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PRVNÍ VÝSKYT NETOPÝRA PESTRÉHO  
(VESPERTILIO MURINUS) V OKRESE SVITAVY

First occurence of Parti-coloured Bat (Vespertilio murinus) 
in Svitavy district (East Bohemia)

Jiří MACH

Dimitriovova 29, 568 02 Svitavy; e-mail:ma@gy.svitavy.cz

Netopýr pestrý (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) patřil na území České republiky 
k vzácným a také málo poznaným druhům letounů. Nové metody zjišťování výskytu, 
především používání tzv. bat – detektorů, a přibývání nálezů nasvědčují skutečnosti, 
že tento druh je podstatně více rozšířen. Rozšířením tohoto lithofilního druhu na území 
východních Čech se zabýval LEMBERK a REJL (1998).

Dne 19.11.2001 mi byl ohlášen výskyt netopýra v domě u panelového sídliště ve 
Svitavách – Lánech. Byt, kde netopýr odpočíval na zácloně, se nachází v posledním (6.) 
podlaží cihlového domu. Ten byl postaven před 4 lety při okraji největšího panelového 
sídliště ve Svitavách, jehož domy jsou staré 15 - 20 let. Lokalita se nachází na městském 
jihozápadním okraji, v nadmořské výšce cca 440 m n.m. V panelových domech sídliště 
v Lánech je známo několik míst, kde je již více než 3 roky sledován zejména letní výskyt 
netopýrů rezavých (Nyctalus noctula). Denní teploty se v té době pohybovaly v rozmezí 
1-3° C. Netopýr mně byl předán k ohledání a určení. Jednalo se o samce netopýra 
pestrého, který nejevil žádné známky poranění a patrně byl v dobré kondici. Následné 
dny byla provedena dokumentace výskytu a panem Urbánkem potvrzeno druhové určení 
i skutečnost, že se jedná o první zjištěný výskyt tohoto druhu v okrese Svitavy. Po několika 
dnech byl netopýr vypuštěn na místě s panelovou výstavbou nedaleko od místa nálezu.

Nález netopýra pestrého rozšířil výčet druhového složení letounů v okrese Svitavy na 
17 druhů (URBÁNEK 1996). Současně také přispěl k rozšíření představ o aktivitě tohoto 
vzácného druhu v době podzimních migrací. V posledních letech totiž přibývá záznamů 
z prostředí sídlišť panelových domů, kde samci tohoto druhu s úzkou vazbou na skalní stěny 
vytvářejí teritoria v čase páření, tedy zejména z období měsíců říjen a listopad (MATIS et 
DITTEL 1997). Není však dosud známo, zda v těchto místech i zimují, čemuž by nález 
tohoto netopýra na okraji panelového sídliště mohl nasvědčovat.

Summary
In this paper present record of Parti-coloured bat (Vespertilio murinus) in town of Svitavy is 

described. Occurence of Vespertilio murinus in 19.11.2001 is first in Svitavy District.
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