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Prožijte konec léta s netopýry na hradě v Týnci nad Sázavou nebo na Šelmberku u 
Mladé Vožice 
 
Tisková zpráva – Praha, 26.8.2014 
 
V pátek a v sobotu 29. a 30. srpna se uskuteční tradi ční Netopýří noci na hradě v Týnci 
nad Sázavou a Šelmberku u Mladé Vožice. Akce pro veřejnost seznamující se životem, 
výzkumem a ochranou netopýrů organizuje Česká společnost pro ochranu netopýrů ve 
spolupráci s Městským muzeem v Týnci nad Sázavou, Blatským muzeem v Soběslavi a 
sdružením Danar. 

Návštěvníky obou akcí čeká bohatý program. Páteční Netopýří noc na hradě v Týnci 
nad Sázavou začíná již v 19 hodin a je tentokrát zaměřena na téma Netopýři a les. „Během 
první části programu je zejména pro děti připravena netopýří stezka, kde si vyzkouší různé 
úkoly související s životem netopýrů v lesním prostředí, případně se mohou zapojit do 
výtvarných dílen a společné výroby symbolického netopýřího stromu. Kromě toho budou mít 
návštěvníci možnost pozorovat letní kolonii netopýra velkého sídlící v hradní věži a dozvědět 
se podrobnosti o jejím životě, prohlédnout si fotografickou výstavu o netopýrech nebo se 
setkat s handicapovanými netopýry, které je možné si i pohladit,“ zve kastelánka hradu 
Magdalena Timplová. Přibližně ve 20 hod. bude následovat přednáška s promítáním, která 
přiblíží svět netopýrů zejména ve vztahu k lesnímu prostředí a stromům obecně. „Lidé mají 
netopýry většinou spojené s jeskyněmi a štolami nebo půdami budov, málokdo však ví, že pro 
netopýry mají velký význam také lesy. Netopýři zde nacházejí úkryty ve stromových dutinách 
a štěrbinách a v lesích rovněž mnoho druhů loví potravu. I zde jsou však ohrožováni úbytkem 
vhodného prostředí. Naším cílem je na tuto problematiku upozornit a ukázat možnosti, jak lze 
situaci zlepšit,“ vysvětluje Petra Schnitzerová z České společnosti pro ochranu netopýrů. Na 
úplný závěr programu je pro zájemce připravena vycházka k řece spojená s pozorováním 
lovících netopýrů pomocí ultrazvukových detektorů, které umožňují zachycovat jejich 
echolokační signály. 

Sobotní Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé Vožice začíná ve 20 hodin. I zde je 
připravena přednáška s promítáním, výstava, ukázky ochočených handicapovaných netopýrů 
a práce s ultrazvukovým detektorem i doprovodné aktivity pro děti. „Navíc však bude 
probíhat odchyt netopýrů do speciálních sítí přímo na hradním nádvoří, kde byl dosud 
zaznamenán výskyt devíti druhů. Odchycené netopýry si návštěvníci budou moct prohlédnout 
a poté je společně vypustíme zpět do přírody. Zájemci mohou absolvovat také noční 
prohlídku hradní věže, kde lze pravidelně pozorovat netopýry ušaté, kteří tyto prostory 
využívají pro svoje netopýří námluvy,“ přibližuje Schnitzerová a dodává: „Obě akce probíhají 
za každého počasí, v případě deště využijeme prostory pod střechou. Návštěvníkům 
doporučujeme vzít si s sebou baterku, pohodlnou obuv a vhodné oblečení pro případ 
večerního ochlazení.“ Více informací o akcích najdete na webových stránkách Městského 
muzea v Týnci nad Sázavou nebo Blatského muzea v Soběslavi. 
  
 
 


