Zápis z 26. Valné hromady České společnosti pro ochranu netopýrů konané
dne 29.4.2017 na katedře zoologie PřF UK v Praze

Přítomni (dle prezenční listiny, celkem 25 účastníků): Bárta, Bartonička, Bartoničková,
Benda, Bláhová, Cepáková, Hanzal, Horáček D., Horáček I., Hotový, Chytil, Jahelková, Jóža,
Křemenová, Lelek, Lučan, Reiter, Říš, Schnitzerová, Špoutil, Volfová, Vitáček, Weinfurtová,
Wolf, Zieglerová
Omluveni: Koudelka, Neckářová, Šafář, Tůmová
Hosté: Růžičková
* Úvodem přivítal president ČESON prof. Ivan Horáček všechny přítomné, kvitoval rozvoj
organizace, a připomněl, že před rokem byla provedena změna stanov, aby bylo vše uvedeno
do souladu s novými právními předpisy pro organizace našeho uspořádání. Zároveň navrhl
změnu programu, konkrétně posun aktu udělení čestných členství našim nestorům na začátek
odpoledního bloku (viz dále) a na žádost doc. Petra Bendy přesunutí diskuse o budoucnosti
sborníku Vespertilio na závěr dopoledního programu. Obě změny byly VH odsouhlaseny.
* Místopředseda doc. Petr Benda poblahopřál jménem výboru presidentovi prof. Ivanu
Horáčkovi k jeho 65. narozeninám a ředitel doc. Tomáš Bartonička mu předal dar. Ředitel
dále poděkoval za obrovský podíl na rozvoji naší organizace a dlouholetou práci v
sekretariátu ČESON i dr. Petře Schnitzerové, která od 1.5.2017 nastupuje na mateřskou
dovolenou.
* Ředitel doc. T. Bartonička přednesl zprávu o hospodaření ČESON v uplynulém roce, včetně
optimálních a suboptimálních výhledů na rok letošní - varianty se lišily podle toho, jak bude
naše organizace úspěšná v grantových soutěžích. Výsledky hospodaření v roce 2016 jsou jako
součást výroční zprávy k disposici na www.ceson.org. Rozpočet na rok 2017 byl VH schválen
(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0).
* Předseda revisní komise dr. Vladimír Hanzal přednesl krátkou zprávu revisní komise, která
shledala veškeré hospodaření v pořádku a v souladu se stanovami ČESON.
* Doc. T. Bartonička přednesl zprávu o monitoringu letních kolonií a zimovišť. V této
souvislosti byla diskutována problematická situace stran spolupráce s některými kolegy
ornitology v některých moravských regionech, kdy v poměrně velkém množství důležitých
sakrálních staveb byl prováděn monitoring, který měl být zaměřen na sovy a netopýry, ovšem
kontroly proběhly v nevhodném období a možnost ověření výskytu netopýrů byla spíše
mizivá. Vzhledem k tomu, že k provedení monitoringu takového rozsahu bylo zapotřebí
povolení ze strany církevních autorit, bude jen obtížně obhájitelné zopakovat obdobný
monitoring v podobném rozsahu ve vhodné době a se zaměřením na doplnění údajů o výskytu
netopýrů.
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* Dr. Radek Lučan seznámil přítomné s výstupy analýz dlouhodobých trendů početnosti
netopýrů na zimovištích v ČR, které byly provedeny na základě údajů z více než 500 lokalit a
obsahovaly datovou řadu v rozmezí let 1970–2016. Výhledově jsou plánovány detailnější
analýzy se zaměřením na zhodnocení trendů v jednotlivých regionech a v závislosti na
několika dalších parametrech, jako je velikost a charakter zimoviště, ale také např. na
uzavření volného přístupu mřížemi. Provedení takových analýz, stejně jako možnost rozšíření
počtu lokalit zahrnutých do plánovaných analýz, je však podmíněno doplněním potřebných
parametrů do existující databáze, resp. souboru dat spravovaných ČESON. Této aktivitě se již
delší dobu věnuje dr. Eva Cepáková, ovšem celou řadu údajů nebude možno doplnit bez
přispění vlastních sčitatelů. Bylo dohodnuto, že po diskusi v úzkém plénu budou tito
jmenovitě osloveni s prosbou o doplnění chybějících údajů.
* Dr. Eva Cepáková otevřela diskusi na téma nutnosti změny stávající situace správy dat ze
sčítání netopýrů na zimovištích, neboť data byla až dosud spravována na bázi tabulkového
editoru, což se ukazuje stále více neúnosným stavem, mj. v souvislosti se správou dat, ale také
kvůli velké náročnosti při zpracování dat do formátu předávanému AOPK. Po obšírnější
diskusi byl všeobecně akceptován návrh, že data by měla být spravována v rámci
profesionálně vedené databáze a nejsnadnější cestou by mohlo být převzetí zkušeností a
využití databázové platformy používané v rámci databáze AVIF provozované Českou
společností ornitologickou a nově též Kroužkovací stanicí Národního musea v Praze. Dr.
Lučan a dr. Cepáková byli pověřeni komunikací s ČSO a programátory, kteří tuto
databázovou platfomu vyvinuli, o možnostech její adaptace pro potřeby správy dat z
monitoringu netopýrů.
* Daniel Horáček seznámil přítomné s průběhem loňské Mezinárodní noci pro netopýry. Akce
se konala na 52 lokalitách a zúčastnilo se jí celkem 5380 osob, z toho 1568 dětí.
* Dr. Helena Jahelková informovala krátce o dění na posledním zasedání Poradního výboru
EUROBATS, zejména o nových tématech nedávno přijatých rezolucí a vyzvala ke spolupráci
při přípravě podkladů za ČR.
* Proběhla diskuse o budoucnosti časopisu Vespertilio, kterou inicioval doc. Petr Benda.
Přetrvávajícím problémem posledních let je nedostatek článků. Časopis je skládán z
příležitostných příspěvků zejména zahraničních autorů, základ časopisu by však měly tvořit
články českých odborníků. Plénum se shodlo na přání zachovat časopis do budoucna a někteří
z přítomných přislíbili připravit příspěvky do nejbližšího čísla.
* Následovala polední pauza spojená s občerstvením a četnými osobními debatami.
* Úvodem odpoledního programu proběhlo v režii prof. Horáčka představení laureátů na
čestné členství ČESON za celoživotní přínos v poznání a ochraně netopýrů v České republice.
Cena byla, bohužel v nepřítomnosti všech tří nominovaných, udělena dr. Pavlu Elederovi, dr.
Zdeňku Rumlerovi a doc. Vladimíru Hanákovi. Ve všech případech jde o osobnosti, u nichž
není žádných pochyb, že svým úsilím významně posunuli obor, kterým se naše organizace
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dlouhodobě zabývá, většina z nich navíc stála přímo u jejího zrodu. Byť nepřítomni, sklidili
všichni laureáti bouřlivý a dlouhotrvající potlesk.
* Dr. Petra Schnitzerová a Dr. Eva Cepáková seznámily přítomné s pestrou plejádou projektů
zaměřených na praktickou realizaci ochrany netopýrů a osvětovou činnost spojenou zejména
se vzděláváním mladších generací, na kterých se podílela řada členů naší organizace, nicméně
největší objem odvedené práce spočíval právě na obou jmenovaných, ale také na Mgr. Ditě
Weinfurtové.
* Doc. Bartonička seznámil přítomné s výsledky řešení projektu Metodika stanovení
migračních koridorů ptáků a netopýrů, na kterém se ČESON podílel ve spolupráci s ČSO a
který byl financován TAČR.
* Dr. Lučan krátce seznámil přítomné se současným stavem znalosti rozšíření netopýra
alkathoe v ČR a s průběhem a předběžnými výsledky výzkumné akce zaměřené na sledování
tahu ptáků, netopýrů a nočních motýlů přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách.
* Prof. Horáček informoval přítomné o připravovaném Evropském symposiu o výzkumu
netopýrů, které má proběhnout počátkem srpna t.r. v Baskicku, ovšem díky finanční situaci se
jej zřejmě nikdo z našich chiropterologů neplánuje zúčastnit. Po diskusi bylo navrženo, že by
se této situaci mělo předejít, neboť reprezentace naší chiropterologie na dotyčném prestižním
symposiu je důležitá a měla by být i pro ČESON prioritní. VH následně odsouhlasila finanční
příspěvek pro dr. Lučana a doc. Bartoničku, který by měl pokrýt náklady spojené s účastí na
tomto důležitém vědeckém fóru.
* VH hromada byla oficiálně ukončena kolem 16 hodiny odpoledne presidentem ČESON
prof. Horáčkem, který popřál přítomným i celé organizaci hodně zdaru a sil do dalšího roku.

Zapsali Radek Lučan a Eva Cepáková
Ověřil Tomáš Bartonička
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