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Úvod 
Všichni netopýři a jejich úkryty jsou chráněni zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č.395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb. v kategorii silně nebo kriticky 
ohrožený druh.  
§50 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů 
(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná 
přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo 
životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 
(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, 
chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich 
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, 
nabízet za účelem prodeje nebo výměny. 
(3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného 
majetku nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého 
provozu. V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, 
pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého 
provozu. V tomto stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například 
záchranný přenos živočichů. 
(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené. 
 
Každý druh netopýrů má odlišné nároky a vyžaduje jiný ochranářský přístup. Některé druhy dávají přednost 
přirozeným úkrytům, především dutinám starých stromů a štěrbinám pod kůrou. Stromové druhy často úkryty 
střídají, jedna kolonie využívá až 40 úkrytů často se nacházejících blízko sebe v okruhu několika set metrů. Je 
důležité zachovat stromy nejenom s prokázaným úkrytem netopýrů, ale i s úkryty aktuálně neobsazenými.  
Neméně důležité je zachovat mikroklima v okolí úkrytu, v praxi to znamená ponechat i okolní stromy. 
 
Odborníci doporučují cíleně ponechat v parku některé mladší listnaté stromy, vykazující poškození, které do 
budoucna vytvoří náhradu za staré doupné stromy, které bude nutné odstranit. Při výsadbě nových stromů a 
keřů jsou nejvhodnější listnaté druhy, které v době květu lákají velké množství hmyzu. Důležitá je také péče o 
travní porosty, které jsou biotopem mnoha druhů hmyzu. Část parkové plochy by měly tvořit „kvetoucí louky“, 
tj. plochy neposečené až do léta, na kterých se líhne hmyz a stává se potravou pro netopýry. Významným 
zdrojem hmyzu jsou vodní nádrže s pobřežní vegetací, různá jezírka a rybníčky. Ve stromech na březích vodních 
ploch a vodních toků se často nacházejí úkryty netopýrů. Liniové prvky, jako jsou aleje stromů, břehové porosty 
podél potoků i cesty jsou využívané netopýry k lovu potravy i jako koridory při přesunu na jiné loviště. 
Plánovaným revitalizacím by měl vždy předcházet přírodovědný průzkum zaměřený nejenom na netopýry, ale 
také na ptáky a hmyz žijící ve stromech. Budky pro netopýry nikdy plnohodnotně nenahradí dutinu ve stromě či 
v torzu stromu. Vyvěšování budek považujeme za vhodné např. v  parcích v centru Prahy, kde je nabídka 
přirozených úkrytů omezená a netopýři pak vyhledávají náhradní úkryty v okolních stavbách.  
 
Za poslední roky došlo k druhovému posunu chiropterofauny Prahy – zvýšil se zejména počet netopýrů rodu 
Pipistrellus, kam patří na jejím území n. nejmenší, n. hvízdavý, n. parkový, kteří tvoří početné kolonie také 
v dutinách stromů. Objevují se i nové druhy charakteristické pro jižní faunu, např. n. Saviův. 
 
Ochrana netopýrů v parcích 

Zásady ochrany netopýrů v parcích jsou podrobně popsány na webových stránkách ČESON 
http://vestrome.sousednetopyr.cz/aktivni-ochrana/park-pro-netopyry/ 

zachovávat stromy se známými úkryty netopýrů 
vytvářet nabídku potenciálních stromových úkrytů 
vysazovat vhodné druhy stromů a keřů 
v části travních porostů aplikovat pozdní seč 
zachovat existující rybníčky a jezírka, případně vytvářet nové 
zachovávat liniové prvky 
vyvěšovat budky pro netopýry 
konzultovat s odborníky 

http://vestrome.sousednetopyr.cz/aktivni-ochrana/park-pro-netopyry/
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Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potenciálními úkryty netopýrů. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května do srpna  
(mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie). 
 

Cílem projektu byl chiropterologický průzkum vybraných pražských parků, zejména v centrální části Prahy, kde 
proběhl monitoring výskytu netopýrů ve vafkách – Folimanka, Vyšehrad, Karlovo náměstí, Riegrovy sady, 
Žofín, Kampa, Bertramka, a dále v parcích, které jsou zároveň ZCHÚ - Letná, Obora Hvězda, Petřín a zahrada 
Kinských. 

Obsahem projektu byly terénní práce a sběr dat a jejich následné vyhodnocení: 
1. Zjištění aktivity jednotlivých druhů netopýrů v aktivní sezóně ve vybraných parcích (noční výzkum) 
2. Zjištění a zaznamenání stromů s potencionálními úkryty pro netopýry do GPS (denní výzkum) 
3. Návrh ochranných opatření 

 

Metodika 
1. Zjištění večerní aktivity pomocí ultrazvukového detektoru se systémem time-expansion (Pettersson 

D240, D240x) v období laktace (konec května- začátek července), rozpadu mateřských kolonií (druhá 
polovina července-první polovina srpna), v hlavním období migrací (druhá polovina srpna-konec září) 
pořízení nahrávek, zaznamenání pozice do GPS. 

2. Echolokační hlasy netopýrů byly pomocí ultrazvukového detektoru (Pettersson D240x) 10x zpomaleny 
a přehrány do nahrávače H2N. Nahrávky z SD karty byly převedeny do počítače a následně manuálně 
analyzovány v programu Batsound 4.4. Některé druhy tvoří akusticky kryptické skupiny (Myotis 
mystacinus/brandtii, M.alcathoe/emarginatus a Plecotus auritus/austriacus) a nelze je tedy od sebe na 
základě nahrávky bezpečně rozpoznat. Při celkových sumacích byl počítán pouze jeden druh z dvojice. 
Metoda ultrazvukového detektoringu se běžně používá ve faunistických studiích, má však určité 
omezení, zejména u tzv. šeptajících druhů netopýrů, jako je netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), 
dvojice netopýr dlouhouchý/ušatý (Plecotus auritus/austriacus) a vrápenec malý (Rhinolophus 
hipposideros). Míra výskytu těchto druhů na lokalitě bývá obvykle podhodnocena díky jejich tiché 
echolokaci slyšitelné jen z několika málo metrů a jejich zaznamenání je tak spíše náhodné.  

3. Sledování a zaznamenávání aktivity začínalo před soumrakem a končilo cca za 2 hodiny po soumraku 
ve třech obdobích – červen (laktace, období mateřských kolonií), červenec (postlaktace, rozlet 
mláďat), začátek září (migrace). Pozice záznamu nahrávky (přelet či lov netopýra) byla zaznamenána 
do GPS (Oregon 550t, Oregon 600t).  

4. Z důvodů osobní bezpečnosti mapovatelek probíhaly noční transekty dvojím způsobem: jedna 
mapovatelka chodila se psem nebo průzkum prováděla dvojice mapovatelek. Ve dvojici obě 
mapovatelky pořizovaly ultrazvukové nahrávky. Aby se v maximální možné míře zabránilo duplikaci 
zachycených signálů, měly obě mapovatelky čas nahrávky synchronizovaný s časem na GPS. Pokud 
nahrávky ve stejné minutě obsahovaly stejné druhy, byl druh počítán pouze 1x. Pokud se u nahrávek 
pořízených ve stejné minutě objevily různé druhy, byly započítány. 

5. V případě nahrávek nového druhu, netopýra Saviova, byla determinace potvrzena T. Bartoničkou 
z ČESON.  

6. Při vyhodnocování aktivity bylo použito tzv. pozitivních minut (V minutě se objevuje minimálně jedna 
echolokační sekvence minimálně jednoho druhu. Pokud se na 1 nahrávce objeví více druhů, počet 
pozitívních minut odpovídá počtu druhů). K zpracování dat byl použit program MS Excel.  

7. Aktivita netopýrů v době obsazování zimovacích úkrytů byla zjišťována na vybraných lokalitách 
v centru města: Riegrovy sady, Folimanka, Vyšehrad, Karlovo náměstí, Žofín, Kampa. 
 

Zjišťování konkrétních úkrytů pomocí termokamery-kukátka. V místech zvýšené aktivity netopýrů byly 
vytipované stromy prohlíženy termokukátkem. Bylo možné pozorovat let zvířat, v několika případech jsme 
celkem rychle zjistili, že netopýři nevylétali z vytipované dutiny ve stromě, ale přilétali sem odjinud a skrz 
korunu pouze prolétli. V teplém období roku bylo použití termokukátka omezené, protože všechny stromy 
byly zobrazeny jako teplé předměty, netopýry bylo možné dobře pozorovat proti vodní hladině nebo proti 
obloze. Termokukátko se jeví jako výborný pomocník při pozorování konkrétního stromu, doba sledování 
vytipované dutiny se může prodloužit do úplné tmy, aniž by vyletující netopýři byli rušeni světlem silné 
baterky. 
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Zjištění potencionálních úkrytů ve stromech. Denní průzkum v období neolistěných stromů byl realizován 
v lednu nebo v dubnu. Byl určen druh stromu, typ úkrytu (dutina, štěrbina, odchlípnutá kůra) a jeho 
souřadnice zaznamenány do GPS.   Byla zjištěna druhová skladba stromů s potencionálními úkryty. 
Souřadnice stromů s potencionálními úkryty byly zaneseny do mapy. Jeden strom může poskytovat 
všechny tři typy úkrytů. 

1. Mapky. Zdrojem mapových podkladů jsou „Mapy.cz“.   
V mapkách jsou zaneseny GPS souřadnice zaznamenaných echolokačních signálů na dané lokalitě a souřadnice 
stromů s potencionálními úkryty s využitím funkcí Mapy.cz nebo pomocí programu QuantumGIS 1.8.0. 
 

Řešitelský tým  
Monitoring na lokalitách 1. - 5. realizovala Mgr. Helena Jahelková PhD., monitoring na lokalitách 6. - 11. 
realizovaly Mgr. Anna Bláhová a Ing. Dagmar Zieglerová. 
 
 

  



7 

 

Výsledky 

1. Letenské sady 
Monitoring pomocí ultrazvukového detektoru na nočních transektech proběhl v období laktace 7.6.2017, 
postlaktace 28.7. 2017 a migrace 7.9.2017. 
 

1.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů dosahovala 10,83-15,83 %  a byly zaznamenány pouze čtyři druhy: netopýr rezavý 
(Nyctalus noctula), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) a netopýr 
večerní (Eptesicus serotinus). Z těchto druhů převládal n. rezavý a n. parkový. 
 
Tab. 1.1. Aktivita druhů netopýrů v Letenských sadech. 

Letenské sady    

datum 7.6.2017 28.7.2017 7.9.2017 

% aktivních minut 10,83 15,83 13,33 

počet aktivních GPS lokací 13 16 13 

 % aktivity druhů z aktivních minut 

Nyctalus noctula 69,23 26,32 75 

Pipistrellus pygmaeus 0 10,53 6,25 

Pipistrellus nathusii 23,08 57,89 31,25 

Eptesicus serotinus 23,08 15,79 6,25 

 

 
Obr. 1.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
třech obdobích v Letenských sadech. 
 

1.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
V Letenských sadech bylo zaznamenáno do GPS celkem 29 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních 
signálů. V době laktace bylo zaznamenáno 13 souřadnic, v době postlaktace 16 (opakovaně z doby laktace 5), 
v době migrace 13 (opakovaně z doby laktace či postlaktace 9). V případě hlasitých druhů netopýrů byla 
zaznamenána souřadnice dalšího náletu stejného druhu vzdálená minimálně 100 m. Konkrétní data viz NDOP. 
 



8 

 

 
Obr. 1.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace 
v Letenských sadech. 
 
18. 4. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 61 stromů devíti 
druhů (jeden neurčen) s potencionálními úkryty pro netopýry. 90 % tvořily dutiny, 8 % štěrbiny a 2 % 
odchlípnutá kůra. Mezi nejčastěji zastoupenými druhy byla lípa (39 %), platan (18 %), jírovec (15 %) a jasan  
(13 %). 
 

 
Obr. 1.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty v Letenských sadech. 
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Obr. 1.4. Druhové složení stromů s potencionálními úkryty v Letenských sadech. 
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Tab. 1.2. Potencionální úkryty pro netopýry v Letenských sadech. 
Druh stromu GPS-šířka GPS -délka dutina štěrbina kůra 

platan 50,09692 14,43002 1   
platan 50,09684 14,4298 1   
platan 50,09673 14,42996 1   
platan 50,09677 14,4297 1   
platan 50,09678 14,42944 1   
platan 50,09666 14,42941 1   
platan 50,09658 14,4288 1   
platan 50,09662 14,42864 1   
platan 50,09653 14,42859 1   
platan 50,09669 14,42973 1   
akát 50,09653 14,42939 1   
jasan 50,09642 14,42883 1   
líska 50,09632 14,42738  1  
jírovec 50,09605 14,42536 1   
jírovec 50,09635 14,4249 1   
lípa 50,09528 14,42217 1   
jírovec 50,09529 14,42091 1   
lípa 50,09529 14,4208 1   
neurčeno 50,09523 14,4207 1   
jírovec 50,09529 14,42008 1   
akát 50,09527 14,41951  1  
akát 50,09519 14,41936  1  
lípa 50,09529 14,41887 1   
lípa 50,09528 14,41881 1   
jírovec 50,09524 14,41879 1   
lípa 50,09524 14,41881 1   
lípa 50,09525 14,41845 1   
jasan 50,09521 14,41796 1   
jasan 50,09511 14,41797 1   
jírovec 50,09503 14,41799 1   
lípa 50,09519 14,41785 1   
lípa 50,09519 14,41743 1   
lípa 50,09546 14,41469 1   
jasan 50,09568 14,41328 1   
jírovec 50,09424 14,41416 1   
jírovec 50,09427 14,41429 1   
dub 50,09415 14,41459 1   
akát 50,09414 14,41323  1  
lípa 50,09376 14,41264 1   
lípa 50,0942 14,41235  1  
lípa 50,09421 14,41243   1 
lípa 50,09409 14,41283 1   
platan 50,09468 14,41145 1   
lípa 50,09477 14,41156 1   
javor 50,09583 14,41037 1   
lípa 50,09598 14,40968 1   
topol 50,09572 14,41808 1   
lípa 50,09541 14,41917 1   
jasan 50,09537 14,41933 1   
lípa 50,09567 14,4196 1   
lípa 50,09574 14,4197 1   
jasan 50,09555 14,41993 1   
jasan 50,09571 14,42024 1   
lípa 50,09572 14,42182 1   
lípa 50,09576 14,42189 1   
lípa 50,09586 14,42234 1   
jasan 50,09583 14,42253 1   
lípa 50,09601 14,42336 1   
lípa 50,0966 14,42679 1   
jírovec 50,09692 14,42754 1   
lípa 50,09696 14,42805 1   
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1.3. Ochranářská opatření 
Ideální by bylo zachovat stávající stav. Nebezpečné, či potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny 
či zásadně prořezávány v období od května do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny 
března (zimující kolonie). Zejména u starých stromů by bylo vhodné ponechat v případě havarijního stavu 
stromu stojící torzo, bude-li odpovídat bezpečnostním opatřením. Vzhledem k vysokému počtu potencionálních 
úkrytů by bylo také vhodné před případným kácením kontaktovat pracovníky odboru OP a zajistit odborný 
dohled. 
 
 
 
 

2. Obora Hvězda 
Monitoring pomocí ultrazvukových detektorů proběhl v období laktace 23.6.2017, postlaktace 25.7.2017 a 
migrace 8.9.2017.   
 

2.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů dosahovala 16,67-28,89 %. Celkem bylo zaznamenáno deset druhů nebo kryptických 
dvojic: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší 
(Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr 
vodní (Myotis daubentonii), netopýr vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii), netopýr řasnatý (Myotis 
natterreri), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus). Některé 
záznamy získané 25. 7. 2017 z přeletů byly zařazeny do směsné skupiny Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus, neboť 
se parametry echolokačních hlasů překrývaly. Z těchto druhů převládal n. rezavý a n. večerní, v období migrace 
byl zaznamenán zřetelný vzestup u n. nejmenšího. 
 
 
Tab. 2.1. Aktivita druhů netopýrů v oboře Hvězda. 

obora Hvězda    

datum 23.6.2017 25.7.2017 8.9.2017 

% aktivních minut 16,67 28,89 20 

počet aktivních GPS lokací 18 31 18 

 % aktivity druhů z aktivních minut 

Nyctalus noctula 40 58,97 45,83 

Pipistrellus pipistrellus 5 2,56 0 

Pipistrellus pygmaeus 25 5,13 54,17 

Pipistrellus nathusii 15 7,69 4,17 

Eptesicus serotinus 25 33,33 16,67 

Myotis daubentonii 5 0 0 

Myotis mystacinus/brandtii 10 10,26 4,17 

Myotis nattereri 10 0 4,17 

Myotis myotis 0 0 8,33 

Plecotus auritus/austriacus 0 5,13 0 

Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus 0 5,13 0 
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Obr. 2.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
třech obdobích v oboře Hvězda. 
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2.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
V oboře Hvězda bylo zaznamenáno do GPS celkem 29 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních 
signálů. V době laktace bylo zaznamenáno 18 souřadnic, v době postlaktace 31 (opakovaně z doby laktace 12), 
v době migrace 18 (opakovaně z doby laktace či postlaktace 17). V případě hlasitých druhů netopýrů byla 
zaznamenána souřadnice dalšího náletu stejného druhu vzdálená minimálně 100 m. Konkrétní data viz NDOP. 
 

 
Obr. 2.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace 
v oboře Hvězda. 
 
4.2.2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 117 stromů sedmi 
druhů (osm neurčeno-zejména torza, pravděpodobně dubová) s potencionálními úkryty pro netopýry. 70% 
tvořily dutiny, 11% štěrbiny a 19 % odchlípnutá kůra. Mezi nejčastěji zastoupenými druhy byl dub (40%), buk 
(29%) a lípa (10%). 
 

 
Obr. 2.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty ve Hvězdě. 
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Obr. 2.4. Druhové složení stromů s potencionálními ve Hvězdě. 
 
 
Tab. 2.2. Potencionální úkryty pro netopýry ve Hvězdě. 

Druh stromu GPS-šířka GPS -délka dutina štěrbina kůra 

dub 50,080761 14,342205 1   

buk 50,080595 14,339383 1 1  

neurčeno 50,081094 14,339112 1 1 1 

dub 50,081258 14,339012 1   

buk 50,080635 14,33822 1 1  

dub 50,080466 14,337852 1  1 

dub 50,079388 14,33441 1   

dub 50,07954 14,333891 1 1  

habr 50,079605 14,333732 1   

dub 50,079799 14,333614 1   

dub 50,079863 14,332927 1  1 

dub 50,079742 14,33064   1 

dub 50,08003 14,329386 1   

neurčeno 50,080512 14,327668 1   

buk 50,080842 14,326498 1   

buk 50,080761 14,32634 1   

buk 50,080817 14,326219 1   

buk 50,080794 14,326151 1   

buk 50,080991 14,326056  1  

neurčeno 50,080843 14,3257 1   

buk 50,080874 14,326001 1   

neurčeno 50,081081 14,325918 1   

neurčeno 50,081542 14,325328 1   

buk 50,08106 14,325455 1 1  

buk 50,080993 14,325467 1 1  

javor 50,08144 14,325266 1   

buk 50,08163 14,325422 1   

neurčeno 50,081895 14,325106 1   

neurčeno 50,081843 14,325017 1 1 1 

buk 50,082112 14,325063 1   

buk 50,082182 14,325073 1   

Hvězda, 2018, potencionální úkryty, n = 117 

akát 

buk 

dub 

habr 

jasan 

javor 

lípa 

neurčeno 
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buk 50,082164 14,324898 1   

javor 50,082415 14,324802 1   

buk 50,082748 14,324925 1   

buk 50,082848 14,324694 1   

buk 50,082915 14,324561 1   

buk 50,083087 14,32489 1   

buk 50,083186 14,324903 1 1  

buk 50,083197 14,324652 1   

javor 50,083261 14,324505 1  1 

javor 50,083283 14,324497 1   

neurčeno 50,083874 14,325349 1   

javor 50,084334 14,327188 1   

javor 50,084192 14,327013 1 1  

javor 50,083989 14,326938 1   

lípa 50,08276 14,326726 1   

lípa 50,082687 14,327484 1   

dub 50,08084 14,327609 1   

dub 50,080477 14,330345 1   

dub 50,081463 14,343588 1   

dub 50,081237 14,340685   1 

dub 50,081676 14,337234   1 

dub 50,081945 14,335241 1   

dub 50,082028 14,33442   1 

habr 50,08215 14,334093 1   

dub 50,082126 14,333463   1 

dub 50,082312 14,33286   1 

dub 50,082323 14,33243   1 

dub 50,082312 14,332269 1  1 

dub 50,082547 14,331221   1 

dub 50,082685 14,330424   1 

dub 50,082712 14,330321 1 1  

dub 50,082789 14,32954 1   

dub 50,082891 14,330862   1 

dub 50,082761 14,332165 1   

buk 50,08283 14,332281 1   

buk 50,082911 14,332386 1   

buk 50,083121 14,33207 1   

dub 50,083243 14,33212  1  

habr 50,084022 14,333995  1  

buk 50,084207 14,335067 1   

buk 50,084196 14,33537 1   

habr 50,083991 14,335838 1   

dub 50,083855 14,33604 1   

dub 50,083614 14,33585 1   

javor 50,082997 14,336442 1   

javor 50,082996 14,336441 1   

lípa 50,082858 14,336209 1   

dub 50,082385 14,33654 1   

jasan 50,082166 14,335354 1   

jasan 50,0822 14,335274 1   

dub 50,082413 14,333944   1 

lípa 50,08376 14,329077 1   

lípa 50,083731 14,329144 1   
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dub 50,08384 14,330221 1   

lípa 50,084285 14,332681 1   

lípa 50,08437 14,333365 1   

lípa 50,084409 14,333536 1   

lípa 50,084409 14,333739 1   

lípa 50,084468 14,334197 1   

lípa 50,084543 14,334663 1   

lípa 50,084563 14,335663 1   

buk 50,083481 14,339431 1   

buk 50,083463 14,340036 1  1 

buk 50,083421 14,340196 1   

dub 50,082809 14,341108  1 1 

dub 50,08268 14,341366   1 

dub 50,0814 14,342218   1 

dub 50,081887 14,341815 1   

dub 50,081996 14,341931 1   

dub 50,082535 14,341267   1 

dub 50,082235 14,340956 1   

dub 50,08201 14,340768 1   

dub 50,081716 14,34032   1 

dub 50,08214 14,340273 1   

dub 50,082312 14,340174   1 

dub 50,082551 14,33982 1   

dub 50,082995 14,339406 1   

buk 50,084782 14,334474 1   

dub 50,08521 14,331436 1   

dub 50,085866 14,329334   1 

akát 50,085672 14,329225  1  

buk 50,085729 14,328757 1   

buk 50,08528 14,327523 1   

buk 50,084911 14,327713 1   

buk 50,084893 14,327282 1   

buk 50,084791 14,32705 1   

 

2.3. Ochranářská opatření 
 Ideálně zachovat stávající stav co nejdéle.  

 Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potencionálními úkryty. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května 
do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie). Zejména u 
starých stromů by bylo vhodné ponechat v případě havarijního stavu stromu stojící torzo, bude-li 
odpovídat bezpečnostním požadavkům.  

 Vzhledem k vysokému počtu potencionálních úkrytů doporučujeme před případným kácením 
kontaktovat odborníky-chiropterology  a zajistit odborný dohled.  

 Vytipovat mladší stromy s poškozením, které budou udržovány pro budoucí nabídku úkrytů 
v doupných stromech. 

 Jedná se o velmi významnou na druhy bohatou lokalitu a byla zde zaznamenána řada druhů vázaných 
právě na stromové úkryty. 

 
Poznámka: 19. 1. 2018 byl ve štole pod letohrádkem zjištěn zimující 1 ex. netopýra dlouhouchého (Plecotus 
austriacus). Rovněž byla prohlédnuta jeskyňka nad Světličkou, aktuálně se zde nenacházel žádný netopýr ani 
pobytové stopy (trus). Podzemní prostory vyhledávají k zimování např. Myotis myotis, M. daubentonii, Plecotus 
sp., kteří se na lokalitě vyskytují. V případě osazování podzemních prostor novými uzávěry doporučujeme 
velikost vletového otvoru 40 x 12 cm s delším horizontálním rozměrem, případně konzultovat s odborníky.  
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3. Petřínské sady 
Monitoring pomocí ultrazvukových detektorů proběhl v období laktace 8.6.2017 a 15.6.2017, postlaktace 
10.7.2017 a 23.7.2017 a migrace 25.8.2017 a 27.8.2017. 
 

3.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů byla variabilní, dosahovala 7,5-21,67 %. Celkem bylo zaznamenáno šest druhů (příp. 
sedm) nebo kryptických dvojic:  netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), 
netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr večerní (Eptesicus 
serotinus), netopýr ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus), jeden záznam nebyl druhově určen. 
Z těchto druhů převládal n. rezavý, častější byl také n. nejmenší. V průběhu postlaktace a migrace vzrostl počet 
záznamů n. večerního. 
 
Tab. 3.1. Aktivita druhů netopýrů na Petříně. 

Petřín    

datum 8.6.+15.6.2017 10.7+23.7.2017 25.8+27.8.2017 

% aktivních minut 7,5 21,67 16,67 

počet aktivních GPS lokací 9 16 17 

 % aktivity druhů z aktivních minut 

Nyctalus noctula 66,67 53,85 45 

Pipistrellus pipistrellus 0 0 1 záznam 

Pipistrellus pygmaeus 22,22 15,38 20 

Pipistrellus nathusii 0 11,54 5 

Eptesicus serotinus 0 36,62 45 

Plecotus auritus/austriacus 0 0 1 záznam  

neurčeno 1 záznam 0 0 

 

 
Obr. 3.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
třech obdobích na Petříně.  
 

3.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
V Petřínských sadech bylo zaznamenáno do GPS celkem 30 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a 
sociálních signálů. V době laktace bylo zaznamenáno 9 souřadnic, v době postlaktace 16 (opakovaně z doby 
laktace 3), v době migrace 17 (opakovaně z doby laktace či postlaktace 9). V případě hlasitých druhů netopýrů 
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byla zaznamenána souřadnice dalšího náletu stejného druhu vzdálená minimálně 100 m. Konkrétní data viz 
NDOP. 
 

 
Obr. 3.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace 
v Petřínských sadech.  
 
10. 12. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 22 stromů 
devíti druhů s potencionálními úkryty pro netopýry. 67 % tvořily dutiny, 16,5 % štěrbiny, 16,5 % odchlípnutá 
kůra. Se 14 % byly shodně zastoupeny habr, hrušeň, jasan, javor a jírovec. 
 
 

 
Obr. 3.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty v Petřínských sadech. 
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Obr. 3.4. Druhové složení stromů s potencionálními v Petřínských sadech. 
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Tab. 3.2. Potencionální úkryty pro netopýry v Petřínských sadech. 

Druh stromu GPS-šířka GPS -délka dutina štěrbina kůra 

akát 50,082711 14,401521   1 

javor 50,082125 14,40225 1    

hrušeň 50,081089 14,402812 1    

třešeň 50,08101 14,402804  1 1 

javor 50,081443 14,401738 1    

habr 50,081639 14,401037 1    

jasan 50,081906 14,400729  1   

habr 50,081823 14,400612 1 1   

habr 50,08125 14,401234 1    

dub 50,081189 14,401663   1 

jírovec 50,083753 14,395671 1    

lípa 50,0832 14,395006 1    

jasan 50,08238 14,395695 1    

akát 50,082863 14,395877 1    

vrba 50,082908 14,394819 1    

javor 50,08305 14,393233 1    

jírovec 50,083141 14,392606 1    

jírovec 50,082821 14,393457 1    

jasan 50,083654 14,393511  1   

dub 50,08531 14,394286   1 

hrušeň 50,08486 14,400887 1    

hrušeň 50,084742 14,401389 1     

 

3.3. Ochranářská opatření 
Ideální by bylo zachovat stávající stav a to zejména v severní části, která není tak osvětlená, jsou zde i křoviny a 
mnohem rozmanitější struktura než v již turisticky opravené jižní a východní části parku, kde je zřetelný posun 
k synantropním druhům ve srovnání z doby před 20 lety.  
 
Doporučení 

 Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potenciálními úkryty netopýrů. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května 
do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie).  

 Zejména u starých stromů ponechat v případě havarijního stavu stromu stojící torzo, bude-li odpovídat 
bezpečnostním požadavkům.  

 Před případným kácením kontaktovat odborníky-chiropterology a zajistit odborný dohled. 

 Vytipovat mladší stromy s poškozením, které budou udržovány pro budoucí nabídku úkrytů 
v doupných stromech. 

 Na některých plochách travních porostů aplikovat pozdní seč bez mulčování 
 
 

4. Kinského zahrada 
Monitoring pomocí ultrazvukových detektorů proběhl v období laktace 8.6.2017 a 15.6.2017, postlaktace 
10.7.2017 a 23.7.2017 a migrace 25.8.2017 a 27.8.2017. 
 

4.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů dosahovala 4,17-9,17 %. Celkem byly zaznamenány čtyři druhy:  netopýr rezavý 
(Nyctalus noctula), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr 
večerní (Eptesicus serotinus), Z těchto druhů převládal n. rezavý. 
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Tab. 4.1. Aktivita druhů netopýrů v Kinského zahradě. 

Kinského zahrada    

datum 8.6.+15.6.2017 10.7+23.7.2017 25.8+27.8.2017 

% aktivních minut 9,17 7,5 4,17 

počet aktivních GPS lokací 10 7 5 

 % druhů z aktivních minut 

Nyctalus noctula 66,67 75 55,56 

Pipistrellus pygmaeus 0 0 22,22 

Pipistrellus nathusii 33,33 1 záznam 0 

Eptesicus serotinus 0 16,67 22,22 

 

 
Obr. 4.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
třech obdobích v Kinského zahradě.  
 

4.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
V Kinského zahradě bylo zaznamenáno do GPS celkem 20 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních 
signálů. V době laktace bylo zaznamenáno 10 souřadnic, v době postlaktace 7 (opakovaně z doby laktace 1), 
v době migrace 5 (opakovaně z doby laktace či postlaktace 4). V případě hlasitých druhů netopýrů byla 
zaznamenána souřadnice dalšího náletu stejného druhu vzdálená minimálně 100 m. Konkrétní data viz NDOP. 
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Obr. 4.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace 
v Kinského zahradě.  
 
10. 12. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 15 stromů šesti 
druhů s potencionálními úkryty pro netopýry. 100 % tvořily dutiny. Mezi nejčastěji zastoupenými druhy byl 
javor (27 %), jasan (27 %) a ořešák (27 %). 
 

 
Obr. 4.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty v Kinského zahradě. 
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Obr. 4.4. Druhové složení stromů s potencionálními v Kinského zahradě. 
 
 
Tab. 4.2. Potencionální úkryty pro netopýry v Kinského zahradě. 

Druh stromu GPS-šířka GPS -délka dutina štěrbina kůra 

jasan 50,080306 14,401379 1    

jasan 50,080398 14,401219 1    

habr 50,0804 14,399709 1    

javor 50,079846 14,398307 1    

hloh 50,079716 14,397683 1    

jasan 50,079857 14,397682 1    

jasan 50,079629 14,397017 1    

ořešák 50,078842 14,394748 1    

ořešák 50,078128 14,393907 1    

ořešák 50,077983 14,393939 1    

ořešák 50,077927 14,393954 1    

javor 50,078281 14,395462 1    

javor 50,078327 14,395607 1    

javor 50,078403 14,395738 1    

babyka 50,07877 14,397511 1    

4.3. Ochranářská opatření 
Doporučení 

 Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potenciálními úkryty netopýrů. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května 
do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie).  

 Zejména u starých stromů ponechat v případě havarijního stavu stromu stojící torzo, bude-li odpovídat 
bezpečnostním požadavkům.  

 Před případným kácením kontaktovat odborníky-chiropterology a zajistit odborný dohled. 

 Vytipovat mladší stromy s poškozením, které budou udržovány pro budoucí nabídku úkrytů 
v doupných stromech. 

 Na některých plochách travních porostů aplikovat pozdní seč bez mulčování 
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5. Bertramka 
Monitoring pomocí ultrazvukových detektorů proběhl v období laktace 11.6.2018, postlaktace 18.7.2018 a 
migrace 5.9.2018.  

5.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů byla velmi nízká a dosahovala 3-11,6 %. Transekt na této menší lokalitě trval o 
polovinu kratší dobu než zbývající transekty, tedy pouze 60 minut. Celkem bylo zaznamenáno šest druhů:  
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus 
pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a netopýr velký 
(Myotis myotis), většinu však tvoří jen jeden záznam. Z těchto druhů převládal n. rezavý. 
 
Tab. 5.1. Aktivita druhů netopýrů v Bertramce. 

Bertramka    

datum 11.06.2018 18.07.2018 05.09.2018 

% aktivních minut 6,67 5 11,67 

počet GPS lokací 4 3 5 

 % druhů z aktivních minut 

Nyctalus noctula 100 0 57,14 

Pipistrellus pipistrellus 0 1záznam 0 

Pipistrellus nathusii 0 0 1záznam 

Pipistrellus pygmaeus 0 0 1záznam 

Eptesicus serotinus 0 0 1záznam 

Myotis myotis 0 2 záznamy 0 

 

 
Obr. 5.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
třech obdobích v Bertramce.  
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5.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
V Bertramce bylo zaznamenáno do GPS celkem 6 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních signálů. 
V době laktace byly zaznamenány 4 souřadnice, v době postlaktace 3 (opakovaně z doby laktace 2), v době 
migrace 5 (opakovaně z doby laktace či postlaktace 4). V případě hlasitých druhů netopýrů byla zaznamenána 
souřadnice dalšího náletu stejného druhu vzdálená minimálně 100 m. Konkrétní data viz NDOP. 
 
 
 

 
Obr. 5.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace v 
Bertramce.  
 
4. 12. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 14 stromů pěti 
druhů s potencionálními úkryty pro netopýry. 86 % tvořily dutiny, 2 % štěrbiny a 2 % odchlípnutá kůra. Mezi 
nejčastěji zastoupenými druhy byl akát (43 %) a javor (29 %). 
 
 

 
Obr. 5.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty v Bertramce. 
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Obr. 5.4. Druhové složení stromů s potencionálními v Bertramce. 
 
Tab. 5.2. Potencionální úkryty pro netopýry v Bertramce. 

Druh stromu GPS-šířka GPS -délka dutina štěrbina kůra 

lípa 50,070578 14,388718 1    

lípa 50,070565 14,388716 1    

dub 50,070438 14,389107 1    

akát 50,070494 14,387833 1    

akát 50,070238 14,387424 1    

akát 50,070017 14,38759   1 

akát 50,069672 14,38687  1   

javor 50,069655 14,387239 1    

javor 50,069691 14,387358 1    

akát 50,069464 14,387234 1    

bříza 50,06904 14,393612 1    

javor 50,069054 14,393691 1    

akát 50,069168 14,39402 1    

javor 50,069681 14,398283 1    

 

5.3. Ochranářská opatření 
Ideální by bylo zachovat stávající stav. Převládají spíše mladší nižší stromy, zejména na svazích, nicméně lze zde 
nalézt i starší stromy s dutinami. Nebezpečné, či potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či 
zásadně prořezávány v období od května do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny 
března (zimující kolonie). Bylo by také vhodné před případným kácením starých stromů s dutinami kontaktovat 
odborníky-chiropterology  a zajistit odborný dohled. Celkově tato lokalita není pro netopýry příliš významná.  
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6. Riegrovy sady 
Monitoring pomocí ultrazvukového detektoru na nočních transektech proběhl v období laktace 1.6.2017, 
postlaktace 9.8.2017 a migrace 3.9.2017 a v období obsazování zimních úkrytů 24.10. 2018. 

6.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů se lišila podle období. V období laktace a postlaktace byla nízká 10,67 % a 12,90 %, 
výrazně vyšší byla v období migrací, 41,24 %.  Bylo zaznamenáno šest druhů: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), 
netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus 
pipistrellus), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) a netopýr Saviův (Hypsugo savii). V několika případech se 
nepodařilo určit druh ze skupiny Nyctalus/Eptesicus/vespertilio. Z detekovaných druhů převládal n.rezavý a 
n.parkový. Do období obsazování hibernačních úkrytů spadá 1 záznam. 
 
Tab. 6.1. Aktivita druhů netopýrů v Riegrových sadech. 

Riegrovy sady         
datum 1.6.2017 9.8.2017 3.9.2017 24.10.2018 

% aktivních minut 10,67  12,90  41,24    

počet aktivních GPS 
lokací 8 8 40 1 

  % aktivity druhů z aktivních minut  
Nyctalus noctula 61,54  50,00  43,75    

Eptesicus serotinus 7,69        

Pipistrellus nathusii   33,33  33,33  1 záznam 

Pipistrellus pipistrellus     18,75    

Pipistrellus pygmaeus 7,69    4,17    

Hypsugo savii   8,33      

nnoc/eser/vmur 23,08  8,33      

počet aktívních minut 

   
  

datum 1.6.2017 9.8.2017 3.9.2017 24.10.2018 
Nyctalus noctula 8 6 21   

Eptesicus serotinus 1       

Pipistrellus nathusii   4 16 1 

Pipistrellus pipistrellus     9   

Pipistrellus pygmaeus 1   2   

Hypsugo savii   1     

nnoc/eser/vmur 3 1     

  13 12 48 1 
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Obr. 6.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
čtyřech obdobích v Riegrových sadech. 
 

6.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
V Riegrových sadech bylo zaznamenáno do GPS celkem 57 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních 
signálů. V době laktace bylo zaznamenáno 9 souřadnic, v době postlaktace 8, v době migrace 40. Konkrétní 
data viz NDOP. 
 

 
Obr. 6.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace 
Riegrových sadech. Modrý kroužek označuje místo detekce n. Saviova, modrá šipka ukazuje přímý nález 
mláděte netopýra Saviova ve vnitrobloku. Zelený kroužek zachycuje místo sociálních signálů z období laktace. 
 
24. 1. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 74 stromů devíti 
druhů (14 stromů neurčeno) s potencionálními úkryty pro netopýry. 88 % tvořily dutiny, 8 % štěrbiny a 4 % 
odchlípnutá kůra. Mezi nejčastěji zastoupenými druhy byl javor (36 %), jírovec (15 %), dub (11 %) a jasan (10 %).  
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Obr. 6.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty v Riegrových sadech. 
 

 
Obr. 6.4. Druhové složení stromů s potencionálními úkryty v Riegrových sadech, n=74 stromů. 
 
 
Tab. 6.2. Potencionální úkryty pro netopýry v Riegrových sadech. 
druh stromu délka šířka dutina štěrbina kůra 

javor 50,08093 14,44042 1     

neurčeno 50,08118 14,44043 1     

neurčeno 50,08116 14,44021 1 1   

dub 50,08077 14,44033 1     

neurčeno 50,08063 14,43966 1     

dub (foto) 50,08044 14,43975 1     

habr 50,08037 14,43988 1     

javor 50,08048 14,44018 1     

jasan 50,08065 14,441 1     

javor 50,08049 14,44127 1     

javor 50,08039 14,44105 1     

javor 50,08023 14,44159 1     

javor 50,08028 14,44173 1     
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druh stromu délka šířka dutina štěrbina kůra 

javor 50,08047 14,44163 1     

javor 50,08079 14,44181 1     

jírovec 50,08076 14,44213 1     

jírovec 50,08076 14,44218 1     

neurčeno 50,08063 14,44239 1 1   

javor 50,08097 14,44238 1     

javor 50,0809 14,44209 1     

jírovec 50,08127 14,44209 1     

jírovec 50,08126 14,4422 1     

akát 50,08137 14,44242 1     

neurčeno 50,0814 14,44269 1   1 

neurčeno 50,0813 14,44266 1     

neurčeno 50,0814 14,44302 1     

neurčeno 50,08138 14,44164   1   

javor 50,08155 14,44167 1     

jasan 50,08119 14,44088 1     

javor 50,08171 14,44012 1     

dub 50,08159 14,44006 1     

javor 50,08169 14,43993 1     

jasan 50,0815 14,43966 1     

líska 50,08087 14,43952 1     

jírovec 50,08055 14,43887 1     

jírovec 50,08058 14,43894 1     

neurčeno 50,08051 14,439 1     

dub 50,08035 14,43938 1     

dub 50,08046 14,43972 1     

jasan 50,08035 14,43986 1     

javor 50,08018 14,44 1 1   

jírovec 50,08067 14,44347 1     

neurčeno 50,08074 14,44365 1     

javor 50,081 14,44371 1     

javor 50,08105 14,44372 1     

javor 50,08073 14,44385 1     

dub 50,08026 14,44395 1     

dub 50,08016 14,44408 1     

javor 50,07996 14,44402 1   1 

javor 50,07995 14,44396 1     

jírovec 50,07987 14,44354 1     

jírovec 50,07994 14,44357 1     

dub 50,07959 14,44406   1   

neurčeno 50,07973 14,44397 1     

javor 50,0797 14,4443 1     

neurčeno 50,07952 14,44445 1     

jasan 50,07931 14,44463 1     

neurčeno 50,0791 14,44451 1 1   

jírovec 50,07866 14,44443 1     

jírovec 50,07862 14,44442 1     

javor 50,0791 14,44362 1     

jasan 50,07867 14,44322 1     

javor 50,07852 14,44342 1   1 

javor 50,07852 14,443 1     

javor 50,07856 14,4429 1     

jasan 50,07855 14,44265 1     

neurčeno 50,07903 14,43989 1 1   

lípa 50,07939 14,43979 1     

lípa 50,07935 14,43965 1     

líska 50,07925 14,43921 1     

buk 50,07936 14,43892 1     

javor 50,0792 14,43809 1     

javor 50,07923 14,43797 1     
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6.3. Ochranářská opatření 
Diskuze 
Riegrovy sady se nacházejí uprostřed zástavby v centru Prahy, s nádherným výhledem na Staré Město, Malou 
Stranu a Pražský hrad. V letním období jsou hojně využívány pro sportovní a společenské aktivity (kondiční běh, 
vycházky, dětské hřiště, pikniky aj.). Na lokalitě bylo zjištěno značné množství potenciálních úkrytů netopýrů ve 
stromech, nicméně z výskytu přímých nálezů netopýrů v okolních ulicích usuzujeme, že netopýři často využívají 
úkryty v okolních  lidských stavbách. Předpokládáme rovněž výskyt netopýrů v sousedních vnitroblocích. 
Významný je nález mláděte netopýra Saviova z vnitrobloku v Chopinově ulici, který jednoznačně potvrzuje 
rozmnožování tohoto druhu v Praze. Jde pravděpodobně o první potvrzený letní výskyt netopýra Saviova 
v Praze (dosavadní nálezy pocházejí z jižní Moravy). Ze zaznamenaných echolokačních a sociálních signálů lze 
usuzovat, že lokalita je využívána jako loviště, místo rozmnožování a zřejmě i úkryt mateřské kolonie. Z pohledu 
netopýrů jde o významnou lokalitu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.5. Dutiny obývané netopýry často 
doprovází tmavé zbarvení kmene pod 
vstupním otvorem. 

Doporučení 

 Seznámit management firmy i pracovníky provádějící údržbu zeleně v Riegrových sadech 
s nejdůležitějšími aspekty ochrany netopýrů v městských parcích. Poučit pracovníky o správném 
postupu pro případ neočekávaného nálezu netopýří kolonie. 

 Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potenciálními úkryty netopýrů. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května 
do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie).  

 Zajistit součinnost této firmy při plánovaném i havarijním kácení a ořezu s odborníky-chiropterology. 
Případné revitalizace částí či celého parku připravit ve spolupráci s chiropterology. 

 Do údržby zeleně zahrnout ořez na torzo namísto úplného odstranění některých doupných stromů 
z důvodu zachování úkrytových možností pro netopýry, ptáky i pro vývoj hmyzu. Ve vhodném případě 
ponechat ležící kmen na zemi. Možné osadit informační tabulkou pro návštěvníky parku.  

 Vytipovat mladší stromy s poškozením, které budou udržovány pro budoucí nabídku úkrytů 
v doupných stromech. 

 Vyhradit některé plochy v parku pro „kvetoucí louku“. 

 Vyvěsit budky pro štěrbinové druhy netopýrů letní i celoročně obyvatelné na 3 - 4 místech, letní budky 
ideálně na 1 místě 3 vedle sebe, ale orientované na různé strany. 
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 Instalovat informační tabuli o výskytu netopýrů s návodem, co dělat v případě nálezu netopýra. 

 Informovat o výsledcích monitoringu a významu lokality pro netopýry MČ Praha 2. 

 

7. Karlovo náměstí 
Monitoring pomocí ultrazvukového detektoru na nočních transektech proběhl v období laktace 2.6.2017, 
postlaktace 5.8.2017 a migrace 10.9.2017 a v období obsazování hibernačních úkrytů 26.10.2018.  

7.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů byla nízká, dosahovala pouze 4,49 %  - 7 % a byly zaznamenány pouze 3 druhy: 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus 
pipistrellus).  
 
Tab. 7.1. Aktivita druhů netopýrů v parku na Karlově náměstí. 

Karlovo náměstí         

datum 2.6.2017 5.8.2017 10.9.2017 26.10.2018 

% aktivních minut 4,49 6,74 7,00   

počet aktivních GPS lokací 4 6 7 7 

  % aktivity druhů z aktivních minut   

Nyctalus noctula 75,00 50 100 
 Pipistrellus nathusii 1 záznam 50 0  100 

Pipistrellus pipistrellus 16,67 
  

  

  
   

  

počet aktívních minut 

   
  

datum 2.6.2017 5.8.2017 10.9.2017 26.10.2018 

Nyctalus noctula 9 5 8 
 Pipistrellus nathusii 1 5 0 7  

Pipistrellus pipistrellus 2 
  

  

  12 10 8 7 
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Obr. 7.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
třech obdobích v parku na Karlově náměstí. 
 

7.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
V parku na Karlově náměstí bylo zaznamenáno do GPS celkem 17 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a 
sociálních signálů. V době laktace byly zaznamenány 4 souřadnice, v době postlaktace 6 (opakovaně z doby 
laktace 1), v době migrace 7. Konkrétní data viz NDOP. 
 

 
Obr. 7.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace 
v parku na Karlově náměstí. 
 
25. 1. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 58 stromů 10 
druhů (24 stromů neurčeno) s potencionálními úkryty pro netopýry. 79 % tvořily dutiny, 11 % štěrbiny a 10 % 
odchlípnutá kůra. Mezi nejčastěji zastoupenými druhy byl jasan, javor a lípa.  

Karlovo nám., 2017-18, součet aktívních minut všech druhů, n=37 

Nyctalus noctula 

Pipistellus nathusii 

Pipistrellus pipistrellus 
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Obr. 7.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty v parku na Karlově náměstí. 
 

 
Obr. 7.4. Druhové složení stromů s potencionálními úkryty na Karlově náměstí, n=58 stromů. 
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Tab. 7.2. Potencionální úkryty pro netopýry v parku na Karlově náměstí. 
druh stromu číslo délka šířka dutina štěrbina kůra 

neurčeno 50,07545 14,41949 1     

dub 50,07533 14,41948 1     

neurčeno 50,07495 14,41931 1   1 

neurčeno 50,0749 14,41947 1     

neurčeno 50,07461 14,41939 1     

jinan 50,07444 14,41946 1     

dub 118 50,07446 14,41935 1     

platan 116 50,07434 14,41916 1     

neurčeno 011 50,07416 14,41901 1     

 javor 103 50,0738 14,41942 1     

javor 097 50,07373 14,41951 1     

neurčeno 094 50,07373 14,41959 1     

brestovec 089 50,07381 14,41967 1     

brestovec 090 50,07384 14,41962 1     

javor  50,07416 14,41978 1     

neurčeno 076 50,07428 14,41996 1     

neurčeno 153 50,07436 14,41985 1 1   

javor 151 50,0745 14,41971 1     

neurčeno 169 50,07456 14,42021 1     

akát 171 50,07477 14,4203 1 1 1 

jasan 143 50,07494 14,41992 1     

jasan 144 50,07487 14,42007 1     

buk 145 50,07477 14,41971 1     

neurčeno 50,07496 14,42005 1     

líska 149 50,07506 14,42007 1     

líska 50,07511 14,42013 1     

líska 137 50,07516 14,42007 1     

javor 50,07533 14,42002 1     

jasan 052 50,07528 14,4203 1     

jasan 051 50,07544 14,42039   1   

neurčeno 050 50,0755 14,42039 1     

javor 045 50,07556 14,42004 1     

jasan 254 50,07594 14,42025 1   1 

neurčeno 50,07601 14,42037 1     

neurčeno 251 50,07605 14,42036 1     

jasan 193 50,07604 14,42052 1     

lípa 248 50,07621 14,42049 1     

neurčeno 240 50,07611 14,41971     1 

neurčeno 241 50,07628 14,41995 1     

neurčeno 244 50,07627 14,41991 1 1   

neurčeno 242 50,07627 14,41999 1     

neurčeno 243 50,0763 14,41995 1     

lípa  50,07654 14,41958 1     

neurčeno 266 50,07664 14,4197 1     

lípa 269 50,07673 14,41935 1     

jasan 202 50,07658 14,42059 1 1 1 

lípa 207 50,07693 14,42065 1     

jasan 208 50,07697 14,42068 1     

jasan 50,07716 14,42069 1 1   

jasan 2189 50,07731 14,42103 1     

javor 50,07745 14,42007 1     

jasan 222 50,07735 14,4203 1     

lípa 227 50,07721 14,42004 1     

platan 280 50,07721 14,41981 1     

javor 50,0772 14,41971 1 1   

jasan 287 50,07731 14,41973 1 1 1 

javor 50,07752 14,41989 1     

jasan 50,07811 14,42117     1 
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7.3 Ochranářská opatření 
Diskuze 
Park na Karlově náměstí jsme vytipovali pro monitoring, když jsme pozorovali průlet netopýrů směrem k Vltavě 
při průzkumu v oblasti mezi Podskalím a Jiráskovým mostem. Několikrát jsme řešili zálety do budov v blízkosti 
Karlova náměstí (Fakultní nemocnice, poliklinika). Při monitoringu netopýrů byla v severní části parku 
opakovaně zjištěna zvýšená aktivita netopýrů parkových. V ostatních případech se jednalo o přelety směřující 
k Vltavě. Aktuálně tato lokalita není pro netopýry příliš významná.  
 
Doporučení 
Žádná zvláštní doporučení. Při ošetřování stromů v rámci revitalizace zajistit poučení pracovníků prováděcí 
firmy o správném postupu při neočekávaném nálezu netopýrů. 
Provést monitoring parku s krátkým časovým odstupem po skončené revitalizaci a porovnat s letošními daty. 
 

8. Žofín 
Monitoring pomocí ultrazvukového detektoru na nočních transektech proběhl v období laktace 2.6.2017, 
postlaktace 5.8.2017 a migrace 10.9.2017 a v období obsazování zimních úkrytů 26.10.2018. 
 

8.1. Aktivita netopýrů 
Aktivita se lišila podle období: v době laktace byla nízká, 6,74 %, v období postalaktace a migrací poměrně 
vysoká 21,35 % – 25 %. Bylo zaznamenáno 6 druhů netopýrů: 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus 
pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr Saviův 
(Hypsugo savii). Z těchto druhů převládal n. parkový, n. rezavý a n. hvízdavý. 
 
Tab. 8.1. Aktivita druhů netopýrů na Žofíně. 

Žofín         
datum 2.6.2017 5.8.2017 10.9.2017 26.10.2018 

% aktivních minut 6,74 21,35 25,00   

počet aktivních GPS 
lokací 5 19 25 4 

  % aktivity druhů z aktivních minut  
Nyctalus noctula 40,00 25,00 26,44 6,67 

Pipistrellus pygmaeus     17,24   

Pipistrellus nathusii 20,00 55,56 29,89 60,00 

Pipistrellus pipistrellus 40,00 19,44 22,99 33,33 

Hypsugo savii     1 záznam   

Myotis daubentonii     2,30   

  
   

  
počet aktívních minut 

   
  

datum 2.6.2017 5.8.2017 10.9.2017 26.10.2018 

Nyctalus noctula 2 9 23 1 

Pipistrellus pygmaeus     15   

Pipistrellus nathusii 1 20 26 9 

Pipistrellus pipistrellus 2 7 20 5 

Hypsugo savii     1   

Myotis daubentonii     2   

  5 36 87 15 
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Obr.8.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
čtyřech obdobích na Žofíně. 
 

8.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
Na Žofíně bylo zaznamenáno do GPS celkem 53 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních signálů. 
V době laktace bylo zaznamenáno 5 souřadnic, v době postlaktace 19 v době migrace 25, 4 v době obsazování 
zimních úkrytů. Konkrétní data viz NDOP. 
 

 
Obr.8.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace na 
Žofíně. Modrým kroužkem je vyznačeno místo s vysokou aktivitou ve všech 4 termínech. 
 
25.1.2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 25 stromů pěti 
druhů s potencionálními úkryty pro netopýry. 71% tvořily dutiny, 26% štěrbiny a 3% odchlípnutá kůra. Mezi 
nejčastěji zastoupenými druhy byl jírovec (40 %) a topol (36 %). 
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Obr. 8.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty na Žofíně. 
 

 
Obr. 8.4. Druhové složení stromů s potencionálními úkryty na Žofíně, n=25 stromů. 
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Tab. 8.2. Potencionální úkryty pro netopýry na Žofíně. 

druh stromu délka šířka dutina štěrbina kůra 

jasan 50,07991 14,41285 1     

javor 50,08025 14,41267 1     

javor 50,08007 14,41264 1     

jírovec 50,07948 14,413 1 1   

jírovec 50,07879 14,4132 1     

jírovec 50,07888 14,41313 1 1   

jírovec 50,07826 14,41272 1     

jírovec 50,07839 14,41276 1     

jírovec 50,07836 14,41268 1     

jírovec 50,07848 14,4126 1     

jírovec 50,0786 14,41253 1     

jírovec 50,0799 14,41229 1     

jírovec 50,0802 14,4123 1     

lípa 50,07969 14,41283 1     

lípa 50,07941 14,4133 1     

platan 50,07962 14,41251 1     

topol 50,07802 14,41324 1 1   

topol 50,0781 14,41334 1 1   

topol 50,07825 14,41345 1 1   

topol 50,07809 14,4128 1 1   

topol 50,07782 14,41298 1     

topol 50,07752 14,41306 1     

topol 50,07728 14,41317 1 1   

topol 50,07722 14,4133 1 1   

topol 50,07721 14,41333 1 1 1 

 

8.3. Ochranářská opatření 
Diskuze 
Žofín je netopýry využíván hlavně jako loviště a místo páření, jak napovídají sociální hlasy samců lákajících 
samičky do pářicích úkrytů. Žofín lze považovat za významnou lokalitu pro netopýry. 
 
Doporučení 

 Seznámit management firmy i pracovníky provádějící údržbu zeleně na Žofíně s nejdůležitějšími 
aspekty ochrany netopýrů v městských parcích. Poučit pracovníky o správném postupu pro případ 
neočekávaného nálezu netopýří kolonie. 

 Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potenciálními úkryty netopýrů. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května 
do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie). 

 Informovat o výsledcích monitoringu a významu lokality pro netopýry MČ Praha 1. 
 
 

9. Folimanka 
Monitoring pomocí ultrazvukového detektoru na nočních transektech proběhl v období laktace 4.6.2017, 
postlaktace 6.8.2017  a migrace 29.8.2017 a v období obsazování zimních úkrytů 24.10.2018. 
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9.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů byla průměrná až vysoká 20,18 % až 31,65 %,  bylo zaznamenáno sedm druhů: 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus 
nathusii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr Saviův (Hypsugo savii), netopýr vodní (Myotis 
daubentonii) a netopýr večerní (Eptesicus serotinus). Z těchto druhů převládal n. večerní (lovila zde kolonie), 
n. parkový a n. rezavý. 
 
Tab. 9.1 Aktivita druhů netopýrů na Folimance. 

 Folimanka         
datum 4.6.2017 6.8.2017 29.8.2017 24.10.2018 

% aktivních minut 23,60 31,65 20,18   

počet aktivních GPS lokací 21 25 22 4 

  % aktivity druhů z aktivních minut 

Nyctalus noctula 20,00 6,82 16,92   

Pipistrellus pygmaeus 
  

4,62 1 záznam 

Pipistrellus nathusii 14,29 22,73 23,08 1 záznam 

Pipistrellus pipistrellus 1 záznam 6,82 10,77   

Hypsugo savii 
 

4,55 3,08   

Myotis daubentonii 22,86 9,09 23,08   

Eptesicus serotinus 40,00 50,00 18,46 50,00 

počet aktívních minut 

 
datum 4.6.2017 6.8.2017 29.8.2017 24.10.2018 

Nyctalus noctula 7 3 11   

Pipistrellus pygmaeus     3 1 

Pipistrellus nathusii 5 10 15 1 

Pipistrellus pipistrellus 1 3 7   

Hypsugo savii   2 2   

Myotis daubentonii 8 4 15   

Eptesicus serotinus 14 22 12 2 

  35 44 65 4 
 

 
Obr.9.1 Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
čtyřech obdobích na Folimance. 
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9.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
Na Folimance bylo zaznamenáno do GPS celkem 148 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních 
signálů. V době laktace bylo zaznamenáno 35 souřadnic, v době postlaktace 44, v době migrace 65. Konkrétní 
data viz NDOP. 
 

 
Obr. 9.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace na 
Folimance. Modrý ovál ukazuje místo lovu kolonie n. večerního.  
 
25. 1. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 85 stromů čtyř 
druhů (jeden neurčen) s potencionálními úkryty pro netopýry. 89 % tvořily dutiny, 8 % štěrbiny a 3 % 
odchlípnutá kůra. Nejčastěji zastoupeným druhem s potencionálními úkryty byl javor. 
 

 
Obr. 9.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty na Folimance. Žluté šipky označují prokázané úkryty 
netopýrů rezavých ve „vafkách“ (2013). 
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Obr. 9.4. Druhové složení stromů s potencionálními úkryty na Folimance, n=85 stromů. 
 
Tab. 9.2. Potencionální úkryty pro netopýry na Folimance.  
druh stromu délka šířka dutina štěrbina kůra 

akát 50,06727 14,42933   1 1 

jasan 50,06721 14,42547 1     

jasan 50,06739 14,4255 1     

jasan 50,06759 14,42647 1     

jasan 50,0676 14,4271 1     

jasan 50,06789 14,42845 1     

jasan 50,06763 14,42937 1     

javor 50,06599 14,42368 1     

javor 50,06655 14,42464 1     

javor 50,06682 14,42506 1     

javor 50,06681 14,42513 1     

javor 50,06696 14,42522 1 1   

javor 50,06701 14,4253 1     

javor 50,06708 14,42534 1     

javor 50,06712 14,42545 1     

javor 50,06709 14,42536 1     

javor 50,06697 14,4256 1     

javor 50,06709 14,42612 1     

javor 50,06714 14,4256 1     

javor 50,06723 14,42568 1     

javor 50,0673 14,42554 1     

javor 50,06744 14,42563 1     

javor 50,06743 14,42578 1     

javor 50,06735 14,42567 1     

javor 50,0674 14,42571 1     

javor 50,06752 14,4261 1     

javor 50,0675 14,42617 1     

javor 50,0677 14,42714 1     

javor 50,06781 14,42766 1     

javor 50,06763 14,42738 1 1   

javor 50,0676 14,42739 1     

javor 50,06762 14,42731 1     

javor 50,0676 14,42714 1     

javor 50,06748 14,42706 1     
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druh stromu délka šířka dutina štěrbina kůra 

javor 50,0675 14,427 1     

javor 50,06754 14,42688 1     

javor 50,06756 14,42687 1     

javor 50,06738 14,42652 1     

javor 50,06741 14,42635 1     

javor 50,06735 14,42607 1     

javor 50,0673 14,42598 1     

javor 50,06793 14,42807 1     

javor 50,06779 14,42811   1   

javor 50,06773 14,42791 1     

javor 50,0677 14,42776 1     

javor 50,06777 14,42771   1   

javor 50,06777 14,42759 1     

javor 50,06771 14,42759 1 1   

javor 50,06771 14,42774 1     

javor 50,06761 14,42764 1     

javor 50,06787 14,42902 1     

javor 50,06754 14,42931 1     

javor 50,06754 14,42895 1     

javor 50,06757 14,42884 1     

javor 50,06739 14,42866 1     

javor 50,06663 14,4284 1     

javor 50,0666 14,42664 1     

javor 50,06669 14,42607 1     

javor 50,06582 14,42377 1     

javor 50,06569 14,42395 1     

javor 50,06573 14,42389 1     

javor 50,06575 14,42396   1 1 

javor 50,06593 14,42426 1     

javor 50,06607 14,42448 1     

javor 50,06626 14,42487 1     

javor 50,06639 14,42534 1     

javor 50,06647 14,42551 1     

javor 50,06645 14,42579 1     

javor 50,06654 14,42605 1     

javor 50,0665 14,42634 1     

javor 50,06644 14,42723 1     

javor 50,06651 14,42837 1     

javor 50,06654 14,42868 1     

javor 50,06654 14,42906 1     

javor 50,06652 14,42928 1     

javor 50,06653 14,42944 1     

javor 50,06652 14,42982 1     

jírovec 50,06728 14,42927 1     

jírovec 50,06728 14,42978 1     

jírovec 50,0672 14,42957 1     

jírovec 50,06689 14,42844 1     

jírovec 50,06713 14,42715 1     

neurčeno 50,06714 14,42657 1   1 

neurčeno 50,06733 14,42916 1     

torzo 50,06734 14,42551 1     
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9.3. Ochranářská opatření 
Diskuze 
Aktivita netopýrů na Folimance byla odlišná v různých částech parku, nulová byla v severní části parku pod 
šancemi. Nad trávníkem uprostřed parku opakovaně lovila kolonie netopýrů večerních, kterou bylo možné 
pozorovat vizuálně těsně po západu slunce a později pomocí termokukátka. Z chování netopýrů lze usuzovat na 
úkryt v těsné blízkosti, ale nepodařilo se lokalizovat konkrétní dutinu.  Nejvyšší aktivita netopýrů se soustředila 
k toku Botiče, u vtoku do podzemního tunelu bylo pozorováno větší množství netopýrů vodních. Nelze vyloučit 
úkryt netopýrů v tunelu, případně využívání vodního tunelu k přesunům některých druhů netopýrů k Vltavě. 
Úkryty netopýrů se také pravděpodobně vyskytují v doupných stromech na obou březích Botiče (ústní sdělení, 
vlastní pozorování 2013). V nejbližším okolí Folimanky byly potvrzeny 3 úkryty netopýrů rezavých ve „vafkách“ 
(viz Obr. 9.3.). Z pohledu netopýrů jde o významnou lokalitu. 

 
Doporučení 

 Seznámit management firmy i pracovníky provádějící údržbu zeleně na Folimance s nejdůležitějšími 
aspekty ochrany netopýrů v městských parcích. Zajistit součinnost této firmy při plánovaném i 
havarijním kácení a ořezu s odborníky-chiropterology.  

 Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potenciálními úkryty netopýrů. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května 
do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie).  

 Do údržby zeleně zahrnout ořez na torzo namísto úplného odstranění některých doupných stromů 
z důvodu zachování úkrytových možností pro netopýry, ptáky i pro vývoj hmyzu, který netopýří loví. Ve 
vhodném případě ponechat ležící kmen na zemi. Osadit informační tabulkou pro návštěvníky parku.  

 Vytipovat mladší listnaté stromy s poškozením, které budou udržovány pro budoucí nabídku úkrytů 
v doupných stromech. 

 Podpořit úkrytové možnosti netopýrů vyvěšením letních i celoročně obyvatelných budek na vhodných 
místech, nejlépe na stromech na břehu Botiče nebo na sloupech Nuselského mostu.   

 Instalovat informační tabuli o výskytu netopýrů s návodem, co dělat v případě nálezu netopýra. 

 Provést průzkum netopýrů v tunelu Botiče nebo na obou jeho koncích. 

 Informovat o výsledcích monitoringu a významu lokality pro netopýry MČ Praha 2. 

 
 

10. Vyšehrad 
Monitoring pomocí ultrazvukového detektoru na nočních transektech proběhl v období laktace 5.6.2017, 
postlaktace 7.8.2017 a migrace 2.9.2017 a v období obsazování zimních úkrytů 21.10.2018. 
 

10.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů byla proměnlivá, dosahovala od  10,47 % do 41,84 %.  Bylo zaznamenáno šest druhů: 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus 
nathusii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr Saviův (Hypsugo savii) a netopýr večerní (Eptesicus 
serotinus). Z těchto druhů převládal n. rezavý, n. parkový a n. hvízdavý. 
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Tab. 10.1. Aktivita druhů netopýrů na Vyšehradě. 

Vyšehrad         

datum 5.6.2017 7.8.2017 2.9.2017 21.10.2018 

% aktivních minut 27,16 24,42 41,84 10,47 

počet aktivních GPS 
lokací 22 21 41 9 

  % aktivity druhů z aktivních minut  

Nyctalus noctula 24,66 30,23 48,53   

Pipistrellus pygmaeus 2,74   2,94   

Pipistrellus nathusii 26,03 4,65 23,53 72,73 

Pipistrellus pipistrellus 26,03 30,23 8,82 1 záznam 

Hypsugo savii   4,65   18,18% 

Eptesicus serotinus 20,55 30,23 14,71   

  
   

  
počet aktívních minut 

   
  

datum 5.6.2017 7.8.2017 2.9.2017 21.10.2018 

Nyctalus noctula 18 13 33   

Pipistrellus pygmaeus 2   2   

Pipistrellus nathusii 19 2 16 8 

Pipistrellus pipistrellus 19 13 6 1 

Hypsugo savii   2   2 

Eptesicus serotinus 15 13 10   

  73 43 67 11 
 

 
Obr. 10.1. Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
čtyřech obdobích na Vyšehradě. 
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10.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
Na Vyšehradě bylo zaznamenáno do GPS celkem 93 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních 
signálů. V době laktace bylo zaznamenáno 22 souřadnic, v době postlaktace 21, v době migrace 41. Konkrétní 
data viz NDOP. 
 

 
Obr. 10.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace na 
Vyšehradě. Modrý kroužek vyznačuje místa s opakovaně vysokou aktivitou netopýrů. 
 
26. 1. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 116 stromů pěti 
druhů (jeden neurčen) s potencionálními úkryty pro netopýry. 97 % tvořily dutiny, 3 % štěrbiny. Mezi nejčastěji 
zastoupenými druhy byl jírovec (52 %) a lípa (28%). 
 

 
Obr. 10.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty na Vyšehradě. 
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Obr. 10.4. Druhové složení stromů s potencionálními úkryty na Vyšehradě, n=116 stromů. 
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Tab. 10.2. Potencionální úkryty pro netopýry na Vyšehradě. 
druh stromu délka šířka dutina štěrbina kůra 

jírovec 50,06533 14,41837 1     

jírovec 50,06539 14,41788 1     

jírovec 50,06538 14,41809 1     

jírovec 50,06538 14,4181 1     

jírovec 50,06537 14,41821 1     

jírovec 50,06536 14,41835 1     

jírovec 50,06535 14,41842 1     

jírovec 50,06534 14,41849 1     

jírovec 50,06532 14,41862 1     

jírovec 50,06536 14,41854 1     

jírovec 50,06536 14,41847 1     

jírovec 50,06539 14,41839 1     

jírovec 50,06542 14,41824 1     

jírovec 50,06543 14,41812 1     

jírovec 50,06546 14,41806 1     

jírovec 50,06546 14,418 1     

jírovec 50,06552 14,41794 1     

jírovec 50,06562 14,41781 1     

jírovec 50,0657 14,41789 1     

jírovec 50,06565 14,41773 1     

jírovec 50,0656 14,41771 1     

jírovec 50,06564 14,41769 1     

lípa 50,06583 14,41752 1     

akát 50,06607 14,41724 1     

javor 50,06602 14,41703 1     

jírovec 50,06545 14,41821 1     

akát 50,0653 14,41883   1   

jírovec 50,06522 14,41932 1     

jírovec 50,06517 14,41937   1   

jírovec 50,06517 14,41944 1     

jírovec 50,06505 14,41972 1     

jírovec 50,06503 14,41965 1     

jírovec 50,06501 14,41958 1     

jírovec 50,06497 14,41974 1     

jírovec 50,06499 14,41982 1     

jírovec 50,06503 14,41988 1     

jírovec 50,06499 14,42 1     

jírovec 50,06512 14,41957 1     

jírovec 50,0651 14,41966 1     

jírovec 50,06507 14,41996 1     

jírovec 50,06507 14,42003 1     

jírovec 50,06496 14,42028 1     

jírovec 50,06411 14,42156 1     

jírovec 50,06407 14,42173 1     

jírovec 50,06409 14,42184 1     

jírovec 50,06399 14,4219 1     

jírovec 50,06378 14,42151 1     

javor 50,06373 14,42178 1     

akát 50,06381 14,42178 1     

jírovec 50,0634 14,42165 1     

jírovec 50,06341 14,42172 1     

jírovec 50,06339 14,42179 1     

jírovec 50,06342 14,42178 1     

jírovec 50,06352 14,42186 1     

jírovec 50,06349 14,42184 1     

lípa 50,06414 14,42025 1     

lípa 50,06424 14,4204 1     

javor 50,0644 14,42007 1     
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druh stromu délka šířka dutina štěrbina kůra 

lípa 50,06444 14,41992 1     

javor 50,06439 14,41985 1     

jírovec 50,06428 14,41977 1     

lípa 50,06425 14,41958 1     

lípa 50,06424 14,41952 1     

lípa 50,06427 14,41952 1     

javor 50,06434 14,41939 1     

javor 50,06442 14,41952 1     

javor 50,06446 14,41945 1     

lípa 50,06451 14,41949 1     

lípa 50,06455 14,41961 1     

lípa 50,06462 14,41984 1     

javor 50,0646 14,41993 1     

lípa 50,06468 14,41976 1     

lípa 50,06468 14,41948 1     

lípa 50,06456 14,4196 1     

lípa 50,06457 14,41947 1     

lípa 50,06463 14,41917 1     

lípa 50,06462 14,41907 1     

lípa 50,06476 14,41929 1     

lípa 50,06478 14,41923 1     

lípa 50,06451 14,41924 1     

lípa 50,0644 14,41943 1     

jasan 50,06424 14,4184 1     

jasan 50,06423 14,41731 1     

jasan 50,06463 14,41738 1     

jasan 50,06365 14,41715 1     

jasan 50,06348 14,41692 1     

lípa 50,06313 14,41723 1     

lípa 50,06313 14,41733 1     

jasan 50,06324 14,41737 1     

lípa 50,06325 14,41729 1     

lípa 50,06336 14,41733 1     

lípa 50,06342 14,41732   1   

lípa 50,06351 14,41731 1     

lípa 50,06358 14,41728 1     

neurčeno 50,06384 14,41794 1     

lípa 50,06332 14,41808 1     

neurčeno 50,06349 14,41831 1     

lípa 50,0641 14,41869 1     

lípa 50,0639 14,41884 1     

jírovec 50,06325 14,41974 1     

jírovec 50,06321 14,41987 1     

jírovec 50,06317 14,42001 1     

jírovec 50,06315 14,42017 1     

jírovec 50,06313 14,42033 1     

jírovec 50,0631 14,42063 1     

jírovec 50,063 14,42068 1     

jasan 50,06297 14,42058 1     

jírovec 50,06285 14,42068 1     

neurčeno 50,06278 14,42057 1     

jírovec 50,06272 14,42087 1     

javor 50,06294 14,42116 1     

jírovec 50,06331 14,42137 1     

neurčeno 50,06365 14,42126 1     

lípa 50,06488 14,41866 1     

lípa 50,0649 14,41848 1     

lípa 50,06496 14,41836 1     
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Diskuze 
Aktivita netopýrů byla odlišná v různých částech sledované lokality. Za pozornost stojí dvě místa s vysokou 
aktivitou: Karlachovy sady a západní část Vyšehradských sadů v blízkosti vyhlídkového místa, galerie Vyšehrad a 
Starého purkrabství. Zde se nachází s velkou pravděpodobností úkryt v dutině stromu využívaný netopýry rodu 
Pipistrellus. V Praze nový druh Hypsugo savii byl na Vyšehradě zaznamenán v době postlaktace a v době 
obsazování zimovacích úkrytů. Poloha Vyšehradu v blízkosti Vltavy, úkrytové možnosti přirozené i umělé (např. 
v minulosti zimoviště netopýrů v kasematech) činí Vyšehrad významnou lokalitou pro netopýry. 
 

 
Obr. 10.5. Strom s pravděpodobným úkrytem netopýrů. 
 
Doporučení 

 Seznámit management firmy i pracovníky provádějící údržbu zeleně v areálu Vyšehradu 
s nejdůležitějšími aspekty ochrany netopýrů v městských parcích. Zajistit součinnost této firmy při 
plánovaném i havarijním kácení a ořezu s odborníky-chiropterology. Zajistit poučení pracovníků o 
správném postupu v případě neočekávaného nálezu netopýří kolonie. 

 Do údržby zeleně zahrnout ořez na torzo namísto úplného odstranění některých doupných stromů 
z důvodu zachování úkrytových možností pro netopýry, ptáky i pro vývoj hmyzu. Ve vhodném případě 
ponechat ležící kmen na zemi. Osadit informační tabulkou pro návštěvníky parku.  

 Vytipovat mladší listnaté stromy s poškozením, které budou udržovány pro budoucí nabídku úkrytů 
v doupných stromech. 

 Na některých místech zahrnout do parkové úpravy plochu s „kvetoucí loukou“ na podporu hmyzu, 
který je potravou netopýrů i ptáků. 

 Podpořit úkrytové možnosti netopýrů vyvěšením letních i celoročně obyvatelných budek na vhodných 
místech, nejlépe na stromech vzhledem k tomu, že budovy jsou významnými kulturními památkami, 
např. v Karlachových sadech a Vyšehradských sadech. 
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11. Kampa 
Monitoring pomocí ultrazvukového detektoru na nočních transektech proběhl v období laktace 8.6.2017, 
postlaktace 11.8.2017 a migrace 6.9.2017 a v období obsazování zimovacích úkrytů 26.10.2018. 
 

11.1. Aktivita netopýrů 
Celková aktivita netopýrů byla velmi vysoká, dosahovala 52 % až 67,37 %. Byly zaznamenáno šest druhů: 
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus 
nathusii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr večerní 
(Eptesicus serotinus). Z těchto druhů převládal n. rezavý, n. parkový a n. večerní. 
 
Tab. 11.1 Aktivita druhů netopýrů na Kampě. 

Kampa         
datum 8.6.2017 11.8.2017 6.9.2017 26.10.2018 

% aktivních minut 52,00 65,91 67,37   

počet aktivních GPS 
lokací 39 58 64 17 

  % aktivity druhů z aktivních minut  

Nyctalus noctula 44,44 51,96 32,81 15,79 
Pipistrellus pygmaeus   2,94 7,81   

Pipistrellus nathusii 9,72 15,69 15,63 63,16 

Pipistrellus pipistrellus 13,89 8,82 18,75 10,53 

Myotis daubentonii   3,92 23,44   

Eptesicus serotinus 31,94 16,67 1 záznam 10,53 

počet aktívních minut 

datum 8.6.2017 11.8.2017 6.9.2017 26.10.2018 

Nyctalus noctula 32 53 21 3 
Pipistrellus pygmaeus   3 5   

Pipistrellus nathusii 7 16 10 12 

Pipistrellus pipistrellus 10 9 12 2 

Myotis daubentonii   4 15   

Eptesicus serotinus 23 17 1 2 

  72 102 64 19 
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Obr. 11.1 Součet aktivních minut všech druhů netopýrů zaznamenaných pomocí ultrazvukových detektorů ve 
čtyřech obdobích obdobích na Kampě. 
 

11.2. Záznam do GPS - aktivita a úkryty 
Na Kampě bylo zaznamenáno do GPS celkem 161 lokací echolokačních signálů (průlet, lov) a sociálních signálů. 
Subjektivně se aktivita netopýrů jevila téměř jako nepřetržitá aktivita netopýrů rezavých na celé lokalitě. Do 
GPS a následně do mapky proto byly zaznamenány souřadnice míst s jiným druhem než n. rezavý. V době 
laktace bylo zaznamenáno 39 lokací, v době postlaktace 58, v době migrace 64. Poměrně vysoká aktivita, 17 
lokací, byla zjištěna i v době obsazování zimovacích úkrytů.  Konkrétní data viz NDOP. 
 

 
Obr. 11.2. Záznamy echolokačních a sociálních signálů netopýrů v průběhu laktace, postlaktace a migrace na 
Kampě. 
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Obr. 11.3. Záznamy echolokačních signálů v období obsazování zimovacích úkrytů. 
 
25. 1. 2018 byla provedena kontrola potencionálních úkrytů. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 48 stromů devíti 
druhů (tři neurčeny) s potencionálními úkryty pro netopýry. 84 % tvořily dutiny, 9 % štěrbiny a 7 % odchlípnutá 
kůra. Mezi nejčastěji zastoupenými druhy byl javor (33 %), jírovec (21 %) a jasan (19 %). 
 
 

 
Obr. 11.3. Lokalizace stromů s potencionálními úkryty na Kampě. 
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Obr. 11.4. Druhové složení stromů s potencionálními úkryty na Kampě, n=48 stromů. 
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Tab. 11.2. Potencionální úkryty pro netopýry na Kampě. 

druh stromu GPS délka GPS šířka dutina štěrbina kůra 

akát 50,08373 14,40788   1 1 

neurčeno 50,08386 14,40797 1     

jírovec 50,08401 14,40809 1     

jasan 50,08399 14,40774 1     

jasan 50,08404 14,40762     1 

javor 50,08393 14,40739 1   1 

javor 50,08379 14,40682 1     

javor 50,08388 14,40705 1     

javor 50,08354 14,40688 1     

javor 50,08337 14,40678 1     

javor 50,08386 14,40723 1     

javor 50,08391 14,40726 1   1 

javor 50,08403 14,40732 1     

javor 50,08405 14,40732 1     

javor 50,08407 14,40736 1     

javor 50,08429 14,40745 1     

jasan 50,08444 14,40826 1     

javor 50,08444 14,40846 1     

jasan 50,08425 14,40841 1     

jírovec 50,08403 14,40812 1     

jírovec 50,0844 14,40874 1     

jírovec 50,08449 14,40875 1     

jírovec 50,08464 14,40882 1 1   

dub 50,08467 14,40877 1     

lípa 50,08479 14,40875 1 1   

jírovec 50,08477 14,40887 1     

javor 50,08512 14,40888 1     

platan 50,08501 14,4084 1     

lípa 50,08482 14,40833 1     

lípa 50,08473 14,40777 1     

javor 50,08461 14,40762 1     

javor 50,08458 14,40758 1     

javor 50,08535 14,40776 1     

jasan 50,08517 14,40746 1 1   

jírovec 50,08524 14,40728 1     

jírovec 50,08524 14,40695 1     

jinan 50,08511 14,40651 1 1   

jírovec 50,08501 14,40654 1     

jírovec 50,08498 14,40684 1     

jasan 50,08345 14,40744 1     

neurčeno 50,08309 14,40747 1     

akát 50,08305 14,40782 1     

líska 50,08304 14,40731 1     

jasan 50,08322 14,40712 1     

líska 50,08321 14,40727 1     

neurčeno 50,0834 14,40707 1     

jasan 50,08265 14,40712 1     

jasan 50,08279 14,40704 1     
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11.3. Ochranářská opatření 
Diskuze 
Kampa je ideální místo pro netopýry, park v bezprostřední blízkosti Vltavy, od historické zástavby se spoustou 
potencionálních úkrytů v budovách oddělený Čertovkou s několika mostky. Břehové porosty tvoří doupné 
stromy, nad plochou trávníku volný vzdušný prostor k lovu. Aktivita netopýrů byla ve všech termínech vysoká, 
lovící netopýry bylo možné pozorovat vizuálně, na více místech se opakovaně ozývaly sociální hlasy. Potvrzený 
úkryt n. rezavého z databáze ČESON hrušeň 50.0834881N, 14.4072786E.  Pravděpodobný úkryt nebo více 
úkrytů je ve větvích v památném platanu. Jde o velmi významnou lokalitu pro netopýry. 
 
 
Doporučení 

 Seznámit management firmy i pracovníky provádějící údržbu zeleně v areálu Kampy s nejdůležitějšími 
aspekty ochrany netopýrů v městských parcích. Zajistit součinnost této firmy při plánovaném i 
havarijním kácení a ořezu s odborníky-chiropterology, zajistit odborný dohled. Zajistit poučení 
pracovníků o správném postupu v případě neočekávaného nálezu netopýří kolonie. 

 Dodržovat doporučené termíny pro údržbu stromů s potenciálními úkryty netopýrů. Nebezpečné, či 
potencionálně nebezpečné stromy by neměly být káceny či zásadně prořezávány v období od května 
do srpna (mateřské kolonie) a od prosince minimálně do poloviny března (zimující kolonie).  

 Do údržby zeleně zahrnout ořez na torzo namísto úplného odstranění některých doupných stromů 
z důvodu zachování úkrytových možností pro netopýry, ptáky i pro vývoj hmyzu. Ve vhodném případě 
ponechat ležící kmen na zemi. Možné osadit informační tabulkou pro návštěvníky parku.  

 Vytipovat mladší listnaté stromy s poškozením, které budou udržovány pro budoucí nabídku úkrytů 
v doupných stromech. 

 Podpořit úkrytové možnosti netopýrů vyvěšením letních i celoročně obyvatelných budek na vhodných 
místech, nejlépe na stromech. 

 Informovat o výsledcích monitoringu a významu lokality pro netopýry MČ Praha 1. 
 

Závěr 
Při průzkumu netopýrů na 11 vybraných lokalitách v Praze bylo zjištěno 11 druhů netopýrů nebo kryptických 
dvojic: netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší 
(Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr 
vodní (Myotis daubentonii), netopýr vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii), netopýr řasnatý (Myotis 
natterreri), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus), netopýr 
Saviův (Hypsugo savii).  
 
Významné je zjištění letního výskytu netopýra Saviova (Hypsugo savii). Tento teplomilný druh se objevil v Praze 
poprvé v roce 2013, kdy jedno zvíře zalétlo v zimě do kanceláře na Malé Straně. Tento nález byl považován za 
ojedinělý a náhodný zálet migrujícího netopýra a jeho další výskyt nebyl očekáván. V posledních letech se však 
tento druh stále rozšiřuje směrem z jižních zemí a představuje dalšího synantropního netopýra v naší fauně. V 
ČR zaznamenáváme rostoucí tendenci jeho populace a zvyšuje se také počet nálezů z větších měst, zejména v 
Brně. Při monitoringu v parcích v centrální části Prahy byl netopýr Saviův zaznamenán na 4 lokalitách (Riegrovy 
sady, Žofín, Folimanka, Vyšehrad). Rozmnožování n. Saviova v Praze potvrzuje nález mláděte v Chopinově ulici 
sousedící s Riegrovými sady. 
Mezi lokality s nejvyšší aktivitou patří ty, které jsou geograficky poblíž Vltavy, která představuje loviště i 
migrační koridor pro celou řadu druhů netopýrů. Na druhou stranu nejbohatší druhové spektrum bylo 
zaznamenáno v oboře Hvězda (10 druhů). 
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