Zápis z 24. zasedání valné hromady ČESON konané dne 18. 4. 2015 v Litoměřicích
Přítomni: Balabán, Bartonička, Bartoničková, Cepáková, Duhonský, Hanák, Hanzal,
Hoffmannová, Horáček I., Horáček D., Jahelková, Jóža, Tejrovský, Schnitzerová, Tájek,
Tájková, Křemenová, Kipson, Lučan, Minář, Šafář, Koudelka, Wolf, Weinfurtová, Slezák,
Řehák, Švaříčková, Říš.
Omluveni: Andreas, Barčiová, Benda Petr, Bláhová, Buřič, Chytil, Fejfar, Lelek, Matějů,
Kašpar, Kovaříková, Reiter, Šefrová, Volfová, Zieglerová.
Host: Nezmeškalová
• Dne 18. 4. 2015 se v prostorách klubovny ZO ČSOP Litoměřice, Osvobození 19,
Litoměřice, uskutečnilo zasedání valné hromady, nejvyššího orgánu České společnosti
pro ochranu netopýrů (dále jen ČESON), svolané dle § 257 zákona č. 89/2012 Sb.
Jednatel ČESON Radek Lučan připomněl shromážděným členům, že zasedání náhradní
valné hromady kvůli zajištění usnášeníschopnosti začne dle pozvánky v 10:00 hod. a
předal slovo předsedovi Ivanu Horáčkovi.
• V úvodním slovu předseda I. Horáček pochvalně zhodnotil novou formu uspořádání
Valné hromady ve spojení s terénním setkáním. Přítomní uctili minutou ticha památku
prof. Jiřího Gaislera, který naše řady opustil v loňském roce.
• V 10:00 hod. zahájil jednatel ČESON Radek Lučan zasedání náhradní valné hromady,
konstatoval její usnášeníschopnost a po celou dobu zasedání schůzi řídil v souladu se
zveřejněným programem. VH schválila program zasedání, navrhla zapisovatele J. Šafáře a
R. Lučana. Dále jako ověřovatele zápisu pověřila T. Bartoničku.
Pro 29 Proti 0 Zdržel se 0
• Zprávu o hospodaření přednesl T. Bartonička.
• Kontrolní komise zastoupená V. Hanzalem zkontrolovala předložení veškerých dokladů a
konstatovala, že v hospodaření za rok 2014 neshledala žádné závady a nedostatky.
Doporučuje tak valné hromadě ČESON schválení účetní závěrky za rok 2014.
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0
• Po sdělení výsledku hlasování kontrolní komise, valná hromada schválila zprávu o
činnosti ČESON v roce 2014, hospodářskou a revizní zprávu za uplynulé období, a
rámcový plán činnosti a rozpočet na nadcházející období.
Pro 28 Proti 0 Zdržel se 1
• T. Bartonička podal zprávu o monitoringu netopýřích populací v roce 2014. Konstatoval,
že v letošním roce končí smlouva s AOPK ČR. Přítomný zástupce AOPK ČR vyrozuměl
VH o existenci přípravy výběrového řízení na další pokračování monitoringu v letech
2016-2020. V této souvislosti byla nastolena otázka, zda a jakým způsobem pokračovat v
monitoringu lovišť (detektoring) a monitoringu vybraných podzemních úkrytů. V obou
případech je zajištění ve stávajícím rozsahu a při dané metodice poměrně komplikované.
Minimálně v případě detektoringu byla navržena možnost využití automatických
detektorů, která by byla v případě dostatku financí realizovatelná, pouze bude nutno
upravit metodiku. Vše se bude řešit až v kontextu potenciálně získané zakázky ze strany
AOPK ČR. V letošním roce také končí některé výjimky na vstupy do NPR a NPP, které
bude nutné včas obnovit. V. Hanzal ověří faktickou platnost výjimky pro výzkum letounů
v NPR členy ČESON jakožto externími spolupracovníky AOPK ČR.
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• D. Horáček seznámil přítomné s výsledky Mezinárodní noci pro netopýry v roce 2014,
která proběhla na 49 lokalitách za účasti 4 428 návštěvníků (zhruba polovina účastníků
byla tvořena dětmi). Ve srovnání s rokem 2013 proběhla akce na více lokalitách, ale
celkově se účastnilo méně lidí. Důvodem mohlo být nekonání akce na několika místech,
kde byla tradičně účast velmi vysoká. Koordinátoři (D. Horáček, P. Schnitzerová) dále
vzkázali lokálním organizátorům, aby jim do budoucna v případě náhlého zrušení akce
(např. z důvodu nepříznivého počasí) NEPRODLENĚ NAHLÁSILI tuto skutečnost, za
účelem informování veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí.
• P. Schnitzerová, D. Weinfurtová a E. Cepáková informovaly přítomné o realizaci
grantových projektů, studií a průzkumů v roce 2014. Jednalo se zejména o projekty "Pod
jednou střechou“ (Program švýcarsko-české spolupráce, duben 2012 - březen 2014),
"Monitoring netopýrů v panelových sídlištích II“ (hl. m. Praha, 2013-2014) a vzdělávací
projekt pro školy „Poznej tajemný svět netopýrů“ (hl. m. Praha, 2013-2014). V rámci
poradenského servisu bylo řešeno 524 případů, nejčastěji se jednalo o problémy
související s rekonstrukcemi budov s úkryty netopýrů. Mimo jiné se ČESON účastnil 85
správních řízení. Z dalších zakázek stojí za zmínku mj. kontrola domů před zateplením
v Praze monitoring panelových sídlišť v Brně a Českých Budějovicích, průzkum
stromořadí v Tršicích, průzkum a návrh opatření v rámci projektu obnovy pražské
Stromovky, mapování netopýrů Krkonoš atd. Pro zlepšení informovanosti bylo
uspořádáno celkem 8 seminářů pro veřejnou správu, pracovníky ochrany přírody a další
subjekty. V rámci akce "Náš soused je netopýr“ bylo uděleno 9 nových plaket (celkem již
62 oceněných). V oblasti mezinárodní spolupráce byl významným počinem seminář
věnovaný problematice zateplování budov, který z iniciativy České republiky proběhl na
7. zasedání EUROBATS v Bruselu. Na semináři byly prezentovány zkušenosti s ochranou
netopýrů při zateplování budov v ČR, s podpůrnými příspěvky kolegů z Polska,
Slovenska a Ukrajiny. Následně byla členskými státy EUROBATS přijata rezoluce k této
problematice. Díky efektivní spolupráci s MŽP a SFŽP na programu „Nová zelená
úsporám“ lze od 1.4.2015 žádat o podporu na zateplení bytových domů v Praze, realizace
je však podmíněna ohledem na úkrytové možnosti pro netopýry a rorýse.
• Pro rok 2015 se podařilo získat finance na řešení několika projektů: "Poznej tajemný svět
netopýrů" – rozšíření vzdělávacího projektu pro základní a střední školy na
celorepublikovou úroveň a "Nebojte se žít s netopýry pod jednou střechou" - poradenský
servis, vzdělávací semináře, osvětové akce pro veřejnost (oba projekty podpořeny MŽP).
Z dalších projektů a zakázek jde mj. o pokračování kontrol domů před zateplením v Praze,
monitoring netopýrů v Olomouci, ověření úspěšnosti opatření při zateplení budov,
biologický dohled při další etapě obnovy pražské Stromovky. P. Schnitzerová vyzvala
členy ČESON, aby jí zaslali informace o nálezech netopýrů při kácení stromů, zejména ze
zimního období, za účelem vytvoření odborného sumárního sdělení. Dále také vyzvala k
zasílání informací o všech známých existujících stromových úkrytech za účelem
vytvoření databáze, kterou by bylo možno využít pro potřeby příslušných úřadů při
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rozhodování o kácení stromů. V neposlední řadě informovala P. Schnitzerová o nově
podaných projektech: "Na půdě tam to žije (2015-2017)" – zaměřeno na letní kolonie na
půdách (poradenství, vzdělávání, osvěta, včetně označování výletových otvorů), "Poznej
tajemný svět netopýrů II (2015-2016)" – vzdělávací projekt pro pražské školy, "Ochrana
netopýrů v městském prostředí (2015-2016)" – budovy i stromy v Praze, "Mapování
netopýrů v Táboře (2015)".
Odpolední program
• H. Jahelková seznámila přítomné s novinkami ze zasedání Poradního výboru
EUROBATS konaného letos na jaře v Černé Hoře.
• Novými členy byli řádně zvoleni: Lenka Tůmová, Vít Slezák, Václav Prášek, Petr Kužela
• T. Bartonička prezentoval návrh nových stanov ČESON. Všichni přítomní dostali
možnost se ke znění návrhu vyjádřit. Byly prodiskutovány zásadní části stanov a po
drobných úpravách k nim proběhlo hlasování. Doplněný návrh byl přítomným členstvem
odsouhlasen. T. Bartonička byl současně pověřen aktualizací informací o spolku ve
veřejném rejstříku.
Pro 28 Proti 0 Zdržel se 1
• Součástí schválené úpravy stanov byla změna sídla ČESON na: Katedra zoologie PřF UK,
Viničná 7, 128 44 Praha 2. Souvisí to zejména s flexibilitou poštovní komunikace,
současné sídlo (Národní muzeum) bylo v tomto směru nevyhovující.
Pro 29 Proti 0 Zdržel se 0
• Z. Řehák osobně zavzpomínal na prof. Jiřího Gaislera, v jehož blízkosti na brněnské
fakultě strávil posledních téměř 25 let. Jeho osobnost bude (nejen) české zoologii chybět.
• Koordinátorka sítě záchranných stanic ČSOP Z. Nezmeškalová přednesla zprávu o stavu
spolupráce ČESON a záchranných stanic při řešení netopýří problematiky. V této
souvislosti byla zdůrazněna potřeba co nejpřesnější evidence přijímaných netopýrů, která
byla dosud často nedostatečná. Odborné veřejnosti tak uniká velmi cenný zdroj dat.
Situace se však v poslední době zlepšuje, zejména díky spolupráci ČESON a ZO ČSOP
Nyctalus s ostatními členy sítě.
• Prof. I. Horáček podal přítomným přednášku na téma "Nejpodivnější člen evropské
netopýří fauny ve výzkumu českých netopýrářů" o dlouhodobých výzkumech
středozemních populací kaloňů.
Zapsali: J. Šafář, R. Lučan
Ověřil: T. Bartonička
Přílohy:
• výroční zpráva 2014
• plán hospodaření na rok 2015
• prezenční listina
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