
PŘÍLOHY 

Příloha 1: Materiál pro žáky a studenty, který obdrželi během krátké přednášky 

před vstupem do štol. 

Netopýři 

Netopýry řadíme mezi savce, do řádu letouni. Řád můžeme rozdělit na dvě velké v mnoha znacích odlišné 

skupiny: kaloně a netopýry. (Kaloni jsou velcí letouni, býložraví, bez schopnosti echolokace. Obývají 

tropické oblasti a v éeské republice nežije žádný zástupce této skupiny letounů). 

I!! NASLEDUJÍCÍ CHARAKTERISTIKA SE TÝKÁ NETOPÝR(; NIKOLIV KALOŇ(;!!! 

Jak název celého řádu správně napovídá, mají tito živočichové schopnost letu. Jsou to jediní savci, kteří jsou 

dokonale přizpůsobeni k aktivnímu létání - mezi 2. a 5. prstem předním končetiny mají vyvinutou 

neosrstěnou letovou blánu, která se táhne po stranách těla až k dolním končetinám, někdy až k ocasu. V klidu 

tuto blánu skládají. 

Během letu se orientují odraženými zvukovými signály, které jsou nepostřehnutelné lidským sluchem. Tvoří 

je v hrtanu, vysílají otevřenou tlamičkou a odražené zachycují sluchem. Tento způsob orientace se nazývá 

echo lokace. 

Netopýři žijí téměř po celém světě, chybí jen v nejchladnějších oblastech a na některých ostrovech. 

Všichni naši netopýři se živí hmyzem, který loví za letu, nebo jej sbírají z povrchu vegetace. Existují ale 

také druhy netopýrů, které se živí například rybami a mezi netopýry patří i tři druhy upírů, jejichž potravou je 

krev, kterou však nesají, ale jen lížou po prokousnutí kůže! 

Netopýři jsou aktivní za šera a v noci, kdy se vydávají za potravou. Přes den se ukrývají v jeskyních, 

skalních štěrbinách, štolách nebo na půdách budov. 

Všichni naši netopýři přečkávají chladné období roku v úkrytech "zimním spánkem", během kterého 

klesají jejich životní funkce na minimum. Počet srdečních úderů klesá až na 4/min (při aktivitě až 500/min) a 

počet nádechů se pohybuje mezi 5-20/min (při aktivitě až 300/min). 

Jedním ze zimovišť netopýrů jsou opuštěné štoly lomu Alkazar na t 
Srbsku. Zde se netopýři schovávají do štěrbin vyhloubených důlní '1' 
vrtačkou nebo se volně zavěšují u stropu. 

Můžeme zde vidět zimovat následující druhy netopýrů: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

netopýr velký 

netopýr černý 

netopýr vodní 

netopýr ušatý 

netopýr dlouhouchý 

netopýr večerní 
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Příloha Č. 2 : Dotazník zadaný cílovým skupinám 

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Z nabízených odpovědí vyberte vždy pouze jednu a 
zvolenou odpověď zakroužkujte. 

DOTAZNíK NETOPÝŘI 

- -
1. Jak by se dal ne.ilépe vyiádřit váš vztah k netopýrům? 

A. Bojím sejich ajsou mi odporní. 

B. Netopýři mě vůbec nezajímají. 
c. Považuji je za pěkné živočichy a rozhodně se jich nebojím 

2. Je pravda, že netopýři sa.ií krev? 
A. Ano, je to hlavní zdroj jej ich potravy. 
B. Ano, ale jen některé druhy. • Ne, je to nepravdivá pověra. 

3. Je pravdivé, že se netopýři zamotáva.ií do vlasu? 
A. Ano, stává se to velice často. 

B. Ano, ale jen pokud jsou vyrušeni a mají strach. • Ne, jedná se o nepravdivou pověru . 

4. Měli jste někdy možnost vidět netopýra zblízka? 
A. Ano, viděl la jsem ho přímo na jeho přirozeném stanovišti. 
B. Ano viděl lajsem ho na odborné přednášce nebo v zoologické zahradě. 
c. Ne nikdy jsem netopýra zblízka neviděl la. 

5. Co byste dělali, kdyby si kolonie netopýrů našla úkryt někde ve vašem obydlí? 
A. Nic, nechal la bych je tam. 
B. Okamžitě bych se je snažilla odstranit bez ohledu na následky pro ně. 

C. Vyhledal la bych kontakt na spolek ochrany zvířat a požádal/aje o pomoc. 

6. Víte .iak veliký .ie náš největší netopýr - netopýr velký? (rozpětí křídel) 
až 25cm 

B. až 50 cm 
c. až 70 cm 

7. Kdy máme ne.ivětší příležitost spatřit lovícího netopýra? 
A. Brzy ráno • Za soumraku 
c. 

8. 

B. 
c. 

9. 
A. 

B . • 

O půlnoci 

Vůdčím smyslem našich netopýrů .ie: 
Sluch 
Čich 
Zrak 

Netopýři jsou v poslední době ne.ivíce ohroženi: 
Nedostatkem potravy 

Přemnožením přirozených predátorů 

Ničením netopýřích úkrytů 
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Příloha č. 3: Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Hlavní část dotazníkového šetření proběhla v lednu a únoru roku 2007 s cílem zjistit 

vztah lidí k netopýrům. Skupina dotazovaných byla rozdělena do dvou kategorií -

kategorie široká veřejnost a kategorie studenti gymnázia. 

V kategorii široká veřejnost bylo vyhodnoceno celkem 200 dotazníků, studenti 

gymnázia vyplnili celkem 164 dotazníků. Následující grafy uvádí výsledky šetření a 

zároveň porovnávají dopovědi obou dotazovaných kategorií. 

1. Jak by se dal nejlépe vyjádřit váš vztah k netopýrům? 

A. Bojím se jich ajsou mi odporní. 

B. Netopýři mě vůbec nezajímají. 

C. Považuji je za pěkné živočichy a rozhodně s jich nebojím. 

Veřejnost 

2. Je pravda, že netopýři sají krev? 

A. Ano, je to hlavní zdroj jejich potravy. 

B. Ano, ale jen některé druhy. 

C. Ne, jsou to nepravdivé pověry. 

Veřejnost 
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3. Je pravdivé, že se netopýři zamotávají do vlasů? 

A. Ano, stává se to velice často. 

B. Ano, ale jen pokud jsou vyděšení. 

C. Ne, jsou to nepravdivé pověry. 

Veřejnost Studenti 

------------------------" 

4. Měli jste někdy možnost vidět zblízka netopýra? 

A. Ano, vidělla jsem ho přímo na jeho při rozením stanovišti. 

B. Ano, vidělla jsem ho na odborné přednášce nebo v zoologické zahradě. 

C. Ne, nikdy jsem netopýra zblízka nevidělla. 

Veřejnost Studenti 

5. Co byste dělali, kdyby si kolonie netopýrů našla úkryt ve vašem obydlí? 

A. Nic, nechal/a bych je tam. 

B. Okamžitě bych se je snažilla odstranit, bez ohledu na následky pro ně. 

C. Vyhledalla bych kontakt na odborníky a požádallaje o pomoc. 

Veřejnost 

---------- ---- -----------------------
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6. Víte, jak veliký je náš největší netopýr? (rozpětí křídel) 

A. 23 cm 

B. 50 cm 

C. 70 cm 

Vefejnost Studenti 

L __ ___ _____ _____ _______________________ ____ _ 

7. Kdy máme největší příležitost spatřit lovícího netopýra? 

A. Brzy ráno 

B. Za soumraku 

C. O půlnoci 

Vefejnost 

8. Vůdčím smyslem našich netopýrů je: 

A. Sluch 

B. Čich 

C. Zrak 

Vefejnost 

A 
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9. Netopýři jsou v poslední době nejvíce ohroženi: 

A. Nedostatkem potravy 

B. Přemnožením přirozených predátorů 

C. Ničením netopýřích úkrytů 

Veřejnost 

21% 
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Příloha Č. 4: Dotazník zadaný studentům v rámci projektu Biologie v praxi 

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Z nabízených odpovědí vyberte vždy pouze jednu a zvolenou 
odpověď zakroužkujte. 

DOTAZNíK NETOPÝŘI 

2. 

A. Ano, stává se to velice často. 

B. Ano, ale je kud jsou vyrušeni a í strach. 

C. Ne, jedná se o nepravdivou pověru . 

4. Měli ste možnost vidět not·,..n'u .. "" 

7. 

8. 

ě vaše vnímání neto 
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Příloha Č. 5: Výsledky dotazníků zadaných studentům při exkurzích v rámci projektu 

Biologie v praxi. 

Dotazníkové šetření proběhlo v zimě roku 200812009 při exkurzích realizovaných v 

rámci projektu Biologie v praxi. Celkem bylo vyhodnoceno 83 dotazníků (52 od studentů 

Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, zbylých 31 od studentů jiných středních škol). Oproti 

původnímu dotazníku zadanému v roce 2007 byla pozornost zaměřena nejen na znalosti a 

vztah studentů k netopýrům, ale také k ověření zpětné vazby. Tato zpětná vazba v 

původním dotazníku chyběla a pozitivní reakce studentů tak nebyly doloženy. 

1. Jak by se dal nejlépe vyjádřit váš vztah k netopýrům? 

A. Bojím se jich ajsou mi odporní. 

B. Netopýři mě vůbec nezajímají. 

C. Považuji je za zajímavé živočichy a rozhodně s jich nebojím. 

2. Je pravda, že netopýři sají krev? 

A. Ano, je to hlavní zdroj jejich potravy. 

B. Ano, ale jen některé druhy. 

C. Ne, jsou to nepravdivé pověry. 
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3.Je pravdivé, že se netopýři zamotávají do vlasů? 

A. Ano, stává se to velice často. 

B. Ano, ale jen pokud jsou vyděšení. 

C. Ne, jsou to nepravdivé pověry. 
1------------

4. Měli jste někdy možnost vidět zblízka netopýra? 

A. Ano, viděl/a jsem ho přímo na jeho při rozením stanovišti. 

B. Ano, viděl/a jsem ho na odborné přednášce nebo v zoologické zahradě. 

C. Ne, nikdy jsem netopýra zblízka neviděl/a. 
,----------------

5. Co byste dělali, kdyby si kolonie netopýrů našla úkryt ve vašem obydlí? 

A. Nic, nechal/a bych je tam. 

B. Okamžitě bych se je snažil/a odstranit, bez ohledu na následky pro ně. 

C. Vyhledal/a bych kontakt na odborníky a požádal/a je o pomoc. 
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6. Víte jak veliký je náš největší netopýr? (rozpětí křídel) 

A. 50 cm 

B. 25 cm 

C. 70 cm 
r ~ 
i 

7. Kdy máme největší příležitost spatřit lovícího netopýra? 

A. Brzy ráno 

B. Za soumraku 

C. O půlnoci 

8. Vůdčím smyslem našich netopýrů je: 

A. Sluch 

B. Čich 

C. Zrak 

MA 

liB 

lilie 
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9. Netopýři jsou v poslední době nejvíce ohroženi: 

A. Nedostatkem potravy 

B. Přemnožením přirozených predátorů 

C. Ničením netopýřích úkrytů 
r ----- - - --- - - ---- -

i 
I 

I 
: 
i lilie 

10. Ovlivnila návštěva štoly vaše vnímání netopýrů? 

A. ANO 

B. NE 
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Příloha č. 6: Zpětná vazba od učitelů 

Níže jsou uvedeny reakce některých z vyučující, kteří se spolu se studenty 

zúčastnili zimních exkurzí do štol lomu Alkazar. Celkem se zatím zapojilo 12 vyučujících 

z 6 škol ve středočeském kraji a v lednu roku 2009 se exkurze na zimoviště netopýrů 

konala také pro účastníky kurzů Univerzity třetího věku při Univerzitě Karlově v Praze. 

Mgr. Veronika Sitová, vyučující Biologie - Chemie, Gymnázium Lovosice 

"Studenti Primy Gymnázia Lovosice se 7. února 2009 zúčastnili exkurze za 

zimujícími netopýry do štolového systému Alkazar, a to v rámci projektu Gymnázia Karla 

Čapka v Dobříš - Biologie v praxi. 

Studenti měli jedinečnou možnost prohlednout si systém štol a dozvědět se hodně o 

jejich historii. Dále se dozvěděli celou řadu zajímavých informací o netopýrech jako 

takových, tj. o jejich způsobu života, o tom jak a kdy se ukládají k zimnímu spánku. 

V neposlední řadě byli seznámeni s druhy netopýrů, kteří se vyskytují na našem území a 

zejména s těmi, kteří zimují v tomto štolovém systému. Na konkrétních jedincích byly 

studentům ukázány rozdíly mezi jednotlivými druhy netopýrů, včetně jejich uložení 

k zimnímu spánku. 

Exkurze byla pro studenty velmi přínosná nejen z hlediska ověření teoretických 

znalostí v praxi, ale i v tom že pozitivně rozvíjí zájem studentů o přírodu a pomáhá utvářet 

kladný vztah k přírodě." 

Mgr. Ondřej Bílý, vedoucí projektu Biologie v praxi a vyučující Biologie - Chemie, 

gymnázium Karla Čapka v Dobříši 

"Exkurze za zimujícími netopýry netopýrů se těší v řadách studentů velké 

oblíbenosti. Proto jsou tyto expedice jako jediné zařazeny trvale do každoročního 

programu projektu Biologie v praxi a studenti budou mít možnost sledovat opakovaně tyto 

lokality. Je to jediná příležitost pro studenty dostat se s odborníkem přímo do terénu a 

absolvovat praktickou ukázku i s výkladem na místě. Zájem o takto laděnou exkurzi je 

dokonce tak velký, že jsme museli přistoupit k redukci počtu účastníků na jeden termín 

výletu a udělat expedicí více. Na druhé pololetí školního letošního roku jsou poprvé 

naplánovány také exkurze spojené s detektoringem lovících netopýrů. Věřím, že i tyto 

exkurze se budou u studentů těšit velké oblibě a budou přínosem v jejich vzdělávání. " 
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Mgr. Ladislav Škarvada, vyučující Přírodopis - Matematika, Základní škola Kolín 

"Ekologický žákovský projekt zaměřený na poznávání přírody je nedílnou součástí 

moderního vyučování. Cílem terénních exkurzí je pochopit základní vztahy 

v ekosystémech, iniciovat a rozvíjet vztah dětí k životnímu prostředí, vést je k porozumění 

otázkám souvisejících s trvale udržitelným rozvojem. Úspěšný projekt může v žácích 

vzbudit pocit odpovědnosti a vědomí, že i činnost jednotlivce může ovlivnit okolní 

společnost a blízké životní prostředí. Může je rovněž motivovat k zájmu o problémy 

spojené s environmentální a ekologickou výchovou a umožnit nahlédnutí do základů 

ekologie pozorováním zákonitostí uvnitř ekosystémů. 

Projektová výuka v terénu je důležitým doplňkem přírodopisu nebo biologie. Projekt 

zaměřený na zimoviště netopýrů je velmi vhodný k praktickému doplnění výuky savců 

v sedmém ročníku základních škol. Žáci se dozvědí podrobné informace o netopýrech, jejich 

přirozeném prostředí a podmínkách k životu. Tím, že jsou netopýři v zimním spánku, 

umožňují jednoduché pozorování a popis jejich morfologie. Velmi přínosná je exkurze 

zaměřená na komplexní poznávání přírody." 

Mgr. Jan Hovorka, vyučující Matematika - Fyzika, Základní škola Karlín 

"Jednalo se o netradiční a úspěšnou exkurzi, která žákům kromě povědomí o tom, 

jak vypadají netopýři a zajímavých informací o jejich ekologii, přinesla také nevšední 

zážitek. Moci se vypravit do temnoty štol a jen s baterkou hledat, kde jsou v ní ty "létající 

myšky" schované, bylo pro mladší žáky skutečným dobrodružstvím. Žáci byli také pěkně 

motivováni k práci, zkusili si určování druhů a měli za úkol najít toho "nejvzácnějšího", 

který se tam vyskytoval jen jeden. A skutečně, žáci úspěšně našli zimujícího vrápence 

malého. Domnívám, se že exkurze byla úspěšná také v rovině poselství, že i to, co se nám 

na první pohled může zdát ošklivé a nebezpečné, je ve skutečnosti velmi ohrožené a 

křehké - hodné naší pozornosti a ochrany." 
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