Mezinárodní noc pro netopýry 2017
Zveme Vás na 21. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, která se koná tradičně na přelomu srpna a
září na řadě míst po celém světě. Přijďte se seznámit se zajímavým životem těchto tajuplných
nočních savců! Akce je určena široké veřejnosti, dětem i dospělým.
V následujícím seznamu naleznete přehled všech 50 akcí pořádaných v roce 2017
v jednotlivých krajích ČR v období od 10. srpna do 6. října. A na co se můžete těšit? Čekají vás
přednášky o životě netopýrů a jejich ochraně, promítání prezentací a filmů, ukázky odchytu
netopýrů do sítí, sledování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru, ukázky ochočených
hendikepovaných netopýrů, ale i soutěže a hry pro děti.
V České republice je letošní netopýří noc věnována tématu ochrany netopýrů osídlujících
úkryty na půdách budov, a to zejména v památkově chráněných objektech, jako jsou hrady, zámky
či kostely. Během netopýřích nocí budete mít příležitost řadu z těchto lokalit navštívit a poznat je
tentokrát trochu jinak. Připraveny jsou i prohlídky jeskyní či noční vycházky do přírody.
Nezapomeňte si s sebou vzít baterku a oblečení i obuv do terénu!
Akce označené hvězdičkou probíhají v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb
poznejte tajemný svět netopýrů“, který finančně podpořil Státního fond životního prostředí ČR a
Ministerstvo životního prostředí. Mezinárodní noc pro netopýry (International Bat Night) se koná
pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS).
Karlovarský kraj
Rovná u Sokolova - důl Jeroným (okr. Sokolov)
V pátek 1. září od 20:00 do 2:00 hod.
Program: Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v západních
Čechách. Akci je možné spojit s odpolední prohlídkou podzemí zpřístupněného středověkého dolu
Jeroným. Součástí programu bude přednáška a film o životě netopýrů.
Pořádají: AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, ZO ČSOP Kladská, Muzeum Sokolov.
Kontakt: premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek)
Hrad a zámek Bečov nad Teplou (okr. Karlovy Vary)
V sobotu 2. září od 19:00 do 23:00 hod.
Program: Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, doplněná doprovodným programem na netopýří
téma – speciální ultrazvukový detektor nám také pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných
signálů, přednáška vám poví o životě netopýrů, výstava z podzemí Karlovarského kraje nám
představí zajímavý a skrytý svět netopýrů a děti i dospělí si zasoutěží a vyzkouší netopýří hry.
Speciální promítání filmů s netopýří tématikou.
Pořádají: AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, ZO ČSOP Kladská, státní hrad a zámek
Bečov. Kontakt: premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek)
Plzeňský kraj
Horažďovice – Envicentrum Proud a přírodovědná stanice (okr. Klatovy)
V pátek 8. září od 18:00 do 23:00 hod.
Program: Populárně naučná přednáška s promítáním o životě netopýrů. Výstava a film o
netopýrech, program pro děti – soutěže a hry o ceny. Ukázka práce s ultrazvukovým detektorem při
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určování druhů netopýrů, odchyt netopýrů (v případě vhodných podmínek prezentace odchycených
druhů).
Pořádají: AOPK ČR- Regionální pracoviště Správa CHKO Český les,ČESON, KÚ PK, ZOO Plzeň,
ZO ČSOP Nyctalus, Envicentrum Proud a přírodovědná stanice v Horažďovicích , ZO ČSOP Sylva
Lunae, Mezi lesy z.s. Kontakt: martin.jiran@nature.cz, marketa.marakova@nature.cz, 720 543 084,
725 141 686 (Martin Jiran, Markéta Mařáková)
Ústecký kraj
Litoměřice – budova Správy CHKO České Středohoří (okr. Litoměřice)
V pátek 8. září (čas bude upřesněn)
Program: Přednáška o zvláštnostech biologie netopýrů v Evropě. Ukázka handicapovaných
netopýrů a možnost prohlédnout si je zblízka. Procházka po Písečném ostrově a poslech a
pozorování netopýrů.
Pořádá: ČESON, AOPK ČR – RP Správa CHKO České Středohoří. Kontakt:
portes.michal@gmail.com, 605 342 797 (Michal Porteš)
Jiříkov – u štoly, Jiráskova ulice (okr. Děčín) *
V pátek 8. září od 19:00 do 20:00 hod.
Tradiční večerní setkání pod širým nebem, při kterém se můžete setkat s živým netopýrem a
dozvědět se mnoho zajímavostí ze života těchto tajemných nočních tvorů. Zájemcům bude
umožněna prohlídka místní štoly. S sebou teplé oblečení a svítilnu, zájemci o prohlídku štoly si
přinesou také helmu (např. cyklistickou).
Pořádají: Správa Národního parku České Švýcarsko, České Švýcarsko, o.p.s., město Jiříkov.
Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863 (Jakub Juda)
Děčín – městská knihovna (okr. Děčín)
Ve čtvrtek 14. září od 17:00 do 18:00 hod.
Přednáška o netopýrech Českého Švýcarska, Labských pískovců a Šluknovského výběžku. Součástí
přednášky je také prezentace živých netopýrů a činnosti chiropterologů, včetně ukázek vybavení.
Pořádají: Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa CHKO Labské pískovce. Kontakt:
j.juda@npcs.cz, 737 276 863 (Jakub Juda)
Praha
Ekocentrum Toulcův dvůr (Praha - Hostivař, Kubatova 1/32) *
V pondělí 4. září od 18:00 do 21:00 hod.
Program: V Toulcově dvoře od 18.00 přednáška s promítáním a ukázkou živých ochočených
hendikepovaných netopýrů, od cca 19.30 do 21.00 procházka k Hostivařské přehradě (cca 2 km)
a sledování lovecké aktivity volně žijících netopýrů.
Pořádají: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, ZO ČSOP Nyctalus, ČESON.
Kontakt: moravcova@toulcuvdvur.cz, 604 156 154 (Marie Moravcová)
Praha – Kinského zahrada (Praha 5 – Smíchov)
Ve středu 6. září od 18:00 do 21:00 hod.
Program: Přednáška o netopýrech s ukázkou živých trvale hendikepovaných netopýrů, netopýří
dílnička, večerní vycházka s ultrazvukovým detektorem za lovícími netopýry.
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Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus, MČ Praha 5, Hlavní město Praha. Kontakt: zieglerova.d@seznam.cz,
731 523 599 (Dagmar Zieglerová)
Sportovní areál Hamr (Praha – Záběhlice)
Ve čtvrtek 7. září od 15:00 do 18:00 hod.
Program: Koncert pro netopýry. Povídání o netopýrech s ukázkou živých ochočených netopýrů,
netopýří dílnička a úkoly motivované životem netopýrů, netopýří poradna.
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus, MČ Praha 10, Hlavní město Praha. Kontakt:
zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová)

Středočeský kraj
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (okr. Benešov)
Ve čtvrtek 10. srpna od 19:00 do 21:00 hod.
Program: Zveme malé i velké na setkání s tajemnými nočními tvory. Čeká nás beseda a promítání o
životě netopýrů. Samozřejmě uvidíte i ochočené handicapované netopýry, které si můžete i
pohladit. Pro děti budou připraveny úkoly a netopýří dílnička. Za příznivého počasí po setmění
procházka parkem a vyhledávání netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru.
Pořádají: ČSOP Vlašim, ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: jiri.pavelka@csop.cz, 608 084 126, 317 845
169 (Jiří Pavelka), zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová)
Hrad Točník (okr. Beroun) *
V sobotu 19. srpna od 19:00 do 22:00 hod.
Program: Ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, přednáška s promítáním a pro zájemce
noční hradní procházka s ultrazvukovým detektorem.
Pořádají: ČESON, NPÚ - Správa hradu Točník. Kontakt: DitaWeinfurtova@seznam.cz, 737 121
672 (Dita Weinfurtová)
Beroun – Muzeum Českého krasu (okr. Beroun) *
V pátek 25. srpna od 15:00 do 17:00 hod.
Program: Přednáška s promítáním, netopýří dílnička pro děti, netopýří poradna, informační
a propagační materiály, netopýří suvenýry. Živí ochočení netopýři, které si můžete zblízka
prohlídnout, pohladit či nakrmit.
Pořádají: Muzeum Českého krasu v Berouně, ZO ČSOP Nyctalus, ČESON. Kontakt:
produkce@muzeum-beroun.cz, 601 374 208 (Petra Zeidlerová), zieglerova.d@seznam.cz,
731 523 599 (Dagmar Zieglerová)
Srbsko - lom na Chlumu (okr. Beroun)
V sobotu 26. srpna od 10:30 do 22:00 hod.
Program: Výstava o netopýrech, netopýří dílnička pro děti, živí ochočení hendikepovaní netopýři.
Večerní vycházka s ultrazvukovým detektorem k Berounce (cca ve 20 hodin u kempu, Na Bříči).
Den otevřených dveří v Srbských jeskyních od 10 hodin. Nutné vybavení do jeskyní: helma (může
být i cyklistická), funkční svítilna čelovka, oděv a obuv do bláta a chladna (teplota v jeskyni 8°C).
POZOR! V lomu nelze parkovat, doporučujeme zaparkovat dole v Srbsku nebo dopravu
vlakem.Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus a ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha. Kontakt:
zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová)
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Týnec nad Sázavou – hrad (okr. Benešov) *
V sobotu 26. srpna od 19:00 do 22:00 hod.
Program: Naučná stezka pro děti v okolí hradu, možnost prohlídky letní kolonie netopýra velkého
ve věži s výkladem, ukázky hendikepovaných netopýrů, přednáška a následná vycházka s
ultrazvukovými detektory k řece.
Pořádají: ČESON, Městské muzeum Týnec nad Sázavou a Blatské muzeum v Soběslavi. Kontakt:
cepakova@seznam.cz, 732 615 295 (Eva Cepáková)
Srbsko – lom Alkazar (okr. Beroun)
V sobotu 2. září od 21:00 hod.
Program: Povídání o netopýrech s ukázkou výzkumu (odchyt do sítí).
Pořádají: ČESON, AOPK ČR - RP Střední Čechy, Správa CHKO Český kras. Kontakt: 603 433
677 (Martin Průcha), jaroslav.vesely@nature.cz, 728 878 352 (Jaroslav Veselý)
Velké Popovice (okr. Praha – východ)
V úterý 5. září od 18:00 do 21:00 hod., v kavárně Posezení u Andělky, Masarykova 38.
Program: Promítání s prezentací živých netopýrů, netopýří dílnička, výstava o netopýrech, večer
vycházka s ultrazvukovým detektorem za lovícími netopýry do parku Daleška.
Pořádají: ZO ČSOP Velké Popovice a ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: eva.srailova@seznam.cz, 603
780 392 (Eva Šrailová), zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová)
Záchranná stanice AVES Kladno - Čabárna (okr. Kladno)
V pondělí 11. září od 18:00 do 20:00 hod.
Program: Povídání o netopýrech s promítáním. Živí ochočení netopýři, které je možno pohladit či
nakrmit. Sledování lovecké aktivity s ultrazvukovým detektorem v okolí stanice, Netopýří
domeček.
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus a Záchranná stanice AVES. Kontakt: zachr.stanice@seznam.cz, 602
336 014 (Petr Starý), zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová)
Kokořínský důl (okr. Mělník)
V sobotu 23. září od 19:00 do 22:00 hod.
Program: Přednáška o životě netopýrů, ukázka výzkumných metod (odchyt do sítě, sledování
netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru).
Pořádají: AOPK ČR- RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Kontakt:
marcela.holubova@nature.cz, 315 728 065 (Marcela Holubová)
Liberecký kraj
Liberec – Panský lom (okr. Liberec) *
V pátek 25. srpna od 20:30 hod. do 1:00, před vstupem do Hanychovské jeskyně
Program: Ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince,
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa. Lokalita je snadno dostupná MHD (tramvaj č. 3), 20
min. chůze od konečné v Horním Hanychově.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, ČESON, AOPK ČR – RP Správa
CHKO Jizerské hory. Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček)
Skalice u České Lípy (okr. Česká Lípa) *
V pátek 1. září od 20:30 do 22:30 hod., před jeskyní na úpatí Skalického vrchu
Program: Povídání o životě netopýrů a možnostech jejich ochrany, ukázka odchytu do sítí.
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Pořádá: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Ekoporadna Orsej. Kontakt:
vitacek@muzeumcl.cz (Zdeněk Vitáček), ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089 (Veronika
Ličaverová)
Cvikov - Ledová jeskyně Naděje (okr. Česká Lípa) *
V pátek 1. září od 20:30 do 23:30 hod., na úpatí Suchého vrchu u ústí jeskyně Naděje
Program: Ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince,
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, ČESON, AOPK ČR – RP Správa
CHKO Lužické hory. Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček)
Malá Skála – hrad Pantheon - Vranov (okr. Jablonec nad Nisou) *
V sobotu 9. září od 20:30 do 1:00 hod.
Program: Ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince,
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, ČESON, správa hradu Pantheon –
Vranov. Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček)
Královéhradecký kraj
Pevnost Dobrošov (okr. Náchod) *
V sobotu 19. srpna od 19:00 do 22:30 hod.
Program: Zajímavosti o netopýrech a jejich výskytu na Dobrošově (evropsky významné lokalitě)
přednese Mgr. Josef Hotový, zoolog Muzea východních Čech. Součástí programu bude také ukázka
odchytu netopýrů do sítí.
Pořádají: Regionální muzeum v Náchodě – Pevnost Dobrošov, ČESON. Kontakt:
j.hotovy@muzeumhk.cz (Josef Hotový), pevnost.dobrosov@seznam.cz, 724 120 498 (Radek
Švanda)
Jaroměř – ptačí park Josefovské louky (okr. Náchod) *
V pátek 1. září od 16:30 do 22:00 hod.
Program: Přednáška o životě netopýrů, prohlídka podzemních chodeb v Josefovské pevnosti,
ukázka výzkumu netopýrů (odchyt do sítí, sledování pomocí ultrazvukového detektoru) a ukázka
péče o hendikepované netopýry.
Pořádají: Česká společnost ornitologická, ZO ČSOP JARO Jaroměř, ČESON. Kontakt:
michalek@birdlife.cz, 734 226 037 (Břeněk Michálek)
Vrchlabí – zámecký park (okr. Trutnov)
V sobotu 2. září od 19:00 do 22:00 hod.
Program: Hry pro děti, přednáška o životě a ochraně netopýrů, ukázka živých netopýrů, noční
procházka zámeckým parkem s poslechem netopýřích hlasů pomocí ultrazvukového detektoru a s
prohlídkou odchytových sítí.
Pořádají: Správa KRNAP, ČESON. Kontakt: jflousek@krnap.cz, 732 864 202 (Jiří Flousek)
Hospital Kuks (okr. Trutnov) *
V pátek 15. září od 19:30 do 22:00 hod.
Program: Večerní vycházka po hospitálu Kuks a blízkém okolí spojená s ukázkou detekce
netopýřích echolokačních signálů a nárazové sítě pro odchyt netopýrů (pokud budeme mít štěstí, tak
i s odchyceným netopýrem). Dozvíte se, kde netopýři žijí, čím se živí, které druhy žijí v České
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republice a mnoho dalšího. V případě nepříznivého počasí se uskuteční přednáška s promítáním
obrázků, která přiblíží málo známý a pro mnohé tajuplný svět netopýrů. Začátek programu: 19:30
pro rodiče s dětmi (zkrácené povídání), 22:00 pro ostatní zájemce.
Pořádají: NPÚ ČR – správa Hospitalu Kuks, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ČESON.
Kontakt: j.hotovy@muzeumhk.cz, 720 072 375 (Josef Hotový)
Pardubický kraj
Chrudim (okr. Chrudim) *
V pátek 1. září od 20:00 do 24:00 hod., sraz u kostela Sv. Kateřiny.
Program: Vycházka podél Chrudimky až do Městského parku, určování netopýrů pomocí detektoru.
V případě nepříznivého počasí přednáška ve Vodních zdrojích Chrudim. Vycházku povede Jiří Rejl.
Pořádají: Altus z.s., ČESON. Kontakt: gutzer@centrum.cz, 723 004 397 (Naděžda Gutzerová)
Jihočeský kraj
Třeboň – Dům přírody Třeboňska (okr. Jindřichův Hradec) *
V pátek 1. září od 17:30 do 21:00 hod.
Program: Zažijete dobrodružnou netopýří stezku plnou zábavných úkolů pro malé i velké, zblízka si
prohlédnete ochočené handicapované netopýry a vyslechnete přednášku o životě a ochraně letounů.
Na závěr se společně s odborníky vypravíte na malou vycházku spojenou s pozorováním netopýrů
pomocí ultrazvukového detektoru.
Pořádají: ČESON, Dům přírody Třeboňska, Český nadační fond pro vydru. Kontakt:
cepakova@seznam.cz, 732 615 295 (Eva Cepáková), zstetkova@vydry.org (Zuzana Štětková)
Chýnovská jeskyně (okr. Tábor)
V pátek 15. září od 19:00 do 22:00 hod.
Program: Přednáška o netopýrech, soutěž pro děti i dospělé, ukázky živých netopýrů, prohlídka
Chýnovské jeskyně.
Pořádají: Správa jeskyní ČR - Správa Chýnovské jeskyně, ČESON a Blatské muzeum v Soběslavi.
Kontakt: chynov@caves.cz, 381 299 034 (František Krejča)
Kraj Vysočina
Pavlov u Ledče nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod) *
přelom srpen/září – termín bude upřesněn, od 19:00 hod.
Program: Přednáška, odchyt, předvedení péče o hendikepy, hry a představení pro děti, procházka s
bat detektorem.
Pořádají: Stanice Pavlov o.p.s. Kontakt: petra.hlavacova@seznam.cz, 777 974 848 (Petra
Hlaváčová)
Havlíčkův Brod – Skautský klub (okr. Havlíčkův Brod) *
V pátek 8. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: Přednáška, film, předvedení péče o hendikepy, hry a představení pro děti, procházka s bat
detektorem.
Pořádají: AOPK ČR - RP Havlíčkův Brod, Skautský klub, Stanice Pavlov o.p.s. Kontakt:
petra.hlavacova@seznam.cz, 777 974 848 (Petra Hlaváčová)
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Moravskoslezský kraj
Opava - Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova (okr. Opava) *
Ve středu 23. srpna od 18:00 do 22:00 hod.
Program: Návštěvníci se dozvědí velké množství zajímavostí o životě a chování netopýrů,
prohlédnou si vybavení pro odchyt a výzkum těchto létajících savců a chybět nebudou ani aktivity
pro děti, jak jinak než s netopýří tematikou.
Pořádají: Slezské zemské muzeum, ČESON. Kontakt: wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554 (Martin
Gajdošík)
Karviná – park Boženy Němcové (okr. Karviná)
Ve čtvrtek 24. srpna od 20:30 do 23:30 hod.
Program: Sraz před kostelem Povýšení sv. Kříže. Odtamtud se vydáme do parku, kde se dozvíte
informace o životě netopýrů, jejich ohrožení, ochraně a výzkumu. Je připraven i program pro děti.
Později přesun na místo odchytu netopýrů do sítě.
Pořádají: ZO ČSOP Cieszynianka. Kontakt: t.krajca@seznam.cz, 733 384 944 (Tomáš Krajča)
Český Těšín (okr. Karviná)
V pátek 25. srpna od od 20:30 do 23:30 hod.
Pořádají: ZO ČSOP Cieszynianka. Kontakt: t.krajca@seznam.cz, 733 384 944 (Tomáš Krajča)
Hrad Sovinec (okr. Bruntál) *
V sobotu 26. srpna od 18:00 do 22:00 hod.
Program: Akce se uskuteční v rámci hradozámecké noci. Přednáška, ukázka živých netopýrů,
promítání filmu. Návštěvníci se mohou seznámit s okřídlenými obyvateli hradních sklepení a půd.
Pořádají: Muzeum v Bruntále, p.o. - hrad Sovinec, ČESON. Kontakt: sovinec@mubr.cz,
m.koutny@mubr.cz, 554 295 113, 554 219 863 (Michal Koutný), jirkashaf@seznam.cz (Jiří Šafář)
Břidličná – základní škola (okr. Bruntál) *
V pátek 22. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: Promítání dokumentu "Náš soused netopýr" s diskuzí a komentovanou ukázkou
handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice. Následně krátká vycházka s ultrazvukovými
detektory a kontroly netopýřích budek rozmístěných v okolí školy.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ZŠ Břidličná. Kontakt:
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský)
Ostrava – Třebovice - Třebovický park (okr. Ostrava) *
V sobotu 23. září od 20:00 do 22:00 hod., sraz u vstupu do parku u Altánu.
Program: Noční procházka starým zámeckým parkem s památnými stromy. Povídání o životě a
ochraně netopýrů i ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou
moci sami vyzkoušet! Prezentace živých netopýrů formou odchytu do sítí a ukázek
handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, MÚ Ostrava-Třebovice. Kontakt:
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský)
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Zlínský kraj
Zlín – Bartošova čtvrť (okr. Zlín) * - !!! POZOR, ZMĚNA TERMÍNU !!!
V neděli 24. září od 20:00 do 23:00 hod., sraz na točně trolejbusu Dřevnická
Program: Noční procházka podél řeky Dřevnice. Povídání o životě a ochraně netopýrů i ukázky
moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou moci sami vyzkoušet!
Prezentace živých netopýrů formou odchytu do sítí a ukázek handicapovaných netopýrů ze
záchranné stanice. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na akci předem přihlásit přes SMS s
uvedením počtu účastníků na tel. čísle 604 220 462 (Lenka Pechová, OŽP MM Zlína).
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, OŽP Magistrátu města Zlína.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský), lenkapechova@zlin.eu,577
630 941, 604 220 462 (Lenka Pechová)
Olomoucký kraj
Šumperk – vlastivědné muzeum (okr. Šumperk)
Ve čtvrtek 24. srpna od 19:00 hod.
Program: Pro všechny, kteří mají rádi netopýry, je připravena přednáška s vycházkou. O životě,
rozšíření a ochraně netopýrů na Šumpersku a Jesenicku pohovoří zoolog Dušan Duhonský.
Přednáška je součástí výstavy Křídla v průběhu času. Jako doprovodný program bude i vycházka
po okolí muzea za létajícími netopýry.
Pořádají: Vlastivědné muzeum v Šumperku, AOPK ČR – RP Správa CHKO Jeseníky.
Kontakt: dusan.duhonsky@nature.cz, 724 800 567 (Dušan Duhonský)
Jeskyně Na Špičáku (okr. Jeseník) *
V pátek 25. srpna od 19:00 do 22:00 hod.
Program: Již tradičně bude MNN u jeskyně Na Špičáku příležitostí k nahlédnutí do tajemného světa
netopýrů a vrápenců. Vedle zajímavé přednášky a filmu ze života letounů se mohou příchozí těšit
na odchyt netopýrů do sítě a prohlídku podzemí s baterkami.
Pořádají: Správa jeskyní ČR - Správa jeskyně Na Špičáku, AOPK ČR, ČESON. Kontakt:
spicak@caves.cz, 602 295 562 (Evelyna Vozábalová)
Přerov – Ornitologická stanice Muzea Komenského (okr. Přerov) *
V sobotu 26. srpna od 19:30 do 23:00 hod.
Program: Kromě vyprávění o zajímavém životě netopýrů proběhne i odchyt a ukázka některých
druhů. Dozvíte se i o moderních metodách výzkumu.
Pořádá:
Ornitologická
stanice
Muzea
Komenského
ORNIS
Přerov.
Kontakt:
chytil@prerovmuzeum.cz, 724 947 544 (Josef Chytil)
ZOO Olomouc (okr. Olomouc) *
V pátek 1. září od 17:00 do 22:00 hod.
Program: První část programu je určena hlavně rodinám s dětmi. Hravou formou si představíme
život letounů, jejich zvyky, vyzkoušíme, jak se odchytávají, měří i váží. Při společné procházce
večerní zoologickou zahradou se setkáme možná s volně žijícími netopýry, určitě s námi chovanými
kaloni zlatými a přítomnost lovících jedinců dokážeme pomocí techniky k tomu určené. Program
uzavře přednáška specialisty RNDr. Jiřího Šafáře a promítání filmu.
Pořádají: ZOO Olomouc, ČESON. Kontakt: breckova@zoo-olomouc.cz, 774 450 411 (Karla
Břečková)
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Hranice – sady Čs. legií (okr. Přerov)
V pátek 1. září od 20:00 do 22:30 hod., sraz u hudebního pavilonu (altánku).
Program: Tradiční akce, na které se můžete dozvědět spoustu zajímavostí ze života létajících savců
a prohlédnout si zařízení k jejich odchytu a výzkumu. Těšit se můžete také na ukázku živých
netopýrů. Bude připraven i program pro nejmenší účastníky.
Pořádají: ČESON, ÚBZ PřF Masarykova univerzita, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice, 7
dní, z.s., Mikulov. Kontakt: l.falkova@centrum.cz (Lenka Falková)
Zámek Velké Losiny (okr. Šumperk) - !!! POZOR, AKCE BYLA ZRUŠENA !!!
V pátek 8. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: Hry a kvízy pro nejmenší, přednáška o životě netopýrů, ukázky výzkumu a živých zvířat
při odchytu, promítání filmu.
Pořádají: Správa zámku Velké Losiny, ČESON, LMŠ Nový Malín. Kontakt: jirkashaf@seznam.cz,
602 205 589 (Jiří Šafář)
Olomouc - Horka nad Moravou – ekocentrum Sluňákov (okr. Olomouc) *
V pátek 15. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: Večerní komentovaná vycházka za netopýry s předvedením techniky používané při
výzkumu (ultrazvukové detektory, noktovize apod.). Pro děti soutěže a hry s netopýří tématikou.
Ukázky handicapovaných živých netopýrů ze záchranné stanice.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ekocentrum Sluňákov. Kontakt:
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský)
Olomouc – Bezručovy sady (okr. Olomouc) *
V pátek 6. října od 19:00 do 0:00 hod.
Program: Netopýří noc je součástí programu Noci vědců na PřF UP v Olomouci. Každou celou
hodinu od 19:00 do 24:00 budeme z areálu Korunní pevnůstky vycházet na krátkou exkurzi do
Bezručových sadů. Na programu je detektorování, ukázky odchytu, ukázky handicapovaných
netopýrů, představení moderní techniky používané při výzkumu apod. Kapacita každé vycházky je
omezena na max. 30 účastníků, vstupenky na jednotlivé hodiny budou k dispozici u vstupu do
Pevnosti poznání PřF UP. Součástí bude i slavnostní zakončení výstavy "Netopýři tajemní a
zranitelní" na Pevnosti poznání.
Pořádají: Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ČESON. Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz,
777 771 196 (Evžen Tošenovský)

Jihomoravský kraj
Uherčice – státní zámek (okr. Znojmo) *
V sobotu 2. září od 19:30 do 23:30 hod.
Program: Povídání o netopýrech na zámku, který je pro jeden z našich vzácných druhů letounů –
vrápence malého – vyhlášen jako evropsky významná lokalita. Nahlédnutí do prostor využívaných
netopýry. Ukázky výzkumných metod sledování netopýrů v zámeckém lesoparku a blízkém okolí.
Program se bude opakovat ve třech cyklech, začátek cyklu bude v 19.30, ve 21.00 a ve 22.00 hod.
Pořádají: ČESON, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Správa Národního parku Podyjí, Správa
Státního zámku Uherčice. Kontakt: reiter@muzeumznojmo.cz, 725 961 963 (Antonín Reiter)
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Mikulov – Jeskyně Na Turoldu (okr. Břeclav) *
V sobotu 2. září od 19:30 do 24:00 hod.
Program: Tradiční akce na jedné z nejdéle sledovaných netopýřích lokalit v České republice.
Odchyt do sítí, ukázka handikepovaných netopýrů, povídání o zajímavém životě netopýrů.
Pořádá:
Ornitologická
stanice
Muzea
Komenského
ORNIS
Přerov.
Kontakt:
chytil@prerovmuzeum.cz, 724 947 544 (Josef Chytil)
Kateřinská jeskyně a Dům přírody Moravského krasu (okr. Blansko)
V sobotu 9. září od 17:00 do 21:30 hod.
Program: Prohlídka jeskyně, promítání filmu „Netopýři ve tmě“ a pozorování živých netopýrů. Z
důvodu omezeného počtu lidí pro vstup do jeskyně se bude program několikrát opakovat.
Pořádají: AOPK ČR – RP SCHKO Moravský kras, ČESON, Ekologický institut Veronica. Kontakt:
antonin.krasa@nature.cz, 725 759 116 (Antonín Krása)
Brno – ekocentrum Lipka (okr. Brno - město) *
V pátek 22. září od 17:00 do 21:00 hod., Lipka – pracoviště Lipová (Lipová 20, Brno-Pisárky)
Program: Sledování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru a ukázka dalších metod výzkumu,
tvoření a hry pro děti, noční stezka, ukázka handicapovaných netopýrů.
Pořádají: ČESON, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o. Kontakt:
lenkaklebanova@seznam.cz, 774 548 855 (Lenka Bartoničková), lenka.simkova@lipka.cz, 543 211
264 (Lenka Šimková)

Další informace o netopýrech a akcích pro veřejnost pořádaných v průběhu celého roku najdete na webu
www.ceson.org
www.sousednetopyr.cz
a na facebooku
skupina Náš soused netopýr
Další tipy na setkání s netopýry v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“,
jsou k dispozici na stránkách
napude.sousednetopyr.cz
Projekt probíhá za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
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