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Netopýří noc v Teplé
Přemysl Tájek a Pavla Blažková, Správa CHKO Slavkovský les

Pestrá krajina Tepelska se spoustou rybníků je pro 
netopýry doslova prostřeným stolem. Ve starých 
sklepeních kláštera našli netopýři vhodné zimoviště 
a rozsáhlé půdní prostory zase poskytují letní úkryt 
samicím s mláďaty. Foto: Přemysl Tájek.

Netopýří noc je v našem kraji již tradičním rozloučením 
s prázdninami. V roce 2010 tato akce proběhla 28. srpna 
v areálu Kláštera Teplá. Sklepení kláštera jsou dlouhodo-
bě sledovaným zimovištěm netopýrů, a tak jsme doufali, 
že i v  létě se nám zde podaří alespoň několik netopýrů 
odchytit do sítí a umožnit tak zájemcům bližší seznáme-
ní s těmito tajemnými nočními tvory.

Před výlety z  klášterních sklepů se nám při zkušebním 
odchytu před samotnou akcí podařilo odchytit pouze 
dva netopýry (netopýra ušatého a n. vodního). Ideálním 
odchytovým místem se však ukázal potok v  klášterní 
zahradě (horní tok Teplé), především pak průlety pod 
ohradní zdí. Zde jsme v pátek večer před sobotní neto-
pýří nocí nachytali 19 netopýrů vodních.

Sobota však byla velmi studená, větrná a přišly i drobné 
přeháňky – tedy počasí pro odchyt netopýrů zcela ne-
vhodné. Naštěstí se ale odpoledne počasí umoudřilo, 
vysvitlo slunce, a  tak ti, kteří se v  podvečer odhodlali 
netopýří noc navštívit, jistě nelitovali.

Před samotnou přednáškou o netopýrech a ukázkou od-
chycených zvířat si mohly děti vyzkoušet své „netopýří“ 
dovednosti při rozmanitých hrách a soutěžích. Dospělí si 
zatím mohli na  nádvoří prohlédnout fotografi ckou vý-
stavu o netopýrech a podzemí západních Čech. Během 
celého večera probíhaly skupinové prohlídky rozsáhlého 
klášterního podzemí, které je veřejnosti běžně nepří-
stupné. Zájemci si rovněž mohli pohladit dva hendikepo-
vané netopýry zvyklé na lidský dotek a dozvědět se, jak 
si počínat při nálezu zraněného netopýra. Po přednášce 
si někteří odvážlivci mohli vypustit celkem 14 chycených 
a  okroužkovaných netopýrů a  podívat se na  odchytová 
místa. Velkým zážitkem pak bylo pozorování desítek lo-
vících netopýrů nad hladinou potoka, kteří se bravurně 
vyhýbali nastraženým sítím i  samotným návštěvníkům 
na lávce.

Na netopýří noc v Teplé se letos přišlo podívat 270 ná-
vštěvníků, což bylo více, než jsme očekávali, takže 

na  později příchozí už ani nezbyly pamětní vstupenky. 
Pevně věříme, že i  přesto zážitek z  netopýří noci všem 
zúčastněným utkví nadlouho v paměti a akce tak bude 
přínosem pro praktickou každodenní ochranu netopý-
rů – ohrožených živočichů, kteří občas potřebují pomoc 
člověka.


