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Bat research in the Moravian Karst: its history and present state. Moravian Karst is an approximately 
24 km long and 2 to 6 km wide system of Devonian limestones situated in the eastern part of the Czech 
Republic, N and NE of Brno, its southern border being only 12 km far from the centre of this city. The area 
is rich in natural limestone caves, its largest complex consists of 34 km of known passageways. Results 
of bat studies made in this area or with respect to it are briefl y summarized in the paper. The review fol-
lows a time schedule and is divided into the following sections: (1) introduction, (2) early research – 19th 
century, (3) bat research in the fi rst half of the 20th century, (4) bat research since the second half of the 
20th century using classical methods, and (5) bat research using modern methods, current situation. 
So far, 22 bat species have been recorded within the Moravan Karst, 17 of them in caves. The paper is 
concluded with a relatively complete bibliography concerning the biology of bats of the region. 

Bats, Moravian Karst, history of research, bibliography

Úvod
Podnětem k napsání tohoto článku je 50. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Moravský 
kras (dále MK), které připadá na rok 2006. Netopýři jsou jedním ze symbolů tohoto je di neč né ho 
území, proto jsme využili příležitost a pokusili jsme se na příkladu MK ukázal minulost, součas-
nost a perspektivy výzkumu netopýrů u nás. Snažili jsme se vyhledat všechny články, monografi e 
a knižní publikace vztahující se k této problematice, v otázce úplnosti seznamu ci ta cí jsme ovšem 
narazili na určité problémy. Jedním z nich je to, zda citovat vlastivědné práce o přírodě České 
republiky nebo Moravy, klíče a příručky k určování savců a jiné prameny obec něj ší povahy, kde 
se sice s určitými informacemi o MK a netopýrech setkáme, ale bez uvedení vzájemných souvis-
lostí, např. ve kterých konkretních jeskyních určité druhy netopýrů pře zi mu jí. Podobný problém 
je u publikací zaměřených morfologicky nebo fyziologicky, kde část ma te ri á lu mohla pocházet 
z území MK, ale není to v nich výslovně uvedeno. Jako příklad lze citovat na svou dobu vynikající 
ana to mic kou práci Staňka (1933) o sluchovém orgánu netopýrů, která zce la postrádá informace 
o lokalitách, kde byli sbíráni jedinci použití k pitvám. Existují i práce o systematice netopýrů, 
jejichž autoři uvádějí původ materiálu jen obecně podle geografi ckých oblastí nebo státních útvarů, 
ale ne podle lokalit. Samostatnou kapitolou jsou parazitologické práce, zejména o vnějších cizo-
pasnících netopýrů. Jejich autoři sice lokality sběru materiálu hostitelů obvykle uvádějí, ale vybrat 
práce vztahující se aspoň částečně k území MK vyžaduje jejich podrobné prostudování. V našich 
silách např. nebylo sehnat a prostudovat několik desítek prací takových autorů jako je K. Hůrka 
(blechy, muchule) nebo F. Dusbábek (roztoči). V těchto případech odkazujeme na práci Hanáka 
& Anděry (2005) o vrápencích a prvních třech druzích netopýrovitých a navazující faunistické 
práce těchto autorů o zbývajících druzích netopýrů ČR (Hanák & Anděra in prep.). 
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Po zvážení možností jsme do seznamu citací připojeného k našemu článku zahrnuli pře de vším 
všechny dostupné publikace vztahující se k faunistice, taxonomii, ekologii a etologii re cent ních 
netopýrů MK a z publikací jiného zaměření jen subjektivní výběr. V několika případech jsme po-
va žo va li za vhodné citovat nepublikované disertace nebo jejich abstrakta. Vzhledem k velkému 
po čtu citací jsme počet odkazů v textu článku omezili tak, aby historické etapy a výzkumné směry 
byly dokumentovány jen hlavními nebo typickými publikacemi. 

Počátky výzkumu – 19. století
Počátky výzkumu netopýrů v MK a na Moravě vůbec jsou úzce svázané se speleologickými prů-
zkumy podzemí. Je tedy zřejmé, že od počátku byla pozornost věnována především sle do vá ním 
netopýrů v průběhu hibernace a první doložitelné informace pocházejí z míst vyšší kon cen t ra ce 
zimujících netopýrů. Jedná se zejména o území MK a Hrubého Jeseníku. V prvopočátcích se 
spíše jednalo o nahodilé nálezy. Teprve později se pozornost soustředila na samotné ne to pý ry. 
Většina výzkumníků nebyla vázána svým působením pouze lokálně na určité malé území, ale 
jejich akční radius byl mnohem větší. Vznikala tak souborná díla charakterizující faunu větších 
územních celků a kusé informace o netopýrech postrádaly mnohdy konkrétní údaj o místě, datu 
a okolnostech nálezu. První velký soupis středoevropské fauny savců byl publikován v Německu 
a zahrnoval nejen území samotného Německa, ale i okolních regionů včetně našich severních 
okrajových pohoří (Blasius 1856). 

Významným časovým mezníkem pro vývoj evropské chiropterologie byl rok 1849, kdy na 
br něn skou techniku přišel Friedrich Anton Kolenati, pražský rodák, který sice vy stu do val na Kar-
lově univerzitě lékařství, ale nikdy lékařskou praxi neprovozoval. Do vědy vstoupil jako velice 
produktivní polyhistor, zabývající se na dnešní poměry velmi širokou pro ble ma ti kou, a to nejen 
přírodovědných oborů (mineralogie, geologie, botanika, zoologie – anatomie, entomologie, chi-
ropterologie; včelařství, etnografi e, cestovatelství). Právě po příchodu do Brna se začal ze vrub ně 
zabývat netopýry a jejich parazity, čímž navázal na svoji zálibu z mládí, kdy se věnoval fau nis tic ké-
mu výzkumu netopýrů v okolí Prahy. O jeho zájmu o netopýry z období jeho brněnského působení 
svědčí řada prací z 50. let 19. století. Je i autorem první monografi e o evropských ne to pý rech, 
v níž se mu podařilo shrnout dostupné poznatky o netopýrech včetně rozšíření jednotlivých druhů 
(Kolenati 1860). Touto prací navázal na četná drobná předchozí díla z let 1856 a 1857, týkající se 
evropské chiropterofauny; zejména se jedná o synopse a příspěvky k biologii netopýrů. Životní 
osudy a dílo tohoto dosud nedoceněného učence jsou shrnuty v práci Flasara (1997). 

Působení v Brně a zájem o geologii a netopýry dovedly Kolenatiho do jeskyní MK, kde se právě 
v té době uskutečnily významné speleologické objevy. Jeho první chiropterologická práce z MK 
zmiňovala konkrétní výsledky kontroly Sloupských jeskyní a jeskyně Býčí skála (Kolenati 1851). 
Nálezy v těchto a dalších jeskyních MK jsou uváděny i ve výše zmíněné monografi i (Kolenati 
1860). Zajímavé je, že tam Kolenati uvádí nález netopýrů hvízdavých (Pipistrellus pipistrellus) 
v zimě 1857 “in den Felsspalten der mährischen Höhle Bečí skála bei Adamsthal”, tedy v Býčí skále. 
Ve štěrbinách zjistil 180 jedinců tohoto druhu a odhadl, že v jiné hluboké štěrbině jich zimovalo 
ještě dvakrát tolik. Ve dvacátém století tento druh v jeskyních MK na le zen nebyl a v současné 
době je zjišťován jen vzácně. V roce 1852 vedl Kolenati geologický výzkum jeskyně Výpustek 
a o rok později předložil zdařilý průřez a obrázek propasti Macocha (Flasar 1997). 

Další zprávy o výskytu netopýrů v podzemí MK se objevují v práci jednoho z největších ob-
je vi te lů jeskynních prostor Jindřicha Wankela (1860). Z části sice prezentuje vlastní fau nis tic ké 
údaje a dotýká se i podmínek hibernace netopýrů, ale povětšinou přebírá údaje Kolenatiho. Na 
konci 19. století přináší faunistická data další neméně významný průkopník evropské spe le o lo gie, 
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Wankelův zeť Karel Absolon (1899a, b). Zdá se však, že poznatky o netopýrech přejal Absolon 
hlavně od svých předchůdců – Kolenatiho a Wankela. Ze Sloupských jeskyní uvádí v létě (!) 
výskyt druhu P. pipistrellus, není však jasné, zda tam tento druh sám pozoroval. V té době bylo 
v jeskyních MK evidováno již 12 druhů netopýrů. Drobnější zprávy o výskytu ne to pý rů v jesky-
ních MK z 19. století (např. Čapek 1896) shrnul Gaisler (1956).

Výzkum netopýrů v 1. polovině 20. století 
Z první třetiny 20. století nemáme publikace, které by výrazněji přispěly k poznání chi ro p te ro fau-
ny na území Moravy včetně MK. O savcích Moravy a Slezska pojednává práce Remeše (1927), 
která však jen shrnuje dosavadní nálezy včetně nálezů Kolenatiho. Na různých místech Čes ko slo-
ven ska sice sbíral netopýry Staněk (1933), ale – jak již bylo uvedeno v úvodu – z jeho pu b li ka ce 
nelze vyčíst, kde. V období druhé světové války působil v MK, zejména v jeho dosud opo mí je né 
jižní části, Vaňura, který zde zjistil 8 druhů netopýrů, z toho dva nové pro území krasu, Myotis 
bech s tei nii a M. daubentonii (Vaňura 1941, 1942, 1943). Netopýry v MK zkoumal i K. Kostroň, 
který však v roce 1940 přenesl svoji pozornost na jeskyně Severomoravského krasu, zejména na 
systém Ja vo říč ských jeskyní. Jedním z výsledků Kostroňových výzkumů byl popis nového druhu 
vrá pen ce, jehož pojmenoval Rhinolophus moravicus (Kostroň 1943). Většina materiálu údajně 
no vé ho dru hu sice pocházela ze Severomoravského krasu, část však z území MK. Existenci tohoto 
taxonu na základě podrobného rozboru velkého materiálu, včetně kusů sbíraných na území MK, 
vyvrátil Grulich (1949b), který jej synonymizoval s běžným druhem Rhinolophus hipposideros. 
Grulichův zájem o netopýry vyústil také v publikace o kroužkování (Grulich 1949a) a parazitech 
netopýrů; ty však datem otištění spadají již do následujícího ob do bí. 

Výzkum netopýrů od 2. poloviny 20. století klasickými metodami
Kroužkování netopýrů na zimovištích včetně jeskyní MK přineslo nové poznatky nejen o vý sky tu 
jednotlivých druhů, ale bylo často spojováno se sběrem jejich ektoparazitů. Šebek objevil v zimní 
kolonii vrápenců malých v Lednici na jižní Moravě vzácného vrápence velkého (Rhi no lo phus 
ferrumequinum), což ho vedlo k podrobnějšímu zhodnocení výskytu tohoto druhu, a to i na území 
MK, a k populárně vědecké publikaci o všech druzích vrápenců tehdejšího Čes ko slo ven ska (Še bek 
1955, 1956). Grulich, pokud je nám známo, sbíral při kroužkování netopýrů ne jen hmyzí ek to pa-
ra zi ty ale také klíšťata, ve spolupráci se známým entomologem Povolným však publikoval pouze 
informace o materiálu čeledě muchulovitých (Nycteribiidae) (Grulich & Po vol ný 1955, 1956). 

Jen několik let po pracovnících působících na Moravě se v Praze zformovala skupina stu den tů 
přírodovědecké fakulty zaměřených na netopýry a zprvu i na jejich cizopasníky. Nezávisle na 
sobě se v r. 1953 začal o netopýry zajímat Jiří Gaisler a s odstupem několika měsíců v r. 1954 
Vladimír Hanák. Oba záhy spojili své síly a jsou dnes považováni za zakladatele české (původně 
čes ko slo ven ské) chiropterologie. Gaisler (1956) zkompletoval do té doby fragmentární údaje 
o nálezech netopýrů z území bývalého Československa od prvních zmínek až po rok 1955. Vy-
tvo řil ucelený faunistický přehled vycházející z vlastní revize sbírkového materiálu Národního 
muzea a doplněný o veškeré dostupné literární údaje. Hanák (1960) ve své kandidátské práci 
provedl taxonomickou revizi středoevropských netopýrů a shrnul dosavadní poznatky o roz ší ře ní 
jednotlivých druhů. Společně pak publikovali souhrn poznatků o morfologii, rozšíření a bi o lo gii 
našich druhů netopýrů (Gaisler et al. 1957). Později vydali řadu chiropterologických pra cí, z nichž 
mnohé zahrnuly i ma te ri ál z MK, což se týká zejména výsledků kroužkování (Hanák et al. 1962, 
Gaisler & Hanák 1969a, b, Gaisler et al. 2003). 
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Pro poznání netopýrů MK byla významná okolnost, že Gaisler nastoupil v r. 1957 do La bo-
ra to ře pro výzkum obratlovců ČSAV a od té doby pracuje v Brně. V prvních letech se zaměřil 
především na ekologii, rozmnožování a postnatální vývoj vrápence malého (R. hipposideros), 
k čemuž sbíral materiál hlavně na území Moravy včetně MK, a to v létě i v zimě (Gaisler 1962, 
1963a, b, c, 1965, 1966, Gaisler & Titlbach 1964). Z MK pocházela i část materiálu použitého 
ke studiu narůstání srsti netopýrů (Klíma & Gaisler 1967a, b, Gaisler 1971) a ke zjištění po mě ru 
pohlaví u raných on to ge ne tic kých stádií (Gaisler & Klíma 1968). Vzhledem k tomu, že nejvíc 
faunistických dat bylo získáno průzkumem jeskyní, štol, kasemat, sklepů a podobných prostor, 
publikovali Hanák a Gaisler tři souhrnné přehledy nálezů netopýrů v podzemních prostorech 
tehdejšího Československa, z nichž jeden se týká území Moravy a tím i MK (Gaisler & Hanák 
1973). Víceméně náhodné kroužkovací akce pak byly nahrazeny programem soustavného mo ni to-
rin gu hibernujících netopýrů v letech 1969–1979, do něhož bylo zapojeno 12 hlavních sčí ta te lů, 
jimž ještě na jednotlivých zimovištích pomáhali spolupracovníci. Z jeskyní na území MK byla 
k tomuto účelu vybrána od roku 1969 Erichova jeskyně a od roku 1971 také Kateřinská jeskyně 
a sedm jeskyní v údolí Říčky u Ochozu. Výsledky monitorování ukázaly kolísání nebo úbytek 
početnosti netopýrů, kromě druhu Myotis daubentonii, jehož počty na některých zi mo viš tích 
rostly (Gaisler 1975, Gaisler et al. 1981, Bárta et al. 1981). Faunistický přehled netopýrů MK 
publikovala Bauerová (1984), která z tohoto území uvádí 16 druhů. Jinak se tato autorka zamě-
řila hlavně na potravu netopýrů, většina materiálu k těmto studiím však nepochází z území MK. 
Výjimkou je část vzorku ke studiu potravy Myotis myotis (Bauerová 1978) a Myo tis emarginatus 
(Bauerová 1986). 

V souladu s celoevropským trendem bylo od roku 1981 zastaveno kroužkování a netopýři se 
na zimovištích sčítají bezkontaktní metodou. Ze stěn a stropů jsou snímáni pouze jedinci ozna če-
ní dříve kroužky, jejichž počty se ale s postupem let snižují. Prosté vizuální sčítání sa mo zřej mě 
ne u mož ňu je rozlišit samce a samice, subadultní a adultní jedince a v některých případech ani 
druhy (např. Myotis mystacinus a M. brandtii), omezení rušivého zásahu má nicméně zásadně 
pozitivní význam. Do tohoto programu je zapojen velký a stále narůstající počet pracovníků, 
vesměs členů České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON). Na území MK organizuje zimní 
sčítání M. Kovařík. V časové řadě posledních cca 15 let lze na většině lokalit pozorovat vzrůst 
početnosti netopýrů, zejména nejhojnějšího druhu M. myotis a v poslední době i druhého nejpo-
četnějšího, vrápence R. hipposideros (Bauerová et al. 1989, Gaisler et al. 1990, Zima et al. 1994, 
Gaisler 1997, Kovařík 1997, Řehák 1997, Gaisler & Řehák 2001, Zima 2001, Zukal et al. 2001, 
2003, Řehák & Gaisler 2005). Výsledky dlouhodobého sčítání netopýrů v rozsáhlých jeskyních 
MK byly použity jako modelové příklady pro vyžádaný referát na 10. evropském sym po ziu 
o výzkumu netopýrů v Irsku (Gaisler 2005) a jako významný příspěvek do knihy o uka za te lích 
změn diverzity (Horáček et al. 2005). Přelety značkovaných netopýrů vztahující se k území MK 
byly zahrnuty do monografi e o migracích netopýrů v Evropě (Hutterer et al. 2005).

Současný stav
Až do 70. let minulého století se většina prací vztahujících se k netopýrům MK týká zimního 
období, výjimkou je populárně vědecký článek Gaislera (1967). Určitou změnu navodila apli ka-
ce japonských obláčkových sítí (mist nets), které se k odchytu netopýrů před vchody do jeskyní 
MK používají od roku 1971 (Gaisler 1973, Horáček & Zima 1978, Bauerová & Zima 1988a, b). 
Řehák (1995) odchytával periodicky netopýry do sítí nejen před vchody do devíti významných 
jeskyní po celém území CHKO MK, ale také na potenciálních lovištích. Odchyt do sítí a spe    -
ci ál ní od chy to vé klece spolu s automatickou registrací proletujících netopýrů umožnil sledovat 
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společenstvo netopýrů Kateřinské jeskyně během celého roku. Nejvyšší aktivita ve vchodu do 
jeskyně byla zjištěna v jarním a podzimním období, ke změnám v osídlení jeskyně však do chá ze-
lo i v zimě (Řehák et al. 1994, Řehák & Zukal 1996a, b, Berková & Zukal 2004, 2006, Zukal et 
al. 2005). Cenné výsledky přineslo také zkoumání letové aktivity netopýrů na různých biotopech 
MK za použití ul tra zvu ko vých detektorů (Řehák 1995, Řehák & Zukal 1999, Zukal & Řehák 
2006). Dřívější i novější poznatky o letním výskytu netopýrů v budovách na území MK a jeho 
okolí publikovali Pokorný et al. (2003). Dva projekty byly zaměřeny na letní mateřské kolonie 
netopýra velkého (M. myotis), a to jejich genetickou strukturu (Bémová et al. 2005) a faktory 
ovlivňující volbu jejich úkrytů (Berková et al. 2005).

Za celou dobu soustavného sledování, to znamená od roku 1957 do současnosti, bylo v jes ky-
ních MK evidováno 17 druhů netopýrů: Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum, Myotis 
myotis, M. blythii, M. bechsteinii, M. mystacinus, M. brandtii, M. nattereri, M. emarginatus, M. 
daubentonii, M. dasycneme, Eptesicus serotinus, E. nilssonii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus 
auritus, P. austriacus a Barbastella barbastellus (Řehák 2003). Dva z nich je však nutno po va žo vat 
za zcela výjimečné hibernanty v této oblasti, a to R. ferrumequinum, který byl zjištěn jen dvakrát 
v Býčí skále, naposled 25. 11. 1979 (Zima 2001, Hanák & Anděra 2005) a E. nilssonii, který byl 
zjištěn pouze 13. 12. 1984 v jeskyni Hladomorna (Gaisler & Bauerová 1984, Zukal & Gaisler 
1989). Oba druhy jsou nápadné, snadno identifi kovatelné a přezimují volně, takže jejich pře hléd-
nu tí je málo pravděpodobné. Jiná je situace u třetího vzácně nacházeného druhu, P. pipistrellus. 
Tento druh byl po sto letech – pokud považujeme za věrohodnou Ab so lo no vu (1899b) zprávu 
o jeho výskytu ve Sloupských jeskyních – zjištěn v Kateřinské jeskyni (Zukal et al. 2001) a zcela 
nově v počtu 5 jedinců v puklině stěny v Býčí skále Káňou a Zimou dne 4. 3. 2006 (Bartonička 
in verb.). Vzhledem k tendenci tohoto druhu ukrývat se ve štěr bi nách, a to v létě i v zimě, nelze 
vyloučit, že se hibernující jedinci při sčítání nenajdou. Je tu ale ještě problém s odlišením od velice 
podobného netopýra nejmenšího (P. pygmaeus). V případě nálezu v Býčí skále nebylo možné 
zjistit, o který z těchto dvou druhů se jednalo. Výskyt druhu P. pygmaeus na území MK prokázala 
detekce ultrazvuku. Poprvé byl zaznamenán 15. 7. 2003 nad rybníkem mezi Blanskem a Skalním 
mlýnem, podruhé 20. 9. 2003 v intravilánu Ostrova u Ma co chy (Řehák, nepubl.). V roce 2005 po tvr-
dil výskyt tohoto druhu Pokorný stejnou metodou opět v intravilánu obce Ostrov, dále v Rudicích, 
Habrůvce a Ochozu (Kovařík in lit., Bartonička in verb.). Mimo jeskyně jsou z území MK známé 
ještě další čtyři druhy netopýrů: Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, N. leisleri a Vespertilio 
murinus (Řehák 2003). Celkový počet zaznamenaných druhů tedy do dnešního dne činí 22. Ze 
24 druhů netopýrů uváděných v sou čas nos ti z území České republiky (Dungel & Gaisler 2002, 
An dě ra & Horáček 2005) zatím zcela chybí jen netopýr Saviův (Hypsugo savii), jehož nejbližší 
výskyt je znám z Brna (Gaisler & Vlašín 2003) a netopýr obrovský (Nyctalus lasiopterus) možná 
pozorovaný na čtyřech lokalitách na jižní Moravě (Gaisler et al. 2002, Řehák et al. 2003). Výskyt 
petrofi lního druhu H. savii, který se šíří od jihu, lze očekávat.

Přes velký počet publikací nejsou možnosti výzkumu netopýrů na území MK zdaleka vy čer pá-
ny. Kromě pokračování zimního monitoringu se počítá s dalším studiem časoprostorové ak ti vi ty 
netopýrů, vnitrodruhových sociálních vztahů, genetické struktury populací i jiných pro blé mo vých 
okruhů, a to za použití moderních technických pomůcek jako jsou průletová brána, bez kon takt ní 
měřiče teploty, data-loggery, radiotelemetrie a mikročipy. 

Poděkování
Autoři děkují všem, kteří přispěli k poznání netopýrů Moravského krasu a jmenovitě kolegům a přátelům, kteří poskytli 
vlastní nepublikované údaje. Za všechny jmenujeme T. Bartoničku (Brno), který se podílel na přípravě rukopisu a M. Kovaří-
ka (Blansko), z jehož podnětu příspěvek vznikl. Výraznou podporu nám poskytl výzkumný záměr MSM 0021622416.
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