný program. Mgr. Ján Blažek z Přírodovědecké fakulty MU v Brně přednesl
příspěvek na téma "Význam netopýrů v ekosystémových službách: úskalí studia potravy“.
* Prof. Ivan Horáček vystoupil s prezentací "Novinky z minulosti netopýrů“, při níž představil
výsledky studia významných fosilních nálezů netopýrů a životního díla nejvýznamnějších
paleontologů, kteří se fosilními nálezy letounů zabývali.
* V rámci bodu „různé“ proběhla diskuse k problematice zpřístupňování starých důlních děl,
která se stává naléhavou vzhledem k současným aktivitám řady obcí směřujících ke zvýšení
turistického ruchu. Bylo ujednáno, že sekretariát ve spolupráci s dalšími členy připraví stručnou
metodiku popisující vhodné způsoby zpřístupňování podzemních prostor pro veřejnost, která
bude k dispozici na webových stránkách ČESON.
V závěru poděkovali prof. Horáček a dr. Cepáková všem přítomným za účast a spolupráci a
popřáli hodně úspěchů v letošním roce.

Zapsala: E. Cepáková

Ověřil: T. Bartonička
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