Zápis z 22. Valné hromady České společnosti pro ochranu netopýrů
konané 27. 4. 2013 na PřF UK v Praze
Přítomni: Andreas, Balvín, Bárta, Bartoničková, Bartonička, Benda, Bendová, Cepáková,
Duhonský, Hoffmannová, Hotový Horáček, D., Horáček I., Chytil, Jahelková, Jóža,
Kolmannová, Koudelka, Křemenová, Lelek, Lučan, Minář, Růža, Řehák, Říš, Schnitzerová,
Šafář, Špoutil, Šrámek, Tejrovský, Uhrin, Valová, Vitáček, Weinfurtová, Zbytovský,
Zieglerová.
Omluvili se: Čamlíková, Červený, Fejfar, Flousek, Franěk, Gajdošík, Gaisler, Hanák,
Hradská, Kovaříková, Matějů, Mecnerová, Nesvačil, Písecký, Průcha, Rejl, Říšová-Braunová,
Tájek, Tájková, Zukal.
•

Úvodem prezident prof. Horáček shrnul uplynulé období, poděkoval členstvu za
vzorné aktivity vyvíjené členskou základnou a sdělil odstoupení celého výboru před
nastávajícími volbami. Závěrem svého úvodního projevu poděkoval našim
zaměstnankyním dr. Petře Schnitzerové, mgr. Ditě Weinfurtové a dr. Evě Cepákové za
jejich příkladnou a náročnou práci pro naši organizaci.

•

Tajemník Radek Lučan krátce shrnul hlavní aktivity v uplynulém období s odkazem
k následujícím prezentacím stěžejních akcí. Zmínil, že v loňském roce se nekonalo
terénní setkání pro nedostatek zájemců. Navrhl konání letošního setkání uspořádat za
konkrétním účelem ve dvou možných variantách: (1) v okolí Veselí nad Moravou za
účelem pokusu o dohledání mateřské kolonie netopýra pobřežního s využitím
telemetrie nebo (2) v Hostýnských vrších či Bílých Karpatech za účelem pokusu o
odchyt netopýra obrovského. Setkání by se logicky mělo konat v průběhu června,
s ohledem na časové možnosti organizátora ideálně ve druhém či třetím červnovém
týdnu. Setkání se bude konat jen v případě dostatečného zájmu. Členové budou včas
obesláni s dotazníkem.

•

Hospodář dr. Bartonička shrnul finanční hospodaření společnosti v uplynulém období
(viz Výroční zpráva na www.ceson.org/dokumenty). V důsledku neproplacení
zakázky od AOPK ČR způsobené komplikacemi ze strany SFŽP skončil loňský
rozpočet výrazným deficitem. K jeho snížení bude muset v letošním roce dojít zřejmě
k radikálním zásahům do průběhu některých součástí monitorovacích programů (viz
níže).
Členské poplatky nezaplatili po 3 roky tito členové: Grym, Hradec, Chudárková,
Lehotská, Svačina, Tošenovský, Vlašín, Wolf, Zbytovský. Hospodář je vyzval
k nápravě, jinak dle stanov pozbývají členství.

•

Revizní komise v zastoupení dr. V. Hanzala shledala hospodaření ČESON
v uplynulém období v pořádku, všechny prostředky byly využity účelně a v souladu se
stanovami ČESON.

•

Dr. Bartonička shrnul výsledky loňského monitoringu netopýřích populací ČR (blíže
viz Výroční zpráva) a konstatoval, že vzhledem k nedostatku financí v důsledku
neproplacení zakázky od AOPK ČR způsobené komplikacemi ze strany SFŽP bude
třeba zřejmě omezit financování monitoringu letních kolonií, monitoringu lovišť
(detektoringu) a monitoringu pomocí odchytu do sítí. Je tedy na zvážení všech
monitorovatelů, zda se vystaví riziku, že jim náklady nebudou proplaceny. Profesor

Horáček zdůraznil, že by bylo škoda dlouhodobé časové řady pozorování přerušovat,
na čemž se většina přítomných shodla. Dr. Hanzal podotknul, že v souvislosti se
zpětným obdržením dotace SFŽP na monitoring zůstává optimistou. Daniel Horáček a
dr. Josef Chytil navrhli možnost dotazu na Ekologický právní servis, jak v dané patové
situaci ve vztahu k SFŽP postupovat.
•

Daniel Horáček zpravil přítomné o průběhu loňské Evropské noci pro netopýry.
Konstatoval, že akce proběhla na 39 místech za účasti 4 237 lidí. Bohužel na mnoha
místech byla akce zrušena v důsledku nepříznivého počasí. Vyzval organizátory, aby
do budoucna pomýšleli i na alternativní varianty, aby se tradice a nastartované
positivní trendy v počtu míst konání akce udržela.

•

Dr. Petra Schnitzerová detailně informovala o obsáhlých aktivitách odehrávajících se
v rámci řešení projektů zacílených zejména na ochranu netopýrů v lidských stavbách
(detaily viz Výroční zpráva). Dále představila nový projekt ČESON zaměřený na
ochranu netopýrů v lesích, který pro rok 2013 finančně podpořilo Ministerstvo
zemědělství. Rozsah vyvíjených aktivit je vskutku monumentální a na hranici
personálních možností a přítomní to ocenili uznalým potleskem.

•

Mgr. Libuše Vlasáková se sice z jednání předem omluvila, zaslala však bližší
komentář k situaci na MŽP, ve kterém se mj. pokusila vysvětlit letošní neúčast
zástupců ČR na jednání EUROBATS. Velmi děkujeme za informace a jejich shrnutí
přikládáme:
1. Účast zástupce ČR na zasedání Poradního výboru Eurobats.
V letošním roce se poprvé v historii zástupce ČR nezúčastnil zasedání Poradního
výboru Eurobats. Přestože byla cesta zařazena do plánu zahraničních služebních
cest a byla schválena i poradou vedení, I. náměstek ministra Martin Frélich cestu
nakonec neschválil. Ani přes opakované žádosti a dotazy nebylo neschválení
účasti dosud nijak zdůvodněno.
Z pozice zástupce ČR pro dohodu Eurobats považuje L. Vlasáková účast
odborného zástupce na zasedání Poradního výboru za zcela zásadní způsob
podílení se na chodu a směrování dohody Eurobats. ČR si v Eurobats vydobyla
význačnou pozici, kterou přístupem MŽP může ztratit. Kromě toho ČR
samozřejmě takto přichází o možnost ovlivňovat dění a usnesení dohody a rovněž
o potenciální financování projektů.
2. Metodika k hodnocení vlivu výstavby a provozu větrných elektráren na
netopýry je již dávno připravena k publikování ve Věstníku MŽP. Bohužel vedení
odboru zatím požaduje uveřejnění metodiky bez mapy. Bez mapových podkladů
ovšem metodika postrádá valný smysl. L. Vlasáková se bude snažit vyjednat
publikování celé metodiky tj. včetně mapy
3. Materiály k Evropské noci netopýrů jsou k dispozici jednak na ČESON a jednak
u L. Vlasákové na MŽP. I nadále je možné si u L.V. zapůjčit sadu samonosných
posterů o životě netopýrů.
V následné diskusi ohledně bodu 1 bylo domluveno zaslat na MŽP oficiální dopis
s dotazem na vysvětlení situace a zdůraznění významu naší účasti v rámci Eurobats.
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