Česká společnost pro ochranu netopýrů
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2

Pozvánka na terénní setkání ČESON,
které se uskuteční o víkendu

24. - 26. června 2022 ve Václavově u Oskavy (okr. Šumperk)
v areálu JK Jestřábí (http://jkjestrabi.cz/)
Program
Pátek 24. června
Příjezd, ubytování: možné od 13 hod. (https://mapy.cz/s/motohosame)
• Odchyt netopýrů do sítí v areálu JK (z posledních let odchytem potvrzen výskyt Mdau,
Mmys, Bbar, Mnat, Rhip, Paus) a detektorování v blízkém okolí (potvrzen Nnoc, Ppip,
Ppyg), neformální posezení u táboráku

Sobota 25. června
9:30 – 12:00 hod.
• „Workshop“ - Úprava kmenových úkrytů netopýrů a jejich transfer po kácení (E.
Tošenovský)
• Přednáška s promítáním – Monitoring letounů na Olomoucku (J. Šafář)
12:30 – cca 15:00 hod.
• Společný oběd a posezení (Gurmánská bašta?)
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1070238&y=49.9031075&z=16&q=v%C3%A1clavov
%20u%20oskavy&source=firm&id=13320307&ds=2
od cca 15:00 hod. do večera
• Ukázka instalace kmenového úkrytu (loggeru) do koruny stromu
• Neformální přednášky a promítání:
Zkušenosti ze studijní stáže v Charkově (T. Žáková a T. Pašková)
Ekovýchova v JK Jestřábí (K. Děrdová)
Ultrazvukové detektory – základy i moderní trendy v detektoringu (J. Zukal)
Netopýři a patogeny (J. Zukal)
Základní chiropterologické vybavení pro začátečníky (detektory, čelovky, endoskopy…)
a další podle zájmu a aktivity účastníků
• Volná odpolední diskuze a společenské posezení u piva/vína

od večera do noci :)
• Odchyt netopýrů do sítí v areálu JK, detektorování v blízkém okolí (pro začátečníky
s instruktáží), neformální posezení u táboráku
• Pro zájemce později odpoledne odjezd auty do PR Pod Trlinou (cca 20 min.)
https://mapy.cz/zakladni?x=16.9444216&y=49.8742753&z=15&source=base&id=20848
19
kontroly netopýřích budek a detektorování (pralesní rezervace s výskytem Nlei, Mbec,
Mbra, Ppyg, Pnat a další…)

Neděle 26. června
9:30 – 12:00 hod.
• Exkurze na hrad Sovinec, významná kolonie Rhip, „netopýří pozorovatelna“
nebo variantně (podle zájmu):
• Výlet na některou rezervaci v okolí (Rabštejn?, Rešovské vodopády?, …)
• Ukončení setkání a odjezd účastníků podle potřeby a individuální domluvy

Informace o ubytování a stravování
Ubytování: Je možné od pátečního odpoledne do neděle (2 noci), a to v dřevěných chatkách
s vlastním WC a sprchou pro 4 osoby s případnou přistýlkou (lůžkoviny jsou k dispozici na
místě, nebo kdo chce vlastní spacák), případně ve dvou pokojích (max. 8 osob) nad
„stodolou“.
Cena 180,-/osobu na noc.
Bližší info: http://jkjestrabi.cz/
Do Václavova jezdí sporadicky autobus:
https://mapy.cz/turisticka?x=17.1136854&y=49.9021787&z=16&q=GPS%3A%2049.937579
7N%2C%2017.0273156E&source=pubt&id=15264033&ds=2
Po individuální domluvě můžeme zajistit odvoz autem z/do hlavních nádraží v Zábřehu,
Šumperku, Rýmařově, Uničově, Olomouci, případně blízkém okolí.
Stravování: Poblíž areálu je hotelový komplex s vlastní restaurací, případně hned vedle
hotelu je venkovní restaurace Gurmánská bašta
(https://mapy.cz/zakladni?x=17.1070238&y=49.9031075&z=16&q=v%C3%A1clavov%20u
%20oskavy&source=firm&id=13320307&ds=2)
Doporučujeme ale spíše z vlastních zdrojů (v „hlavní stodole“ je k dispozici varná konvice,
mikrovlnka, toustovač, plotýnka, nádobí, …). Předpokládáme večerní opékání špekáčků,
společný nákup piva/vína apod.
Ubytování i stravování si hradí účastníci sami na místě.
S sebou přibalte rovněž vybavení na večerní pozorování netopýrů v terénu.
Pro účastníky budou k dispozici také nové i starší propagační letáky, výukové materiály pro
děti a další publikace ČESON.
Akce je vhodná jak pro začátečníky či nové zájemce o členství v ČESON, tak pro zkušené
chiropterology.

Nahlášení účasti
Pokud se chystáte akce zúčastnit, prosíme, pošlete nám potvrzení e-mailem nejpozději do 10.
června na adresu tosenovsky@birdlife.cz, abychom měli představu o počtu účastníků a
nocležníků. Do mailu prosím uveďte, kdy plánujete dojet a jestli (odkud a kdy) potřebujete
zajistit odvoz (v tom případě uveďte i telefonický kontakt). Pokud plánujete příjezd vlastním
autem, napište prosím, jestli budete ochotni nabídnout místo/a pro případné společné kratší
přesuny (na Sovinec, Trlinu apod.). Napište, prosím, i v případě, že chcete dojet jen na část
programu.

Předem děkujeme a těšíme se na setkání!
Evžen Tošenovský a spol.

