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Úkryty netopýrů si většina z nás spojuje s jeskyněmi, 
štolami či sklepy, zkrátka s podzemím, kde tito tvorové 
přečkávají zimu. Zimoviště netopýrů se tedy dají poměr-
ně dobře předem vytipovat a poznatků o zimních zvy-
cích tak máme na území našeho kraje již poměrně velké 
množství. Údaje o výskytu netopýrů v letním období 
jsou však stále velice sporé, přestože jsou pro ochranu 
netopýrů přinejmenším stejně důležité – nevhodné zá-
sahy do letních netopýřích kolonií vedou k jejich úhynu 
stejně jako probuzení spících jedinců na zimovištích.
S úbytkem přirozených letních úkrytů, jakými jsou pře-
devším dutiny ve starých stromech, vzala v posledních 
desetiletích většina našich netopýřích druhů zavděk 
úkryty v lidských stavbách – a tak máme my, netopýří 

badatelé, i v tomto ohledu práci dosti usnadněnou. Stačí 
všímavost obyvatel a jejich ochota nám o svých netopý-
řích sousedech říci.
Za jeden velmi zajímavý objev tak vděčíme manželům 
Divišovým ze Seklových Domků, kteří nás zpravili o svých 
neobvyklých letních spolubydlících. Seklovy Domky je 
skupina převážně řadových domů asi 500 m jihozápad-
ně od kláštera v Teplé. Za posledním z řadových domů již 
začínají louky, za humny je les a jen o kousek dál hned 
několik rybníků – a právě pro tuto výhodnou polohu si 
jej patrně netopýři vyhlédli. Zabydleli se za dřevěným 
obložením u okna ve zvýšeném přízemí, tedy nezvykle 
nízko nad zemí.
Podívat se na netopýry jsme byli poprvé 17. června 2011. 

Seklovy Domky – největší kolonie 
netopýra severního v Čechách
Přemysl Tájek a Pavla Tájková, AOPK ČR Správa CHKO Slavkovský les a krajské středisko Karlovy Vary

  Netopýr severní se od většiny našich ostatních druhů liší zlatavými konci chlupů na zádech. Foto Přemysl Tájek.
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Měli jsme přijet před půl desátou večer, přesně v tuto 
dobu prý netopýři začínají vyletovat. Díky všímavos-
ti a zájmu Divišových jsme i věděli, že jich je přes 90. 
Ve stanovenou dobu jsme se tedy pohodlně usadili 
na židličkách na zahradě pod oknem a čekali. Přesně 
ve stanovený čas začali netopýři opravdu vyletovat, 
pěkně jeden po druhém, a tak se dali snadno spočítat. 
Během asi 15 minut vylétlo celkem 96 jedinců. Oč vět-
ší bylo naše nadšení, když jsme po výletu samic nalezli 
ve svitu baterky ve štěrbině za obložením několik desí-
tek mláďat a k tomu zcela nečekaného druhu – netopýra 
severního!
Podle dostupných informací tvoří netopýři severní spíše 
méně početné kolonie a nález takto početné mateřské 
kolonie je zcela výjimečný. Bez nadsázky tak lze tvrdit, 
že kolonie netopýrů severních u Teplé je jednou z největ-
ších známých na území České republiky.
Podle slov majitelů zde netopýři sídlí již třetím rokem, 
a to díky odkrytí části prken u dřevěného obložení 
u okna, které chtěl pan Diviš před pár lety opravit. Mezi-
tím se sem ale nastěhovali netopýři, kterých rok od roku 
přibývalo, a tak Divišovi od rekonstrukce časem upustili. 
Česká společnost pro ochranu netopýrů jim proto v le-
tošním roce udělila ocenění za vzorové sousedské soužití 
– certifi kát a památeční plaketu „Náš soused netopýr“ 
s poděkováním od prezidenta společnosti, prof. Ivana 
Horáčka. Podle slov Divišových by si zde ale i bez uznání 
„netopýrářů“ své nepozvané hosty dál opatrovali – jsou 
rádi, že jim po večerech chytají obtížný hmyz.
Informace o tomto zajímavém nálezu proběhla na jaře 
letošního roku i v médiích, díky čemuž se nám ozvala 
řada dalších lidí, kteří mají na půdách, chatách apod. 
netopýry. Doufáme tedy, že další zajímavé poznatky po-
odhalující zvyky a chování těchto stále mále poznaných 
nočních tvorů na sebe nenechají dlouho čekat…

Pozn.: Netopýři se u Divišových zabydleli i letos, napočí-
táno bylo 92 vyletujících samic.

Netopýři severní ve štěrbině za oknem – spodní samice 
 s malým (růžovým) mládětem na břiše.  
Odrostlejší mláďata netopýrů severních po výletu samic.
 Obě fotografi e Přemysl Tájek. 


