Zápis z 23. Valné hromady České společnosti pro ochranu netopýrů
konané 10.5.2014 v prostorách PřF UK, Viničná 7, Praha 2
Přítomni: Michal Andreas, Jiří Bajer, Lenka Barčiová, Tomáš Bartonička, Lenka
Bartoničková, František Bárta, Petr Benda, Barbora Bendová, Zdeněk Buřič, Eva Cepáková,
Veronika Čermáková, Jan Fedorowicz, Jiří Gaisler, Vladimír Hanák, Anna Hoffmannová,
Daniel Horáček, Ivan Horáček, Josef Hotový, Jana Křemenová, Petr Lelek, Radek Lučan,
Zdeněk Řehák, Václav Říš, Markéta Sasínková, Petra Schnitzerová, Jiří Šafář, Drahomíra
Šefrová, Vít Tejrovský, Josefa Volfová, Dita Weinfurtová, Dagmar Zieglerová
Omluvili se: Martin Fejfar, Borek Franěk, Martin Gajdošík, Vladimír Hanzal, Josef Chytil,
Helena Jahelková, Martin Koudelka, Kristýna Kovaříková, Jan Matějů, Marcel Minář, Jana
Neckářová, Radek Nesvačil, Martin Průcha, Antonín Reiter, Jiří Rejl, Veronika Valová
Jaroslav Veselý, Jan Zukal

Dopolední program
1. President ČESON prof. Horáček přivítal všechny přítomné a připomněl, že s blížícím
se 25. výročím existence naší organizace a v souvislosti s rostoucím objemem aktivit
konaných pod záštitou ČESON je potřeba se zamyslet nad dalším směřováním naší
organizace. Jednotlivými možnostmi a detaily se v současnosti zabývá výbor ČESON
a organizační změny budou připraveny ke schválení do další valné hromady v r. 2015.
O nutnosti některých změn v souvislosti s novým Občanským zákoníkem v dalším
bloku referoval i dr. Bartonička. President Horáček dále zmínil početnou a
reprezentativní účast českých chiropterologů na 16. Mezinárodní konferenci o
výzkumu netopýrů, která se konala v srpnu 2013 v Kostarice. V letošním roce uplyne
150. výročí úmrtí Fridricha Antona Kolenatiho, zakladatele výzkumu netopýrů na
našem území. Dále připomněl, že velmi významného životního jubilea (80 let) letos
dosáhne i jeden ze zakladatelů moderního evropského výzkumu netopýrů, profesor Jiří
Gaisler, kterému za všechny přítomné osobně poblahopřál a popřál mnoho dalších
plodných let v našich řadách.
2. Dr. Tomáš Bartonička přednesl zprávu o hospodaření naší organizace. Tato bude k
disposici ve výroční zprávě, která bude členstvu rozeslána a vyvěšena na webové
stránky v průběhu června 2014.
3. Dr. Bartonička dále přednesl zprávu o projektu Monitoringu netopýřích populací ČR
za rok 2013. Vzhledem k předem ohlášeným nejasnostem ohledně financování
monitoringu v r. 2013 byl v tomto roce monitoring proveden v mírně menším rozsahu,
než v letech předešlých, rámcově však bylo shromážděno uspokojivé množství dat z
dostatečného počtu lokalit ve všech monitorovacích programech (zimoviště, letní
kolonie, netting, detektoring). Poděkoval též členům, kteří dodali data o prevalenci
geomykózy a informace o morfologii podzemních prostor ze zimovišť, kde je
problematice Syndromu bílého nosu věnována dlouhodobá pozornost. K oblastem,
odkud jsou data žádoucí a nebyla za uplynulé období dodána, patří zejména oblast
Šumavy a jejího podhůří. Prosíme kolegy, aby, pokud tato data mají k disposici, je
dodatečně dodali.
4. Dr. Petra Schnitzerová seznámila přítomné s výsledky projektů, které byly
realizovány v roce 2013 pod záštitou ČESON a dr. Eva Cepáková doplnila informace
o projektech, které jsou nově schváleny k řešení a na které byly získány finanční

prostředky z veřejných zdrojů. Detailněji budou všechny tyto informace shrnuty ve
výroční zprávě za rok 2013.
5. Dr. Radek Lučan v návaznosti na zprávu o monitoringu a v souvislosti s přednesenou
plejádou běžících projektů nastínil potřebu zjištění efektivity náhradních úkrytových
opatření (vyvěšování budek atp.) masově prováděných během zateplování budov.
Vyzval všechny členy, kteří jsou schopni provádět kontroly obsazenosti těchto úkrytů,
aby tak při každé možné příležitosti činili a výsledky shromažďovali. Slíbil, že
připraví podobně koncipovaný projekt, do kterého by se dala zapojit i širší veřejnost.
6. V zastoupení za nepřítomnou Dr. Helenu Jahelkovou seznámila Eva Cepáková plénum
s děním v EUROBATS. Zřejmě nejdůležitější současnou rezolucí navrženou
zasedáním poradního výboru na Krétě se v souvislosti s tematikou řešenou ČESON
jeví rezoluce o zateplování domů, která by se měla týkat zejména zemí střední a
východní Evropy, kde je tato problematika velmi aktuální.
7. Daniel Horáček podal zprávu o loňské Evropské noci pro netopýry, která proběhla na
rekordních 43 místech. Zájem o pořádání této akce je velký, naráží však na personální
možnosti potencionálních organizátorů. Každý člen naší organizace, který je ochoten s
pořádáním netopýřích nocí pomoci, je samozřejmě vítán. D. Horáček současně
připomněl všem, kteří hodlají nějakou netopýří noc organizovat, aby mu nahlásili
detaily, které budou dále využity při medializaci.
8. T. Bartonička na základě usnesení z jednání výboru ČESON navrhl od roku 2013
zvýšení členských poplatků ze 100 na 300 Kč, které bylo následně hlasováním VH
schváleno (22 hlasů pro zvýšení poplatku, 2 proti, 1 se zdržel hlasování).
9. Hlasováním VH byli zvoleni tito noví členové ČESON: Jan Fedorowicz, Marina
Kipson, Daniel Sedláček, Ilona Slezáková, Josefa Volfová a Kamila Wawrocka.
10. Revizní komise z vážných osobních důvodů nebyla přítomna v plném počtu.
Dodatečně však (elektronicky) její předseda dr. Vladimír Hanzal poskytl následující
vyjádření: Při kontrole předložených dokladů Revizní komise neshledala nedostatky,
vše bylo vyúčtováno v souladu s celkovým přehledem hospodaření ČESON.
Odpolední program
11. Po polední pauze věnované občerstvení a debatám následovala zpráva o činnosti ZO
ČSOP Nyctalus přednesená Ing. Dagmar Zieglerovou. Mimo jiné podala ucelený
přehled všech nálezů netopýrů a zmínila se o řešení případů nálezů podzimních
agregací netopýrů rezavých ve vývodech plynových kamen (tzv. vafkách) v bytových
domech na území Prahy.
12. Prof. Horáček obšírně přednesl shrnutí několikaletého sledování přítomnosti
viditelných nárůstů plísně Pseudogymnoascus (dříve Geomyces) destructans na
českých zimovištích. Konstatoval regionální rozdíly (zejm. horské oblasti vs. krasová
zimoviště) v prevalenci i incidenci. Dále zdůraznil, že dosud není z našeho území
žádný prokazatelný důkaz mortality netopýrů v souvislosti se Syndromem bílého nosu.
Taktéž v Severní Americe se zdá, že v oblastech s nově potvrzeným výskytem
patogenu je mortalita minimální.
13. Dále prof. Horáček zdůraznil významnost existující databáze a potřebu publikace
výsledků monitoringu netopýřích zimovišť. V následující diskusi byla navržena
příprava minimálně dvou odlišných typů publikací - jednak souborné publikace dat z
období po r. 2001, kdy byl publikován "Katalog zimovišť" ve sborníku Vespertilio,
jednak representativní odborné publikace s detailními multivariačními statistickými
analýzami trendů a charakteristik prostředí pro potřeby odborné veřejnosti. Formu

datového rámce připraví editační výbor ve složení T. Bartonička, R. Lučan, I.
Horáček.
14. Cena F.A. Kolenatiho byla v tomto roce udělena Bc. Michalu Portešovi. Poté
následovala laureátská přednáška o detailech behaviorální ekologie netopýra velkého,
následovaná zprávou o průběhu a obsahu 16. Mezinárodní konference o výzkumu
netopýrů v Kostarice, kde laureát důstojně representoval českou chiropterologii.
15. V souvislosti s obecně velmi nízkou účastí členské základny na valných hromadách a
terénních setkáních ČESON byla navržena možnost konání VH formou výjezdního
zasedání, které by trvalo 2-3 dny (pátek-neděle) a kromě povinného jednání by mohlo
obnášet i společensky zábavnější aktivity. Tato možnost měla positivní ohlas, pro rok
2015 bylo navrženo České Středohoří, kde by mohly být k dispozici jak ubytovací
prostory, tak vhodné lokality na terénní část programu.

Zapsal Radek Lučan

