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Úvod – proč netopýři a proč konflikt?
 Negativní vliv VtE na ptáky poprvé v Nizozemí (Winkelmann







1989).
Negativní vliv VtE na netopýry v severním Německu (Bach a
spol. 1999, Rahmel a spol. 1999).
Čtyřletý monitoring usmrcených ptáků a netopýrů
v USA (Buffalo Ridge, Minnesota) – studie 200 str. (Johnson
a spol. 2000).
Počet usmrcených netopýrů je často vyšší než počet
usmrcených ptáků (Johnson a spol. 2003, 2005, Kerns a
Kerlinger 2004, Johnson 2005).
Kde? USA, Kanada, Irsko, Velká Británie, Španělsko, Francie,
Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Estonsko, Rakousko a hlavně
Německo.

USA
 Bats and Wind Energy Cooperative (BWEC) – USA, aliance

státních agentur, soukromých firem, univerzit a nevládních
organizací; cíl: jak zabránit masové mortalitě netopýrů
způsobené provozem větrných elektráren. Koordinátorem
výzkumného projektu od 2004 Ed Arnett (Arnett 2006a, b,
Arnett & Tuttle 2004, Arnett a spol. 2005)
 Příklady:
Léto 2003: 44 obřích větrných turbín v Západní Virginii, 7 druhů,
odhad počtu - 2000 netopýrů za rok.
Od 2004 – dosud: 20 VtE v Pennsylvanii (400-600 ks za 6 týdnů) a
44 VtE v Západní Virginii (1364 – 1980 ks za 6 týdnů) v období od
konce VII do IX.

Evropa a ČR
 Rakousko a Německo (Bach et al. 1999; Rahmel et al. 1999;

Traxler et al. 2004; Endl et al. 2005; Brinkmann 2006;
Hötker et al. 2006)
 Německo: (1998)2004-2007, 13 spolkových zemí, 706 ks, 15
druhů, 91% od 1/2VII do zač. X (Dürr 2007).
 ČR, Břežany: mortalita 2006, 5 VtE, 20 ks, 5 druhů (Kočvara

2007, Řehák a spol. 2009a, b)
 ČR, Ostrý Kámen (3nVtE), Rozstání (2nVtE) a Drahany
(1VtE), resp. Břežany (3 z 5 VtE): aktivita 2008, resp. 2009
(Řehák a spol. 2008a, b, 2009a, b, c)

Evropa
 Dohoda o ochraně evropských populací netopýrů –

EUROBATS, 5. zasedání 4.-6. září 2006 v Lublani rezoluce
5.6 „Wind turbines and bat populations“ (Rodrigues a spol.
2006). Doporučená metodika pro posuzování vlivu VtE na
populace netopýrů

Legislativní ochrana netopýrů v Evropě a ČR
 Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (Agreement on

the Conservation of Populations of European Bats, Londýn, 1991),
která je dodatkem Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně
žijících živočichů (Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals - CMS, Bonn, 1979). Realizaci Dohody
zajišťuje EUROBATS Secretariat se sídlem v Bonnu.
Česká republika od 26.3.1994 (Sdělení MZV č. 208/1994 Sb.) a do
praxe ji u nás uvádí Česká společnost pro ochranu netopýrů –
ČESON (Czech Bat Conservation Trust - CBCT).
 Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Seznam zvlášť chráněných druhů netopýrů je uveden v
Příloze III této vyhlášky. Se vstupem České republiky do Evropské
unie vyvstala potřeba implementovat evropské směrnice (přílohy II
a IV směrnice 92/43/EHS) do české legislativy (Vyhlášky 208/1994
Sb. a 218/2004 Sb.). Přijetí evropských předpisů si také vyžádalo
novelu Vyhlášky č. 395 (novela č. 175/2006).

Návrh metodiky pro posouzení vlivu VtE na netopýry
pro MŽP

EUROBATS
1. Výběr místa (plánování)
•mimo migrační trasy
•mimo významná loviště
•mimo významné úkryty
•mimo atraktivní habitaty:

•mapa s vyznačením vhodných /
nevhodných (rizikových) oblastí
na základě analýzy chiropterofauny
na území ČR (hromadná zimoviště,
úkryty reprodukčních kolonií)

les
liniové porosty
remízky, skupiny stromů
mokřady, vodní nádrže a vodoteče

• min. vzdálenost nVtE od lesa - 200 m
• min. vzdálenost nVtE od krajinných

•vhodná místa:

• nVtE mimo spojnici mezi:

otevřená krajina (mimo letové
koridory)

liniových prvků (letové koridory, příp.
loviště) - 200 m
• min. vzdálenost nVtE od vodní plochy 200 m;
• min. vzdálenost nVtE od lidské zástavby 200 m
a)lesním porostem a vodní plochou
b)okrajem lidské zástavby a lesem
c)okrajem lidské zástavby a vodní plochou

Návrh metodiky pro posouzení vlivu VtE na netopýry
EUROBATS

Celková doba monitoringu

pro MŽP
2 roky

5 let

2. Monitoring před výstavbou VtE
analýza výskytu netopýrů
(kolonie nebo hromadná
zimoviště aj.)
- okruh 10 km okolo nVtE

analýza známého výskytu (excirpce dat z
literatury a dbf)
- čtvercová plocha území o délce hrany
20 km se středem čtverce v místě nVtE

aktivní vyhledávání mateřských
kolonií – okruh 5 km okolo nVtE

aktivní vyhledávání mateřských kolonií
– okruh 5 km okolo nVtE (půdy)
monitoring významných lovišť UTZ
detekcí - okruh 5 km okolo nVtE
(voda, lesní fragmenty, okraje porostů)

detektoring v blízkosti nVtE –
okruh 1 km okolo nVtE – UTZ
detekce, IR kamery, příp.
termovize

detektoring v blízkosti nVtE – okruh 1
km okolo nVtE metodou liniových
transektů

výškový detektoring v místě
nVtE – balóny, věže, stožáry;
použití IR kamery, termovize,
radaru

pozemní automatický detektoring v
místě nVtE – bodová metoda
výškový detektoring v místě nVtE –
balón na vodící šňůře

Návrh metodiky pro posouzení vlivu VtE na netopýry
pro MŽP

EUROBATS

2. Načasování detektoringu
Frekvence
– v 5 fázích od III do XII (cca
30 d)
- 1 x týdně
- fáze: 4h (1x noc) – 4x noc – 4h
(2x noc) – 4h (2x noc) – 2h

- ve 4 fázích od IV do pol. X (cca 8 d)
- 1 x měsíčně
- měsíce: 2h – 2h – 2h – 2h – 4h – 3x 4h
simultánní detekce při pozemním
automatickém (současně 3 VtE) a
výškovém (1 střední VtE) monitoringu
a detekce na liniových transektech
(3 in 1)

Cíl:
Analýza aktivity a druhové struktury společenstva netopýrů
a) u nVtE na zemi a ve výšce rotoru, sezónní změny, příp.
změny v průběhu noci (VIII – 1, IX – 3)
b) v různých biotopech v blízkosti nVTE (do 1 km).

Návrh metodiky pro posouzení vlivu VtE na netopýry
pro MŽP

EUROBATS

3. Monitoring aktivity netopýrů během výstavby VtE
Nevyžaduje se

Stejná metodika – 1 rok
Zánik a destrukce stanovišť při
výstavbě (úkryty, loviště) –
úprava terénu, výstavba
komunikací
Regulace výstavby s ohledem na
aktivitu netopýrů – 1 rok

3. Monitoring po uvedení VtE do provozu
3 roky

1 rok

3A. Monitoring aktivity

Stejná metodika jako při monitoringu
před výstavbou VtE s cílem srovnat
stav před a po výstavbě VtE, příp.
během výstavby

Návrh metodiky pro posouzení vlivu VtE na netopýry
EUROBATS

pro MŽP

3B. Monitoring mortality v důsledku střetu s VtE
•Sběr kadaverů netopýrů z kruhové
plochy o poloměru r = výška VtE se
středem v ose stožáru
•Celosezónní vyhledávání a sběr
kadaverů s frekvencí v 5 fázích od
konce hibernace (15.2.) do
začátku hibernace (15.12.):
min. 1x týdně – na okraji a
uprostřed sezóny, jinak po 2-3
dnech

•Sběr kadaverů netopýrů ze
čtvercové plochy o délce hrany
rovnající se dvojnásobku výšky VtE
–orientace podle řádků, snazší
vyznačení plochy
•Celosezónní vyhledávání a sběr
kadaverů v 1 měsíčním intervalu,
vždy následující ráno po nočním
monitoringu aktivity (IV-IX)

•Vyhledávání lze provádět i s pomocí vyškolených osob. Vhodnější je větší
počet sběračů – doba sběru prováděná 1 osobou pod 1 VtE činí cca 6090 minut
•Vyšší efektivity a kratší doby při vyhledávání kadaverůje dosaženo při
použití speciálně vycvičeného psa (2 psů) v doprovodu psovoda.

Lokality
2008 – během vegetační sezóny –

Rozstání

(před výstavbou) a

Drahany

(po výstavbě)

2009 - postlaktační období, první polovina září –

Břežany

Srovnání letové aktivity
•

u paty sloupu VE

Srovnání letové aktivity
•

ve výšce gondoly VE

Břežany
Relativní aktivita netopýrů
(počet minut se záznamem hlasu netopýra vztažených na 60 minut pozorování)
a počet zaznamenaných druhů.

Stanoviště
2
3
4
50 m
80 m

Relativní
aktivita
1,90
1,80
1,80
2,30
2,00

Počet
druhů

1

7
7
6
6
5

2
3
4
5

poz. minuty/stanoviště

N. noctula
P. pipistrellus
E. serotinus
P. pygmaeus
P. nathusii
N. leisleri
M. mystacinus/brandtii
B. barbastellus
Myotis spp.
celkem poz. minut

2
8
7
2
3
1
1

3
7
7
4
1
1
1

4
9
7
3
1
1
1

50 m 80 m
9
9
7
4
5
5
1
1
1
4
5

1
1
23 22

22

27

24



Detekce ultrazvukových signálů ve výškách odpovídající výšce gondoly VE
poskytuje odlišné výsledky ve srovnání se záznamem přímo ze země.



Ve větších výškách nižší druhová diverzita.



Rozdíly na úrovni celkové letové aktivity, tak v zachytitelnosti některých
vzácnějších druhů.

•
•

při hodnocení vlivu by mělo být vždy použito balónů
současně monitoring přímo ze země, kde jsou zaznamenávány druhy,
které naopak z větších výšek chybí

•
•

kompletní přehled o lokálním společenstvu netopýrů
pro potřeby výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Časový design monitoringu
16

během sezóny

•

v průběhu noci

Rozstání

14

počty pozitivních minut

•

Automatický monitoring – otevřený prostor

12
10
gravidita
laktace
postlaktace

8
6
4
2
0
Drahany

Liniové transekty
Datum
5.6.2008
8.7.2008
8.9.2008

Rozstání 1

Rozstání 2

Rozstání
balón

– podél porostů

celková doba detekce
336
230
202

počet +min
58
77
72

+min/hod
10,4
20,1
21,4

Hodnoty relativní aktivity

stanoviště/perioda
2
3
4
50 m
80 m
celkem

1
1,67
1,33
1,67
1,50
1,50
7,67

stanoviště/perioda
2
3
4
50 m
80 m
rozsah
4



1
6
6
5
5
4
až 6 3

2
2,33
2,33
2,33
4,00
2,00
13,00

3
2,00
2,33
1,67
2,00
3,00
11,00

2
3
3
4
5
4
až 5 2

3
4
4
2
3
5
až 5

vícečetná terénní pozorování, nejméně však v základních reprodukčních fázích
monitorovat letovou aktivitu netopýrů celonočně

Volba monitorovaných biotopů
transekt
transekt A
transekt A
transekt A
transekt B
transekt B
transekt B

transekt
transekt A
transekt A
transekt A
transekt B
transekt B
transekt B

den/perioda
1
2
3
1
2
3

den/perioda
1
2
3
1
2
3

1
19
27
12
14
7
9

2
24
18
18
8
10
0

1
7
4
7
5
6
3

2
4
8
5
4
1
0

3
18
14
26
4
2
8

3
4
4
6
2
1
2

odlišnost
úrovně letové aktivity
a počtu zjištěných druhů
mezi transekty (A a B), které
jsou na lokalitě Břežany uvnitř
vymezeného kruhu (r=1 km) a
biotopově si jsou také velmi
podobné.

Nezbytný je monitoring podél všech porostních okrajů ve vymezeném okruhu
s poloměrem 1 km.

Břežany
2006 - monitoring mortality pes versus člověk
Celkem 20 kadáverů
Pipistrellus spp. a E.serotinus 40%
Nyctalus spp.20%
Vespertilio murinus 10%

Australský shepherd

Nejvíce v červenci 45% a srpnu 30%
%
30
20
10
0
Eser

Nnoc

Ppip

Pnat

Pipsp

Vmur

Nlei

Efektivita sběru s pomocí psa dosahuje až 100 %. Při testování u VtE Drahany byla
vypočtena efektivita sběru se psem až 97%, zatímco u člověka jen 85 % (ŘEHÁK et al.
2009).

Doporučení
Pro stanovení objektivních limitů pro provoz
konkrétní větrné elektrárny je však nezbytné
před její výstavbou provést monitoring
aktivity netopýrů v dané oblasti a v daném
místě a po uvedení elektrárny do provozu pak
monitorovat mortalitu netopýrů v důsledku
jejich kolize s rotujícími lopatkami a aktivitu v
blízkosti VtE.

z ČR neexistuje dostatečně obsáhlý datový set hodnotící mortalitu netopýrů u VE
nutnost rešerše údajů z blízkého zahraničí, především Německa
v Německu evidováno celkem 15 druhů netopýrů usmrcených VE, ale jen netopýři
rodu Nyctalus a Pipistrellus jsou častou obětí kolize
– netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
a netopýr parkový (P. nathusii) tvoří v Německu 81 % ze všech usmrcených
netopýrů (Dürr 2007, 706 kadáverů, 13 spolkových zemí)
Nejvyšší mortalita byla zjištěna
v době vzletnosti mláďat,
rozpadu reprodukčních letních
kolonií a postupných podzimních
přesunů (migrací) na zimoviště,
tj. v našich podmínkách od
poloviny července do poloviny
října. Na toto období spadá v
Německu 91% nálezů mrtvých
netopýrů sražených lopatkami
turbín (Dürr 2007).

(Dürr 2007)

Kolize s netopýry nastává s největší pravděpodobností při rychlosti větru 3-9
m/s s maximem při 6 m/s (Grunwald, Schäffer, Adorf & von Laar 2007,
materiál získaný z 90 VE!).
Pravděpodobnost střetu však také závisí na druhu netopýra.
větší netopýr rezavý (Nyctalus noctula) je sražen lopatkami nejčastěji při
rychlosti větru 3 m/s
malý netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) při rychlosti 6 m/s

Kočvara (2007) uvádí hranici 4 m/s, kdy pod tuto hraniční rychlost zjistil větší
počty nalezených kadáverů.

Pro období migrací, tj. od poloviny srpna do poloviny
října, kdy aktivita bývá rozložena do větší části noci,
doporučujeme, aby VE byly v nočním provozu jen za
velmi dobrých větrných podmínek, tj. při rychlosti větru
nad 7 m/s.

Doporučujeme, aby v období existence letních
reprodukčních kolonií s mláďaty, tj. od poloviny
července do poloviny srpna, kdy je letová aktivita
netopýrů koncentrována do první poloviny noci, nebyly VE
v první polovině noci v provozu při rychlosti větru nad 7
m/s.

Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách trvá letová aktivita netopýrů od
konce března do konce října, nebude nutno přistupovat k výše zmíněným
opatřením v zimním období, tj. od listopadu do března. Totéž platí i pro jarní
a raně letní období, tj. od března do poloviny července s ohledem na
zjištěnou nízkou aktivitu a minimální mortalitu netopýrů v této periodě.

Kriticky ohrožené druhy (dle novely č. 175/2006 Vyhlášky 395/1992 Sb.) se
stávají v Evropě obětí kolize jen výjimečně (netopýr velký – Myotis myotis,
netopýr pobřežní – M. dasycneme, po 1 kusu ze 705 netopýrů), anebo vůbec ne
(vrápenci rodu Rhinolophus, netopýr brvitý – M. emarginatus, netopýr černý –
Barbastella barbastellus). Letová aktivita těchto druhů sice na zkoumaných
lokalitách zaznamenána byla (s výjimkou M. dasycneme), zejména v okolí již
stojící VE Drahany, ale jak bylo uvedeno výše, kolize těchto druhů s VE jsou
málo pravděpodobné.
Navrhovaná opatření lze modifikovat na základě nově zjištěných skutečností
ještě před vlastní výstavbou VE. Tato, příp. aktualizovaná opatření lze pak
změnit nejdříve 1 rok po uvedení VE do provozu, a to na základě nových
výsledků monitoringu mortality a aktivity netopýrů.
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