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Na zámcích v Bečově a Kynžvartě zimují 

vzácné druhy netopýrů

Karlovarský kraj – Sčítání netopýrů uspořádali v sobotu ve 

sklepeních areálů zámků Kynžvart a Bečov nad Teplou.

včera 12:10

Ve sklepeních zámků Kynžvart a Bečov počítali odborníci netopýry. Nakonec našli šest 

druhů.

Dlouhodobě sledují počty a druhy netopýrů pracovníci CHKO Slavkovský 

les, to sobotní se ovšem neslo v mezinárodním česko-bavorském duchu. 

Sčítání vedl Přemysl Tájek ze Správy (http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?

idk=91519&idc=4672083&ids=250&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-

servis) CHKO Slavkovský les s bavorským kolegou Stefanem Schürmannem 

z odboru ochrany životního prostředí okresního úřadu Wunsiedel, za 

spoluúčasti zástupců Národního památkového ústavu.

Sklepní prostory vyhledávají specifické druhy netopýrů. Při sčítání našli 

odborníci šest druhů – netopýry černé, ušaté, dlouhouché, vodní, severní a 

velké. „Tyto druhy zde bývají pravidelně, ale severní a dlouhouchý jsou na 
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zimovištích druhy méně častými a pravidelných zimovišť netopýra 

dlouhouchého je v Karlovarském kraji známo relativně málo," informoval 

Přemysl Tájek.

Projektový manažer Richard Štěpánovský přiblížil souvislosti česko – 

bavorského sčítání netopýrů. V bavorském městě

(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?

idk=91547&idc=4672083&ids=1804&idp=88061&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-

fenix%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink)

Wunsiedel se nachází rozsáhlý areál bývalých pivních sklepů. V minulosti 

byl ve městě pivovar, jenž umožňoval zájemcům vařit si vlastní pivo, a toto 

si pak jednotlivé rodiny uchovávaly ve vlastních sklepeních. Areál byl 

rozšířen ještě během druhé světové války o propojky a sloužil jako kryt

(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?

idk=91127&idc=4672083&ids=2924&idp=87495&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fvse-

o-zastreseni%2Fvyhody-zastreseni%2F) proti bombardování. V současné 

době je v dosti neutěšeném stavu, avšak představuje významné zimoviště 

řady netopýrů bavorských Smrčin.

Město Wunsiedel chce tato zimoviště sanovat, stabilizovat a doplnit 

o informační opatření pro veřejnost. Objekty bývalých pivovarských sklepů 

se nachází i na zámcích v Kynžvartě a Bečově, což vedlo všechny 

zúčastněné k přípravě společného česko-bavorského projektu na sanaci a 

stabilizaci těchto zimních stanovišť vzácných a chráněných živočichů.

NAUČNÁ STEZKA

V rámci projektové části týkající se areálu zámku Kynžvart se diskutuje 

i o možnosti vybudování menší naučné stezky vedoucí od bývalého 

pivovarského sklepa lesoparkem, kde bude prezentována i důležitost 

starých stromů pro život netopýrů, již v letním období žijí v různých 

štěrbinách, dutinách či jiných otvorech.

Kolem zámku Kynžvart je velké množství starých stromů, což je pro 

netopýry velice pozitivní. Tyto stromy však potřebují pro delší životnost 

i odbornou péči a nesmí se zapomínat i na výsadbu nových listnatých 

stromů, zejména lip a buků, jež by mohly za několik desítek let rovněž 

sloužit jako příbytek vzácných živočichů. I tato opatření by měla být řešena 

v rámci připravovaného česko-bavorského projektu.

Velikým problémem obecně je, že druhová skladba lesů je zaměřená na 

jehličnaté monokultury, a přestože dochází k výsadbě listnatých stromů, 

tak jen zlomek se jich v průmyslové lesní výrobě

(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
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dožije dospělého věku, natož aby se z nich časem staly významné stoleté 

dominanty naší přírody, jež posílí zdraví

(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?

idk=89784&idc=4672083&ids=502&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php)

a pestrost nejen samotných lesů, ale i v nich žijících živočichů. Tato situace 

nutí živočichy z lesů hledat alternativní možnosti obydlí, například 

v podobě sklepů či půd, a i zde je však třeba poskytnout těmto ohroženým 

živočichům ochranu.

Kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink se shoduje s kastelánem z Bečova 

Tomášem Wizovským, že se jedná o jedinečnou příležitost, jak svým 

návštěvníkům přiblížit nejen naše kulturní, ale i přírodní dědictví. „Budeme 

velice rádi, podaří-li se v rámci přeshraniční spolupráce získat dotace, jež 

(http://www.kafe.cz/horoskopy/velky-

(http://www.kafe.cz/krasa-

(http://www.kafe.cz/celebrity/svatby-

(http://www.kafe.cz/zabava/poznali-

Ota S. byl hlavním podezřelým v 

případu zmizelé Míši, byl i na detektoru 

lži (http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

krimi/446962/ota-s-byl-hlavnim-

podezrelym-v-pripadu-zmizele-misi-byl-

i-na-detektoru-lzi.html?

utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

Blesk.cz

„Jste zkorumpovaná pakáž,“ vyjel Babiš 

na novinářku ČT. Ptala se na dluhopisy

(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

politika/446942/jste-zkorumpovana-

pakaz-vyjel-babis-na-novinarku-ct-ptala-

se-na-dluhopisy.html?

utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-

exchange)

TN.cz

Skandál na letišti: Žena musela dokázat, 

že má v prsech mléko!

(http://tn.nova.cz/clanek/skandal-na-

letisti-zena-musela-dokazat-ze-ma-v-

prsech-mleko.html?

utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_campaign=exchange_traffic)

Frekvence 1

Zemřel opravdový americký hrdina, 

astronaut John Glenn 

(http://www.frekvence1.cz/zpravy/zemrel-

opravdovy-americky-hrdina-astronaut-

john-glenn-25174.shtml)

TN.cz

Měsíc narození napoví, jací jste v 
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Galerie u Vavřince vystavuje 
obrazy a kresby Jana Pelce
(/kultura_region/galerie-u-

Chodov – První výstava zahájená v chodovské 
Galerii u Vavřince v roce 2017 představuje výběr 
z tvorby karlovarského malíře a grafika 

Komerční 

článek

Voda do koupelny nepatří!?
(http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/1/12/7/!
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Když už je hotová, tak samozřejmě ano, ale když 
se staví nebo rekonstruuje, je lepší se mokrým 
procesům zcela vyhnout a dát přednost suché 

pomohou stabilizovat zimoviště netopýrů, a zvýší-li se u nás populace 

těchto vzácných živočichů. Musíme rovněž poděkovat za odbornou 

spolupráci CHKO Slavkovský les v celé záležitosti," dodal Tomáš Wizovský. 
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Trest rady řediteli: výtka a nižší plat 
Karlovy Vary - Velmi nepříjemné situaci nyní čelí Milan Trnka, ředitel 

příspěvkové organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 

(SPLZaK). Nejenže od rady města…
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Nymburští školáci chtějí 
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Viry jsou znovu v ofenzívě
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Karlovarský kraj - Po mírném poklesu počtu 
akutních respiračních onemocnění (ARI) nabraly 
viry opět na síle. Ve čtvrtém kalendářním týdnu 
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Foto: Miminka z Karlovarska
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Karlovarský kraj - Rodičům novorozenců 
gratulujeme a dětem přejeme do života jen 
vše dobré
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