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Poslední prázdninový víkend
patřil netopýrům!

Poslední víkend v srpnu se uskutečnily v západních Čechách hned dvě Evropské noci pro 

netopýry. V pátek 28. srpna na zámku v Horšovském Týně a v sobotu 29. srpna na hradě 

v Lokti. Na netopýry se přišlo podívat téměř 500 návštěvníků a podařilo se odchytit celkem 

17 netopýrů třech druhů. Návštěvníci mohli vidět netopýra velkého, vodního a hvízdavého.

Barbora Nováková, ČSOP Kladská

Pro návštěvníky netopýřích nocí byl připraven bohatý 
program, nejatraktivnější asi byla ukázka odchytu ne-
topýrů do sítí a  demonstrace odchycených netopýrů. 
V  Horšovském Týně i  Lokti si návštěvníci mohli zblízka 
prohlédnout netopýry vodní, netopýra hvízdavého 
a  našeho největšího zástupce netopýrů – netopýra 

velkého. RNDr. Luděk Bufka z NP Šumava a Libor Dvořák 
z Městského muzea Mariánské Lázně měli pro zájemce 
připravené povídání spojené s promítáním fotografi í, při 
kterém se návštěvníci dozvěděli mnoho zajímavých in-
formacích o životě netopýrů, způsobech výzkumu nebo 
jejich ochraně. 

Pozorné publikum sleduje pomocí velkoplošného promítání ´přímý přenos´ ukázky netopýřích druhů.
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Po přednášce si mohli zájemci prohlédnout výstavu 
fotografi í Přemysla Tájka a Ivana Kletečky „Za netopý-
ry do tajemného podzemí Karlovarského kraje“ nebo 
vyplnit netopýří kviz, který byl slosovatelný o  ceny. 
Pro děti byly připraveny netopýří soutěže, při kterých 
si vyzkoušely, jaké to je orientovat se v noci jen podle 
sluchu nebo viset hlavou dolů. Během večera se také 
soutěžilo o nejhezčí výkres netopýra.

Netopýří noci uspořádala Základní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody Kladská ve spolupráci 
se Správami CHKO Český les a  CHKO Slavkovský les, 
Městským muzeem Mariánské Lázně a  Krajským 
muzeem Karlovarského kraje za fi nančního přispění 
Karlovarského a Plzeňského kraje.

Evropská noc pro netopýry je putovní akce, Český 
svaz ochránců přírody Kladská ji pořádá již od roku 
2003, kdy se konala ve štole u  Výškovic. Dále jsme 
s netopýří nocí navštívili Valeč, zámek Kynžvart, Stří-
bro nebo Michalovy Hory. Minulý rok se s úspěchem 
konala v klášteře v Kladrubech a na zámku v Bečově 
nad Teplou.

Jak spí netopýr? 

Zkouška ´létání´ po tmě.

OObbbbrrbObOOO áázzků netopýrů se nám sešlo opravdu velké množství.

Test netopýří obratnosti.

VVáVážení netopýra vodního byla atrakce nejen pro děti


