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MïSTO ùVODU

Rád bych çtená‡i p‡iblíæil p‡edmêt svého zájmu − ZMIJE.
Nebudu hovo‡it o æenách,

i kdyæ se jim v mnohém podobají.
Dámy, neçertête se!

Jsou krásné, mají eleganci pohybu,
dovedou bÿt roztomilé

a zároveñ jedovaté.

Obÿvají s námi planetu Zemi.

Planetu, které dáváme po‡ádnê zabrat p‡esto,

æe je jedineçná

a smrtelnê zranitelná.
O æeny v¿ak dovedeme bojovat a bránit je.
Koneçnê, chráníme jen to, co milujeme.

Milujeme to, çemu rozumíme.

Rozumíme tomu, co se nauçíme.

Snaæme se porozumêt jednêm i druhÿm.
S úctou
Petr Voæenílek

V knize jsem pouæil ilustrace, kterÿmi mne obdaroval mûj dobrÿ kamarád, pan
doc. Franti¿ek ¢alanskÿ, kterÿ pûsobí na kated‡e vÿtvarné vÿchovy Univerzity J. E.
Purkynê v ùstín. L. Snad uvedené ilustrace potê¿íi çtená‡e.
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Vzpomínám natátu. S napêtímjsme poslouchali cyklus rozhlasovÿch reportáæíz cesty
pánû Hanzelky a Zikmunda po Africe. Stejnê nás zaujaly hry o p‡írodovêdnÿch objevech. Coæ teprve kdyæ jsem na vlastní oçi vidêl filmy 9Anakonda:, 9Kavalkáda dæungle:
a první barevnÿ film 9Kde supi nelétají:. Pozdêj¿í filmy 9Vÿpravy Xarifa: a :Svêt ticha:
mne podpo‡ilyv touze poznávat svêt kolem nás. Cesta nebyla p‡ímoçará. Byla v¿ak krásná a byla moje. Setkal jsem se na ní se spoustou zajímavÿch lidí, kte‡í mê více çi ménê
ovlivnili. Díky jim jsem æil ¿ƒastnÿ a bohatÿ æivot.
>
Vêt¿inou v zimním obdobívybyl ças na 9çernou hodinku:. Táta rozsvítil karbidku, nêkdy jen svíçku, a rodina se sesedla kolem kuchyñského stolu. Povídalo se o v¿em moæném. Nejvíce mi v pamêti utkvêly tyto tátovy historky:
:Strejda Lojzík s tátou se vydali houba‡it do novoborskÿch lesû. Na pasece s mlázím
narazili na klubko proplétajících se zmijí. Oba úçastníci neçekaného shledánívolili cestu
rychlého ústupu, majíce na pamêti nebezpeçí, které rozzu‡ené zmije p‡edstavují.:
:Malé dêvçátko se s rodiçi vydalo do lesa na borûvky. Neposedná holçiçka bloumala
sama po lese. Musela se prodratostruæiním, aby nalezla cestu zpêt. V p‡íkopêv¿ak upadla p‡ímo do klubka zmijí. Ne¿tastnice zoufale volala o pomoc! Usly¿el ji myslivec, kterÿ
p‡ispêchal. Bylo uæ pozdê! Neæ p‡ibêhli rodiçe malé treperendy, dêvçátko uæ nedÿchalo.
:
>
Obdobné p‡íbêhy setaké objevovaly, a je¿tê obças objevují, na stránkách tisku. Ani nevím, jestli jsem jim vê‡il, aleje pravda, æe mne vædyzaujaly a nêkteré si pamatuji dodnes.
Táta byl stejnê nad¿enÿ rybá‡jako houba‡. Od Oh‡e mi p‡inesl uæovku, ale zmiji z lesa
ne a ne. 9Prÿji ten den nevidêl nebo utekla!: Nebyl jsem línÿ çasnê ráno vstát ajet s ním
do lesa, celÿ den houba‡it, abych pak zjistil, æe vytouæeného hada neuvidím. Nad¿ení
k hledáními dlouho nevydræelo, a tak byl ode mne na ças pokoj. Staçilo v¿ak, aby nêkdo
ze známÿch, strejdové nebo táta, se o zmijích zmínili, a moje touha se navrátila.
Jednou otec vybalil s houbami i kus hadru. Vÿznamnê na mne pohlédl, rozbalil ho
a na hadru leæela çerstvê zabitá zmije! Oçi mi zá‡ily ¿têstím, ale pocit uspokojení byl nêçím kalen. Jako z dálky se ke mnê nesla slova opêvující otcûv hrdinskÿ çin, kdyæ se zmijí
bojoval o holÿ æivot, jen aby mi udêlal radost. Vybreçel jsem si, æe neskonçí na hnoji, ale
æe bude na zahradê pochována. Najednou mê zaçalo ¿tvát, æejsou zmije ze strachu pronásledované a jejich æivot i osud je lidem lhostejnÿ.
Kluçiçízájmyjsou roztêkané a do pop‡edíse dostala chemie. P‡esto mê lákala zví‡átka
a nejednou mi rodiçe umoænili náv¿têvu zoologickÿch zahrad v ùstínad Labem, Dêçínê,
Liberci a v Praze. Hadyjsem obdivoval, ale na¿ezmijetu vêt¿inou nemêli. Kdyæjsem otce
p‡imêl propadnout akvaristice a zaçal odebírat çasopis 9Akvárium terárium:, zesílil i mûj
zájem o plazy. Nikdy nep‡esáhl únosnou míru 9poslu¿ného: syna a çasem jsem na zmije
ponêkud zapomnêl. Aæ p‡i studiu chemiev ùstín. L. se objevil malÿ náznakzapomenuté
lásky. Vedle t‡askavin a jedû mne okouzlilo i potápêní. Bêhem potápêçského vÿcviku na
Oravské p‡ehradêjsem zatouæil po setkáníse zmijemi. Podle domorodcû se oravské lesy
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zmijemi jen hemæí. Ty v¿ak o setkáníse mnou nestály. P‡i procházkách po kraji lesajsem
je bosÿ svádêl k u¿tknutí. Mêly víc rozumu neæjá. Teprve po vojnê mûj ças dozrál. Na¿el
jsem novou lásku – teraristiku. Mÿm uçitelem teraristiky byl Herold, tenkrát je¿tê pan
Treml. Zasvêtil mne do tajemství chovatelství plazû. Chtêl, abych prvnízku¿enosti získal
na na¿ich plazech. Kromê zmijejsem choval, a také odchoval, témê‡v¿echny na¿e plazy.
Pak jsem p‡e¿el na exotické druhy a teprve potom jsem propadl hadûm jedovatÿm.
Zku¿ebním kamenem byly pro mne uæovky hladké. Kromê je¿têrek a slepÿ¿û jen vÿjimeçnê poz‡ely my¿i. Protoæe mi bylo líto zkrmovat krásné je¿têrky, açkoliv tenkrát je¿tê
nepat‡ili mezi chránêné druhyæivoçichû, pouæívaljsem k násilnému krmenímrtvÿch my¿í a prouækû hovêzího masa.
Uæovky hladkéjsou znaçnê kousavé, p‡edstavovaljsem si, æe sejednáo jedovatázví‡ata.
Nesmêly mê p‡i manipulaci kousnut! Kdyæ jsem mêl pocit, æe uæ jsem náleæitê p‡ipraven,
p‡ivezl jsem si z vojenského cviçení prvnízmije. Byl jsem ¿ƒasten, ale nebyly to vlastnoruçnê ulovené kousky. Dostal jsem je od hajného pana Li¿ky, kterÿje mêl za oknem hájovny.
Teprve na Heroldovê chatê v Telnici jsem si na¿el a ulovil svou prvnízmiji. Bylo to prima. Jenæe chov vytouæenÿch zmijí mne plnê neuspokojil. Chtêl jsem je poznávat i ve volné p‡írodê. Pomohla náhoda – kníæka a kamarád.
V roce 1964 se objevila na pultech knihkupectvíprávê vydaná kníæka prof. Zdeñka Veselovského 9Praobyçejná zví‡ata:. Velice mê zaujala. Byla mÿm prvním vêdomÿm setkáním s etologií– vêdním oborem studujícím chování zví‡at. Teprve po jejím p‡eçtení dostalo studium æivota zmijí konkrétnêj¿í podobu. P‡esto se v zaçátcích jednalo více
o touhu neæ promy¿lenou çinnost.
OrnitologJirka, tenkrátje¿tê pan Vondráçek, mne získal ke spolupráci pro tehdej¿í Krajské st‡edisko státní památkové péçe a ochrany p‡írody. Spolupracovali jsme na inventarizaçním prûzkumu chránênÿch druhû æivoçichû a ovê‡ováníjejich vÿskytu v chránênÿch
územích celého Severoçeského kraje. Jirka mê nauçil pozorovat p‡írodu a hlavnê–9víc si
váæit na¿í fauny:.
P‡ijedné kvêtnové prûzkumné exkurzi v roce 1966 se mi poda‡ilo sletêtze skály do ‡íçky Kamenice. Skonçilotojen krevním vÿlevem do stehna, ale mêl jsem çastÿden p‡emÿ¿let, jak uskuteçnit dávnÿ sen – pozorovat zmije ve volné p‡írodê.
Na závêr marodêníjsem vyrazil do Milbohova, jehoæ okolíjsem znal, a které slibovalo
nadêji na úspêch. Chtêl jsem strávitve spoleçnosti zmijídva dny a také v noci se po nich
poohlédnout. Kdyæjsem se dobelhal navytipovanou lokalitu, je¿tê neæjsem staçil sundat
batoh ze zad, p‡iplazil se na uvítanou krásnÿ svleçenÿ samec. Stokrátjsem si ‡íkal, æe budu zmije jen pozorovat. Nevzal jsem si ani oblíbenou loveckou hûlku. Lovecká vá¿eñ se
nedala zkrotit. Popadl jsem klacek leæící na zemi a chtêl jsem jím zmiji p‡idræet. Byl v¿ak
ztrouchnivêlÿ a neçekanê praskl. Tak jsem si dopomohl k prvnímu u¿tknutí zmijí obecnou (p‡edcházelo mu u¿tknutí ch‡estÿ¿em, kdyæ jsem si myslel, æe jsem dost zku¿enÿ).
Touæebnê oçekávané studium zmijí bylo opêt na ças p‡eru¿eno.
Krátce na to mne doma vyhledal nevelkÿ, podsaditÿ, ponêkud brunátnÿ, ale usmêvavÿ
muæ, kterÿ se p‡edstavil: 9Já jsem Pa¿tika. :. Podal jsem mu ruku a on pokraçoval: 9Vy
prej máte doma hady?:, p‡isvêdçil jsem. 9Mám je taky rád. :, dodal a já ho pozval dál.
Pan Pa¿tika uznale pokÿval hlavou, kdyæ si prohlédl terária a o poznáníp‡íjemnêji mi poloæil otázku: 9Chodíte na zmije?:. 9Chodím a nêkdyje i lovím . ..:, v¿iml jsem si, æe jeho
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oçkazpozornêla a hnedjsem dodal, 9zkou¿eljsemje chovat, ale moc mi to nejde. Doma
mám hlavnê exotické plazy.:. Viditelnê mu spadl kámen se srdce.
Z jeho zaníceného vyprávêníjsem se dozvêdêl, æe bydlíprávê v Milbohovê. V¿ude kolem æijízmije. Dokonce sídlí i najeho zahrádce. Ve volnÿch chvílích je chodí pozorovat.
Nedávno byl nedaleko Milbohova u¿tknut nêjakÿ lovec zmijí. Nechce, aby se lovily pro
komerçníúçely. Tak se dostal ke mnê. Skorojsem se zastydêl za u¿tknutí, ale spoleçnÿzájem o æivot zmijí a jejich ochranu nás velmi sblíæil. Byl to çlovêk, kterÿ dob‡e znal zmije
v okolí. ùæasnÿ a spokojenÿ pozorovatel, kterÿ se s nimi rád setkával, bez pot‡ebyje studovat. Staçilo mu, æe jsou.
Nêkolikrátjsme se nav¿tívili. Vyprávêl, kterázmije a kde nazahrádce má své místo. V¿ímal si i ostatních plazû. Byl i zvídavÿm posluchaçem se zájmem o hady a daleké zemê.
Pro mê bylo ctí ho doprovázet na vycházkách za zmijemi. Bylo to nejen milé, ale i pouçné.Jednou mê na milbohovské stráni váænê pokáral. Nepêknÿmi slovyjsem si postêæoval,
æejsemje¿tê dnesæádnou zmiji nevidêl. Otcovsky mi vytknul: 9Pamatujte si, æetrpêlivost,
klid a vytrvalost se Vám vædycky vyplatí!: a dodal: 9Musíte se ale nauçit dívat!:Mezi námi leæela stoçená samice a já jsem ji nevidêl!
Na konci sedmdesátÿch let nás teraristy zaskoçila nep‡íjemná zpráva. Herold leæel
v bukovské nemocnici. Nakonec se obavy z karcinomu nepotvrdily. Nicménê ve ¿pitále
zûstal pûl roku. Pobyt si zp‡íjemñoval vycházkami do okolí a objevil tak lokalitu Çepec.
Tady se mi zaçal naplñovat sen o poznávání æivota zmijí. Tady jsem proæil krásné chvíle.
P‡estoæe Herold lokalitu objevil a mêl zmije rád, dával vêt¿í p‡ednost exotickÿm plazûm
doma. Pozdêji obças na Çepec zavítal, aby se podíval jak pokraçuji, ale sám nemêl do
znaçení a pravidelného sledování zmijí chuƒ. Tak mi vlastnê p‡edal neçekanÿ poklad.
Nedlouho po té jsem skonçil práci ve Vÿzkumném ústavu anorganické chemie a zaçal
çinnost na pedagogické fakultê. Tadyjsem se setkal s panem Janem Hromádkou, tenkrát
je¿tê studentem zmínênéfakulty. Kromêteraristiky nás spojil stejnÿzájem o zmije. Sp‡átelili jsme se a spojili své síly, abychom se p‡iblíæili ke stejnému cíli. P‡es nemalé obtíæe, tápání i chyby jsme se dobírali vÿsledkû. Kdyæ jsme si p‡eçetli kníæku Niko Tinbergena
9Zvêdaví p‡írodovêdci:, která vy¿la v roce 1973, uvêdomili jsme si s Honzou, æe jdeme
správnÿm smêrem.

SEZNAMTE SE, PROSïM!
Zmije obecná je jedinÿm jedovatÿm hadem vyskytujícím se v na¿í p‡írodê. Samci
jsou zpravidla st‡íb‡ito¿edê zbarvení s vÿraznou çernou cik−cak kresbou na h‡betê,
kdeæto samice mají základní zbarvení v odstínech hnêdé s tmav¿í hnêdou h‡betní
cik−cak kresbou. Od tohoto pravidla existuje nep‡eberná ‡ada vÿjimek. Dokonce znám
od kolegy a p‡ítele Karla Janou¿ka inverznê zbarvenou zmiji ze ¢umavy a kropenatê
zbarvené mládê zmije z Karlovarska. Základnízbarvení mûæe bÿt ¿edivé, pískové, okrové, naçervenalé, çervené, olivové, kovovê modré aæ çerné. H‡betní kresba mûæe bÿt vÿrazná, lemovaná svêtlÿm okrajem, nebo nevÿrazná, splÿvající s podkladem. Cik−cak
h‡betní pás mûæe bÿt pravidelnÿ, ost‡e pilovitÿ, oblouçkovitÿ, rozpadající se z çásti nebo
zcela v p‡íçné prouæky, nebo mûæe bÿt nahrazen podélnÿm pásem çi úplnê chybêt. Známé jsou popsané, ne zcela ojedinêlé barevné odchylky, oznaçované jako morpho (m.)
neboaberatio (aber.): çerná–prestera çervená–chersa. Uvedené odchylky nemajítaxonomickou hodnotu a je nutné na nê tak hledêt, i kdyæ bêænému zájemci svou existencí
komplikují æivot.
Têlo zmijíje zavalité s nejçastêj¿ídélkou kolem 65 cm u samcû a 80 cm u samic. (U pana uçitele Kolá‡e z Brné n. L. jsem vidêl samici, která mê‡ila 92 cm, a která byla chycena
nedaleko na Sluneçné stráni. ¢koda, æejsem nebyl tak drzÿ, abych ji od nêj získal.) Hlava
je ¿iroká, trojúhelníkovitá, z‡etelnê od krku odli¿ená. Çenich je zaokrouhlenê hranatÿ.
Çervené oko je pomêrnê malé s vertikální, roztaæitelnou z‡ítelnicí. V¿ichni ostatní u nás
æijící hadi mají z‡ítelnici kulatou (obr. 1 ).
Obr. 1
Oko u nás æijících hadû
A − uæovka ve svêtle
B − uæovka ve tmê
C − zmije ve svêtle
D − zmije ve tmê
Podle ZWACH (1990)

Pokryv hlavy (pileus, obr. 2)jetvo‡en ¿títky, mezi kterÿmi svou velikostívynikají: temenní¿títek (frontale), dva tÿlní¿títky (parietale) a dva nadoçní¿títky (supraoculare). Pro na¿e
ostatníhadyje charakteristickÿ pileus sestávajícíse z devíti velkÿch ¿títkû. Vedle pêti jmenovanÿchjsou toje¿tê dvaçelní(praefrontale) a dva mezinosní¿títky (internasale). Ostatní
¿títky tvo‡ící pokryv hlavy jsou pro na¿e seznámení vedlej¿í. Na hlavê svrchu je typická
tmavá kresba v podobê více çi ménê splÿvajícího nebo neúplného písmene X.

8

A − uæovka
B − zmije
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Obr. 2
¢upiny na hlavê hadû

pohled
a − shora
b − zespodu
c − ze strany
Podle BANIKOV et al. (1977)
1 − rostrale
2 − nasalia
3 − internasalia
4 − frenale = loreale
5 − praefrontale
6 − praeoculare
7 − supraoculare
8 − postocularia
9 − parietale
10 − temporalia
11 − gularia
12 − supralabialia
13 − sublabialia
14 − frontale
15 − mentale
16 − inframandibulare
anterior
17 − anframandibulare
posterior
18 − squamae dorsales,
krajní‡ada
19 − ventralia (první ventrale
je zejména ve star¿íliteratu‡e nazÿváno
praeventralia)
20 − subocularia
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Obr. 3
H‡betní¿upiny hadû
A − hladké (typické pro uæovku hladkou
a stromovou)
B − slabê kÿlnaté (uæovka obojková)
C − silnê kÿlnaté (uæovka podplamatá a zmije)
Podle ZWACH (1990)
Têlní¿upiny (obr. 3), s vÿjimkou hladkÿch a vêt¿ích ¿títkû vnêj¿ích ‡ad, jsou kÿlnaté. Jsou se‡azeny obvykle v 21 ‡adách kolem têla. Nêkdy jen
v 19 neboje¿tê ménê çasto v 23 ‡adách. B‡i¿ních
¿títkûje 130 aæ 158. Kloakální¿títek (anale, obr. 4)
je celistvÿ, ale v jednom p‡ípadê jsme u zmije
z Çepce nalezli anale pûlené. Ocas je relativnê
krátkÿ, ze spodu krytÿ dvêma ‡adami podocasních ¿ítkû (subcaucale) v poçtu 24 aæ 48. Samice
mají ocas krat¿í a rychleji se zuæující neæ samci
(obr. 5), coæ je zejména dob‡e patrné na ja‡e
v dobê rozmnoæování. Délka a tvar ocasu je
stejnê jako typické zbarvení dostateçnÿm urçujícím znakem pro pohlaví vêt¿iny zmijí.

Obr. 4
Kloakálnía podocasní¿títky hadû
A − anale dêlené a subkaudalia párová
B − anale celistvé a subkaudalia jednotlivá
Podle TWEEDIE (1961)
U v¿ech na¿ich hadûjsou zpravidla podocasní
¿títky párové a kloakální¿títek dêlenÿ.
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Jedovatost, p‡esnêji ‡eçeno jedovÿ orgán zmije, je
p‡íçinou toho, æe je v na¿í
p‡írodê nevítaná a mnohdy
p‡ehnanê pronásledovaná.
V¿imnême si ponêkud blíæe
jedového ústrojí a jedovatosti zmije.
Jedové zuby jsou 3 aæ
5 mm dlouhé. Jsou umístêny na vÿraznê zkrácené hornoçelistní kosti (maxillare
obr. 6), která má dvê vedle
sebe leæící lûæka pro jejich
uchycení.
Jeden z têchto zubû je
funkçní a druhÿ náhradní.

Obr. 5
Porovnánídélky atvaru ocasu zmije
A − samec, B − samice.
Podle SCHMIDT (1979)

Za maxillou je umístên zubotvornÿ orgán (obr. 7),
ve kterém se tvo‡ía je ‡ada zubû v rûzném stupni
vÿvoje. Jedové zuby jsou pravidelnê vymêñovány, p‡ibliænê kaædé dva mêsíce, a to st‡ídavê na levé a pravé stranê çelisti. To z toho dûvodu, æe p‡i
lovu potravy se mohou ztupit nebo zlomit a had
by potom nebyl schopen ko‡ist ulovit. Zub je do
lûæka maxilly p‡ichycen vápenitou slouçeninou

Obr. 6
Hornoçelistníkost
sjedovÿmi zubyzmije
Podle BANIKOV et al. (1977)

Obr. 7Zubotvornÿ orgán. Podle KORNALïK (1967)
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Obr. 8
Lebkazmije
1 − kost zubní (dentale)
2 − kost p‡ípojná (articulare)
3 − kost çtvercová (quadratum)
4 − kost nadspánková
(supratemporare)
5 − sluchová kûstka (columella auris)
6 − kost k‡ídlovitá (pterigoideum)
7 − kost patrová (palatinum)
8 − kost p‡íçná (transversum
− ectopterygoideum)
9 − kost hornoçelistní (maxillare)
10 − kost p‡edçelistní (praemaxillare)
11 − kost nosní (nasale)
12 − kost p‡edçelní (praefrontale)
13 − kost çelní (frontale)
14 − oçnice (orbita)
15 − kost zadní çelní (postfrontale)
16 − kost tÿlní (parietale)
17 − kost tÿlní (occipitale)
Podle SCHIEMENS (1985)

(Ca3(PO4)2), která je v p‡ípadê vÿmêny zubu
rozpu¿têna. Zub je pak spolknut s potravou.
P‡i vÿmênê je ze zubotvorného orgánu vytlaçen novÿ náhradní zub, kterÿ je opêt vápenitou slouçeninou spojen s lûækem zubu na maxille. Pûvodní náhradní zub p‡evezme funkci
vypadnuv¿ího funkçního zubu tím, æe se k jedovému kanálku zubu p‡imkne vÿvod jedové
ælázy ústící do slizniçní ‡asy, která obklopuje
bázi jedovÿch zubû. P‡i vÿmênê jedovÿch zubû je urçité období, kdy vÿvod jedové ælázy
není je¿tê napojen na novÿ zub a spojení se
starÿm jiæ bylo p‡eru¿eno.
Kromêjedovÿch zubû na hornoçelistníkosti
jsou v tlamê zmijeje¿tê drobné, nazad ohnuté
p‡idræovacízoubky (kosti hlavyjsou patrné na
obr. 8). Na kosti patrové (palatinum) je 3 aæ
5 a na kosti k‡ídlové (pterygoideum) 7 aæ 14
zoubkû. V dolníçelisti na zubníkosti (dentale)
je 8 aæ 18 rovnêæ uchopovacích zoubkû.
Slizniçní ‡asa kryje jedové kly, jak se také jedovÿm zubûm ‡íká. P‡i otev‡ené tlamê mûæe
zmije jedové zuby vztyçit. To je umoænêno
pohyblivÿm spojením p‡ilehlÿch kostí: Kost
p‡íçná (ectopterygoideum) se pohne dop‡edu, tím se maxilla i s jedovÿm zubem otoçí
kolem kosti p‡edçelní (praefrontale) do kolmé
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polohy. P‡i zav‡enítlamyje çinnost opaçná. Vztyçenízubû neníautomatické p‡i kaædém
otev‡enítlamy, ale vêdomé. P‡i polykáníko‡isti nemusípouæítjedovÿch zubû, stejnêjako
p‡i soubojích zmijích samcû nebo p‡i námluvách.
Jedová æláza (obr. 9) je umístêna za okem. Têleso vlastní ælázy je vazivové, tvorba jedu
probíhá v jednojadernÿch a dvoujadernÿch cylindrickÿch buñkách, které se po çástech çi
najednou vyprazdñují a mêní tvar na kulovitÿ. Jed se shromaæâuje v pruænÿch kanálcích
ælázy a jejíobjem setak postupnê zvêt¿uje. V p‡edníçástijetêlesojedové ælázy nahrazeno
slizovou ælázou, jejíæ sekret má z‡ejmê za úkol ucpatvÿvod ælázy, aby se mohla naplnit, ale
uvádíse, æe má i funkci ‡edidla hustéhojedu, çímæ usnadñujejehovÿdej. Æláza pracuje neustále, ale s mênícíse intenzitou podle stupnê naplnêní.Jejíçinnostje ovlivnênataké poçasím, zdravotním i psychickÿm stavem hada. Ve æláze, svalech kolem ní, v podkoæním vazivu i kûæi je mnoho melanocytû (bunêk s çernÿm barvivem), pravdêpodobnê s cílem
chránitjed p‡ed ultrafialovÿm zá‡ením. Vÿvodjedové ælázy ústítêsnê nadjedovÿm zubem
ve slizniçní ‡ase upínající se têsnê na jeho bázi, kde je zaçátek jedového kanálku zubu.
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Obr. 9
Umístêníjedové ælázy at‡ídêní
hadû podle zubû
(p‡ímÿ ‡ez)
A − aglyphae (hladkozubí)
B − opistoglyphae
(rÿhozadozubí)
C − proteroglyphae
(rÿhop‡edozubí)
D − solenoglyphae (dutozubí)
Podle DEKEYSER et DERIVOT
(1960)

D‡ívêj¿ístriktní dêlení hadû podle tvaru a umístêníjedovÿch zubû spolu s p‡ítomností
jedové ælázy na hady aglyfní, proteroglyfní, opistoglyfní a solenoglyfní (obr. 9) je t‡eba
chápat jako pomocné dêlení. Dnes víme, æe vÿvojovê se jedová æláza utvá‡ela dvêma
cestami, nikoliv, jakjsme pûvodnê p‡edpokládali, æe vznikla pouze na úkor slinné ælázy.
Tato skuteçnost v¿ak na ‡eçeném nic nemêní.
Jed zmije obecné vykazuje p‡edev¿ím úçinky hemolytické (pûsobí rozklad çervenÿch
krvinek za souçasného uvolñování krevního barviva) a hemorrhagické (krvácivé).
U poddruhu Vipera berus bosniensis je vysokÿ podíl neurotoxinû (nervovÿch jedû). Jed
je viskózníkapalinavykazujícíchovánísaponinu (smíchána s vodou tvo‡ípênivÿ roztok),
je bez zápachu a naho‡klé chuti. V suchu tvo‡íploché krystaly oranæovê, ælutê nebo ælutozelenê zbarvené (u neurotoxinu zpravidla bílé). Ultrafialové zá‡ení, bakterie a vy¿¿í
teplotajed rozkládají. Toxicitajedujevelmi vysoká, 1 −4 mg na 1 kg my¿i. Mnoæstvíjedu
jev¿ak u zmije obecné pomêrnê malé. P‡i u¿tknutívnikne do rány maximálnê 25 − 30 mg
nativního p‡írodního toxinu, coæ odpovídá 5 − 10 mg suchéhojedu. Smrtelná dávka pro
dospêlého çlovêka (70 kg) je 15 mg jedu. Jenæe ...

První úvaha

P‡i pokusech byl odebrán jed 20 dospêlÿm jedincûm zmije obecné a bylo od nich získáno níæe uvedené mnoæství suchého jedu:
1 . ...... 8 mg
2. ...... 5 mg
3. ...... 14 mg
4. ...... 7 mg
5. ...... 28 mg
6. ...... 18 mg
7. ...... 3 mg

8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.

......
......
......
......
......
......
......

13
6
7
14
39
11
5

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

15.
16.
17.
18.
19.
20.

......
......
......
......
......
......

2 mg
3 mg
5 mg
10 mg
4 mg
7 mg

Skuteçnê vychází prûmêrné mnoæství suchého toxinu na 10,45 mg. U mnoha jedincû
se v¿akvÿznamnê li¿í. Za p‡edpokladu, æe smrtelná dávkajedu pro dospêlého çlovêkaje
15 mg, si mûæeme p‡edstavit:
1 . Lidé u¿tknutí zmijemi çíslo 2, 7, 15, 16, 17 a 19 budou tvrdit, æe to nic není.
2. Po u¿tknutízmijemi çíslo 1 , 4, 9, 10, 13, 18 a 20 ponêkud zmêní názor a ‡eknou si,
æe to zas tak velká sranda nebyla.
3. Ti co si dop‡ejí u¿tknutíod zmijíçíslo 3 a 11 budou rádi, æe to mají¿ƒastnê za sebou
a po dal¿ím pokusniçení nebudou touæit.
4. Kdo se setká se zmijí çíslo 6 bude rád, kdyæ se dostane ze ¿pitálu v jiném neæ
poh‡ebním voze.
5. Ten, kterého ob¿ƒastní çíslo 5, nebo je¿tê lépe çíslo 12, nám uæ ani neprozradí, kdo
mu nakukal, æe zmije není nebezpeçná.
(A to jsme nekoketovali s my¿lenkou, æe u¿tknutí dítête do 10 kg konçí tragicky.)
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Situace je je¿tê sloæitêj¿í. Záleæí na místê u¿tknutí, jedná-li se o dob‡e prokrvené místo
çi nikoliv. U¿tknutí do hlavy je velmi nebezpeçné. Velkou a vÿznamnou roli hraje zdravotní stav postiæeného. Mladÿ organismus se lépe vyrovná s p‡íko‡ím. Stejnê dûleæitÿ je
i psychickÿ stav pacienta. Strach dêlá divy. Jsou známa úmrtí od strachu, aniæ by samo
u¿tknutíbylo p‡íçinou této tragédie. Velkou neznámou pro p‡eæitíje momentálnídispozice obêti. Pro ukázku s oblibou uvádím p‡íklad 9pistáciového: salámu. Nêkdo takovÿ zelenavÿ salám sní, a nic. Jinému po takové porci mûæe bÿt velice kru¿no. Mûæe takového
hrdinu potkat dilema, co vrazit d‡ív do klozetové mísy – hlavu nebo ..... ?!
(Kdyæjsem bylposedlÿ ch‡estÿ¿i a vidêl film,jaksi na têchto hadech pochutnávajípekariové, americká divokáprasata, bez obavyz moæného u¿tknutí, byljsem sijist, æe vrstva
podkoæního tuku prasata dostateçnê chrání, zpomaluje vst‡ebáváníjedu a dává ças na
tvorbuprotilátek. Anijsem senesnaæilzhubnout, abych bylodolnÿprotiu¿tknutíjakoprase. Ponêkudjsem zmênil názor, kdyæ p‡ítel Karel chytil zmijipro p‡ipravovanou vÿstavu
na¿ich obojæivelníkû a plazû v Karlovÿch Varech. Byla to statná samice. Kdyæ se uæaslÿm
kolegûm úlovkem chlubil, zakousla se mu v ruce dræená zmije p‡ímo do b‡icha. Bêhem
necelÿch patnácti minut uæ Karel o sobê nevêdêl. Duchap‡ítomníkolegové mu místo u¿tknutíroz‡ízli, ránu vysáli, uvolnili dÿchacícesty a hlavnê zavolali záchranku. Po podání
séra se mu znatelnê ulevilo a t‡etíden bylpropu¿tên z nemocnice. Po tomtopoznatku se
uæ nebráním hubnutí.)

T‡etí úvaha
Ani zmije nejsou bez problémû. P‡i u¿tknutí musístihnout otev‡íttlamu, vztyçitjedové
zuby, zatnout je do obêti, vyst‡íknout jed do rány, vytáhnout zuby z obêti, zav‡ít tlamu
a zaujmout vÿchozí postavení. To v¿e bêhem zlomku sekundy. Staçí, kdyæ jedna fáze
popsaného pohybu p‡edbêhne druhou a vÿslednÿ efektje nulovÿ. K tomu se mûæe p‡idatvÿmênajedovÿch zubû, onemocnêníjedové ælázy, svalová indispozice, podchlazení
a pochopitelnê i psychickÿ stav hada.
Poslednê jmenovanÿ stav zmije hraje vêt¿í roli neæ jsme ochotni p‡ipustit. Je spolehlivê
vyzkou¿eno, æe p‡i lovu malé ko‡isti zmije podræíko‡istv tlamê, aniæ by do nívpustilajed.
Naopak u velké ko‡isti nebo u ko‡isti, která mûæe bÿt pro lovce nebezpeçná, vêdomê do
níinjikuje více toxinu. Také vydráædênÿ had nep‡ítelem pouæije vêt¿ídávku jedu neæ had,
kterÿ o ru¿iteli vía p‡i p‡ekroçeníbezpeçné vzdálenosti nás útokem spí¿e varuje, aniæ by
pouæil moænou dávku jedu. Ale i v tom jsou vÿjimky.
(Asikaædÿz nás v dêtstvísoutêæilPkdo dáldoplivne?R. Bylimezinámiborci, kte‡ímohliplivat stále a je¿tê k tomu pêknê daleko. Ti ménê zdatníjen sem tam po‡ádnê PflusliR.
Jensrabi, kekterÿmjsem bohuæelpat‡ilijá, siztêæía obças doplivlina b‡icho. Staçísiuvêdomit, æejakoslinná ælázapracuje ijedová æláza a mnohé tajemstvíkolemjedu a jedovatosti bude srozumitelnêj¿í.)
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Druhá úvaha

Çtvrtá úvaha

Aby se situace kolem u¿tknutí nezdála çtená‡i bÿt p‡íli¿ jednoduchou, musím je¿tê p‡ipomenout moænost alergické reakce u¿knutého, která prûbêh u¿tknutí dokáæe velice
zkomplikovat. Látky obsaæené v hadím toxinu se sice chovajíjako antigeny, ale velice çasto se projevíjako alergeny. Srozumitelnêji ‡eçeno: mnohé sloæky hadíhojedujsou v organismu schopné tvo‡it protilátky (tohoje vyuæito p‡i vÿrobê séra proti u¿tknutí), ale mnohé
z têchto látek vyvolávají u çlovêka alergickou reakci (proto se p‡ed pouæitím antivenimózního séra zkou¿ícitlivost pacienta a aplikaci má provést léka‡). Kdyæ k tomu v¿emu
p‡ipoçteme skuteçnost, æe p‡irozená odolnost lidské populace klesá stejnê jako stoupá
mnoæství alergikû mezi námi, nelze v æádném p‡ípadê brát æádné u¿tknutí na lehkou
váhu.

Pátá a poslední úvaha

V¿echnojev pohybu. Narûstajína¿eznalosti o hadech, ba i o zpûsobech úspê¿né léçby u¿tknutÿch. Nelze v¿ak usnout na vav‡ínech. O to se starají nejrûznêj¿íodborníci. P‡íroda a její9dêti slunce: (jaksetaké hadûm ‡íká) se stálevyvíjejí, i kdyæz hlediska lidského
çasu si mnohdy myslíme, æe tomu tak není. Nanejvÿ¿ p‡ipustíme, æe æivot na Zemi jenom
niçíme. Mám pocit, æe nárûst lidskÿch znalostímnohdy p‡ekrÿvá p‡irozenÿvÿvoj æivoçi¿nÿch druhû. Teprve budoucnost poodhaluje tajemstvídne¿ního stavu znalostí, ale tím se
stávajíminulostí. To v¿ak uæ p‡esahuje rámec mÿch znalostí. Jisté v¿akje, æe i v toxikologii
hadích jedû a p‡i léçení u¿tknutÿch se vyskytnou odli¿nosti, které dovedou nep‡íjemnê
nebo p‡íjemnê p‡ekvapit.
Smêle si mûæeme spolu s V+W+J zazpívat: :Jednou jsi dole, jednou naho‡e ...:
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JAK JSME ZAÇïNALI
Kdyæjsem docházel na Heroldem objevenou lokalitu a tápaljakzaçítse znaçením zmijí, vyhledal mêjednoho dne nafakultê, kdejsem mêl tu çest uçit, Honza, student prvního
roçníku. Dozvêdêl jsem se od nêho, æe mne zná od roku 1965, kdyjsme sejako teraristé
se¿li v praæské zoo pod vedením Ji‡ího Niedla, Aldo Olexy a mé maliçkosti. On k nám
vzhlíæeljako k modlám a myjsme brali zaçínajícíteraristyjako kluky, u kterÿch teprve ças
ukáæe, jestli se jedná o povrchní nebo opravdovÿ zájem. Je¿tê mnohokrát se podobnÿm
zpûsobem odehrálo na¿e setkáníve smíchovskétatrovce, kde setenkrátteraristé scházeli.
Honza v¿ak vytrval.
Litochovické stránê jsou eldorádem zmijí. Uæ jako desetiletÿ klukje obdivoval a mnohokrát p‡edvádêl kamarádûm, jakje dovede bravurnê chytat. Co by student lovosického
gymnáziaje choval v teráriu. Dokonce v sedmnácti letech pojal âábelskÿ nápad vyzkou¿et na sobê úçinky zmijíhojedu. Po del¿ídobê odhodlávánísi v lovosické lékárnê zakoupil injekçníst‡íkaçku a jehly. V dal¿í, abyto nebylo nápadné, sérum proti zmijímu u¿knutí.
Pak uæ çekal na vhodnÿ ças, aby mohl svûj experiment uskuteçnit. Jednoho dne, kdyæjeho nic netu¿ící rodiçe odjeli do práce, p‡i¿el den 9D:.
Honza si uva‡il silnou çernou kávu, aby, aæ toho bude t‡eba, podpo‡il svou srdeçníçinnost. Zopakoval si postup a vystoupal po schodech do místnosti, kde mêl terária. Sedmnáct nic netu¿ících zmijí bylo p‡ekvapeno, æe jsou ru¿ené. Odváænÿ experimentátor vsunul mezi nê ruku a – nic. Zmije nechtêly spolupracovat. Chvíle rozçarování. Pokus
zopakoval. Zase bezvÿslednê. Dal¿íminutysoust‡edênía dal¿ízklamání. To mladého badatele rozlítilo! Jednoho samce odchytil pravaçkou a levÿ ukazovák napíchl na vztyçené
jedové zuby. Necítil æádnou bolest. Zmiji vrátil do terária a spêchal do kuchynê. Kdyæ se
ujistil, æe p‡ipravené vêci jsou na dosah a hodiny na dohled, ulehl na kanape se zápisníkem, aby mohl popsat p‡íznaky otravy hadím jedem. Nic se v¿ak nedêlo. Znovu vystoupal po schodech, z terária vyndal jiného samce a p‡inutil ho k u¿tknutí do nastaveného
ukazováçku. Koneçnê! Pokus byl odstartován.
Nêæ p‡ibêhl do kuchynê uæ cítil, æe ho zmije zasáhla naplno. Nepociƒoval v¿ak strach,
naopak radost, æe je na prahu poznání. Jak dosvêdçujíjeho zápisky: 9Bêhem pûl hodiny
mi silnê otekla celá paæe:. Honza cítil, æe p‡i¿lavhodná chvíle pro aplikaci séra. Nebyloto
ale jednoduché. Oteklá leviçka byla k niçemu a samotná praviçka nestaçila. Poda‡ilo se
mu rozbít ampulku sératak, æe obsah vytekl do p‡ipravené skleniçky. P‡i nasáváníséra do
injekçníst‡íkaçky ucítil náhlou nevolnost a omdlel. Kdyæ p‡i¿el k sobê, zjistil, æe sérum je
rozlité. Na¿têstí vêt¿ina ho zûstala ve st‡íkaçce. Bez zaváhání si ho vpravil do postiæené
konçetiny. Reakce byla nad oçekávání rychlá. Gejzír zvratkû a opêtovné bezvêdomí! Po
probráníse zhrozil spou¿tê, kterou v kuchyni dokázal vytvo‡it. Po çty‡ech, p‡esnêji ‡eçeno po t‡ech, protoæe oteklá ruka bolela, se jal gruntovat. ùnavou i s pocitem z dobrého
úklidu, ve ví‡e, æe matka nic nepozná, se natáhl na kanape a pokraçoval v psaní poznámek o prûbêhu u¿tknutí. Jak sám do deníku poznamenal: 9Vênoval jsem se vêdecké çinnosti.:
Je¿tê nêæ Honzovi rodiçe dorazili z práce domû, staçil uklidit zápisník a tvá‡it se nenápadnê. Pak uæ to ¿lo ráz na ráz. Rodiçe vêdêli kolik uhodilo. O paní Hromádkovou se pokusily mdloby a pan Hromádka zavolal léka‡skou pohotovost. Neæ p‡ijela první pomoc,
vysvêtlil rodiçûm, æe ho kouslazmije proto, æe na ni omylem postavil stolnílampu. Kde se
u nich vzalo drahé sérum se mu nepoda‡ilo uspokojivêvysvêtlit. Na lovosické pohotovosti p‡esvêdçil léka‡e, æe uæ sérum dostal, ale projistotu skonçil v litomê‡ické nemocnici. Po
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çty‡ech dnech byl v po‡ádku doma, jen zmije musel pustitven. Neæ se rok s rokem se¿el,
mêl doma zase terária a v nich pêknou kolekci zmijí obecnÿch. ùspê¿nê dokonçil gymnázium a zaçal studovat pedagogickou fakultu.
Byl jsem rád, æe se objevil çlovêk, majícízájem o na¿e plazy. Çlovêk, kterÿ chtêl jakojá
proniknout do chovánízmijí. To mê fascinovalo. Nikdy by mê nenapadlo, æe by mohl bÿt
s pozorováním zmijí dál. Notabene student!
P‡i prvníp‡íleæitostijsem se s Velorexem vydal za Honzou. Krátcejsme si prohlédlijeho
terária a spêchali na slibovanou lokalitu. Terén byl podobnÿjako v¿ude okolo. Kdyæjsme
se blíæili ke k‡oví u cesty, prohlásil Honza: 9Tady by mêl bÿt bílÿ samec.: Najednou koukám, on tam skuteçnê byl! Kousek dál dal¿í, tentokrát modrÿ. Vedle zídky se v odpoledním sluníçku vyh‡ívala ælutá samice a v nedalekém k‡ovisku se marnê pokou¿el schovat
ælutê nabarvenÿ sameçek. Byl jsem u vytræení. Kdybych nevê‡il na zázraky, podezíral
bych Honzu, æe se se zmijemi domluvil. Nêcojim slíbil a teâmê chtêjíspoleçnê ohromit!
Bájeçnê se jim to povedlo. Je¿tê neæ jsme nastoupili zpáteçní cestu stihl Honza oznaçit
dvê nové zmije. Asi proto, abych si nemyslel, æeje s nimi opravdu domluven. Tojsem neçekal ani v nejbujnêj¿ích snech. Mêli jsme o çem povídat a sp‡ádali jsme dal¿í plány.
Netrvalo dlouho a mêljsem moænost uvítat mladého p‡ítele na Boætê¿ické lokalitê. Nedopadloto dob‡e. Vidêlijsmejen dvêzmije, z tohojenjednu oznaçenou. Honza mêl pocit, æe lokalita je p‡íli¿ malá. P‡esto jsme se domluvili na stejném postupu znaçení zmijí,
sdêlování si poznatkû a na dal¿í spolupráci. Tak vlastnê zaçalo rûst na¿e p‡átelství.
Kubaçka a Çepec jsou dvê lokality, na nichæ se zaçalo odvíjet úmyslné a rádoby 9soustavné: pozorování. Uvozovkyjsou zde na místê, protoæe i kdyæjsme pozorováním zmijí
byli p‡ímo posedlí, mêli jsme i jiné povinnosti a dal¿ízájmy. Ani poçasí nám nebylo vædy
naklonêno. Ale ¿li jsme do toho.
První lokalita leæíjiænê od ùstí nad Labem mezi obcemi Prackovice a Litochovice. Je
poloæena na mírném svahu, kterÿ se zvedá od ‡eky Labe a dále p‡echází v kopec jménem Kubaçka. Leæív nadmo‡ské vÿ¿ce 200 – 250 m. Z tohoto svahu pomêrnê strmê çní
vyvÿ¿enina obtékaná kolem dokola hrázemi kamení. Tatvo‡ícentrum celé lokality. Jejívrcholekje porostlÿdubovÿm lesíkem, plochacelé lokalityjetravnatá. Mezi kamennou hrázíje çastá trnka a ¿ípek. Nejçastêj¿ívÿskyt zmijí byl zaznamenán najiæní a jihovÿchodní
stranê. Na tento prostor o rozloze p‡ibliænê 250 x 300 m byla koncentrována Honzova
pozornost. Jiænía vÿchodnístrana p‡echázejív pole, na kterém zmije nacházely dostatek
potravy. Pravidelnê kaædÿ rokv dubnu se nêkteré p‡emisƒovaly na kamennou zídku, která
tvo‡ila jeho vÿchodní hranici. Zajímavé bylo, æe radêji volily cestu travnatÿm úvozem
p‡esto, æe p‡es pole to bylo blíæe. Sledováno bylo i ¿iroké okolí, ale zmije zde byly nacházeny pomêrnê z‡ídka.
Druhá lokalita leæí severozápadnê od ùstí nad Labem mezi obcemi Boætê¿ice a Chudêrov (psánotaké Chuderov).Jetvo‡ena úpatím kopce Çepec, kterÿ má nadmo‡skou vÿ¿ku 477,2 m. Porostje tvo‡en p‡eváænê dubovÿm lesem se smrkovÿmi enklávami. Vlastní
sledované centrum lokalityje tvo‡eno zásekem a mladÿm porostem dubu a k‡ovin, p‡edev¿ím trnek. V tomto prost‡edíje asi v polovinê svahu stará kamenná hráz, zçásti pobo‡ená a zarostlá k‡ovisky. Tento svah ústína poli.Jiæníhranice polejetvo‡ena silnicíspojující zmínêné obce. Na jejím okraji nebyly zmije zastiæeny, proto nebyla dále sledována.
Zbylé t‡i okraje pole, zejména místa s k‡ovisky, jsou zmijemi nav¿têvována. Ke sledované
lokalitê pat‡í i úvozová cesta na západním okraji pole. Plocha v centru lokality, kde byly
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Mêlijsmetedy svá království, mêlijsme i své zku¿enosti s chytáním zmijí,jejich chovem
v teráriích i s u¿tknutími. Honza mêl prvenstvív znaçenízmijí. Bylo v¿akt‡eba oznaçitco
nejvíce zmijí, sledovat je i v dal¿ích letech, abychom byli schopni odpovêdêt na otázku
jak vlastnê æijí, coæ byl ná¿ sen. Tak jsme se do toho dali.
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zmije sledovány a znaçeny, je zhruba 375 x 375 m. Na plo¿e 1 km , tj. vçetnê kopce
a okolí, byla provádêna kontrola, zda se jedná o zmiji z centrální lokality.
Kaædÿ z nás mêl svou lokalitu, která splñovala t‡i podmínky:
1 . Byla snadno dosaæitelná z bydli¿tê.
2. Vyskytovalo se tu nêkolik rûznÿch biotopû.
3. Nebyla p‡íli¿ nav¿têvovaná lidmi.

JAK JSME ZMIJE POZNÅVALI
Zmije jsme znaçili jednoduchÿm nat‡ením barevného pruhu na zádech barvami, aby
bylo na první pohled jasné, æe sejedná uæ o na¿i 9známou: a nemuseli jsmeji p‡i dal¿ím
spat‡eníru¿it. Souçasnêjsme si byli vêdomi, æetoto znaçeníp‡i prvním svleçenívezme za
své. Protojsme kaædou zmiji oznaçili je¿tê odst‡iæením b‡i¿ního ¿títku. Dal¿íjaro ukázalo,
æe i toto geniálníopat‡ení má svá úskalí. Zmijí p‡ibÿvalo a poçet barev zûstával prakticky
nemênnÿ. Také odst‡iæení jednoho aæ t‡í ¿títkû se stalo çasem nep‡ehlednÿm. Nezbylo
neæ se pokusit vychytat v¿echny stávající mouchy problému.
Acetonové barvy jsme uæ v poçátcích zavrhli, protoæe se rychle z têla hadû odíraly.
Nejlep¿ích vÿsledkûjsme dosáhli u barev 9Industrol: a 9Unicol:. Nedostatek poçtu barev
jsme ‡e¿ili tím, æejsme si dal¿íodstíny míchali. Praxe ale ukázala, æe po çase a za pohybu
zmije v trávêje obtíæné, ne-li nemoæné, urçit barvu bílou, ¿edivou, nebo hliníkovou. Stejnÿ problém nastal s odstíny, kteréjsme si namíchali. P‡echody svêtle çervené a oranæové,
nebo odstíny mezi modrou a zelenou byly neçitelné. Pokud jsme nejistê zbarvenou zmiji
odchytili, bylo po problému, ale pokud vyhrála ona, nevêdêli jsme, o kterého jednice se
jedná a bylo to, jako bychom ji vûbec nevidêli. Pozdêji, kdyæjsem zaçal spolupracovat se
Zbyñkem, pouæívali jsme barvy pro barvení modelû. Barvy 9Revell: plnê uspokojili na¿e
poæadavky. Byly baleny v malÿch plechovkách vhodnÿch pro transport. ¢kála nabízenÿch barev byla dostateçnê ¿iroká. Navíc v kombinaci se st‡íbrnou, zlatou, mêdênou
a modrou metalÿzou byly dal¿ímoænosti znaçení. Tak mêly zmije na h‡betê dva podélné
pruhy: Samci mêli st‡íbrnou nebo modrou metalÿzu v kombinaci s dal¿íidentifikaçníbarvou, kdeæto samice zlatou nebo mêdênou metalÿzu kombinovanou s dal¿ím barevnÿm
pruhem. To se osvêdçilo zejména u nesvleçenÿch hadû nebo u hadû v pohybu, kdy bylo
obtíæné urçit, zda se jedná o samce çi samici. Koncem jara, kdyæ zaçala bujet vegetace,
se kaædé spolehlivé a vçasné upozornêní na p‡ítomnost zmije vyplatilo. Nevÿhodami
têchto barev bylo obtíæné shánêní a vysoká cena. Kdyæ uæ je ‡eç o barvách, musím se
zmínit o zpûsobu naná¿ení barvy. Pûvodnê jsme uæívali ¿têteçek. Jednodu¿¿íje kousek
¿pejle. Není nutné ji prát v ‡edidle a peçovat o ni jako o ¿têtec. Do barvy namoçená
¿pejle udræíprávê pot‡ebné mnoæstvíbarvy pro nat‡enípruhu na zádech zmije. Lze pouæít i vhodnou ulomenou vêtviçku, ale spot‡eba drahé barvy se vÿraznê zvÿ¿í.
I kdyæ barvení zmijí bylo pro snadné sledování dûleæité, je¿tê dûleæitêj¿í bylo p‡esné
a trvalé oznaçeníjedince. Zpoçátku jsme vyuæívali rûznÿch abnormalit vyskytnuv¿ích se
u zmijí. Defektû ventralních (b‡i¿ních) ¿títkû,jizvy natêle i odchylekve zbarveníjedince çi
tvaru 9cik−cak: h‡betní kresby, ba i odli¿nosti v uspo‡ádání ¿títkû na hlavê. Ukázalo se
jistêj¿í povaæovat tyto nenormálnosti pouze za pomocné znaky a spolehnout se jen na
dûkladné odst‡iæenívybraného b‡i¿ního ¿títku p‡ímo u jeho báze. Obava, æe toto drobné
zranêníbude p‡íçinou koæního onemocnêní, se ukázala bÿti lichou. Naopak, nedokonalé
ust‡iæení ¿títku nebo vyst‡iæeníznaçky ve tvaru 9V: bylo po çase zdrojem nejistoty nebo
nepoznání znaçeného jedince.
Pro odeçet oznaçenÿch b‡i¿ních ¿títkû jsme postupovali od kloaky smêrem k hlavê.
Anální (kloakální) ¿títek byl vÿchozí. ¢koda, æe jsme zpoçátku st‡íhali ¿títky bez velkého
rozmyslu. Zbyteçnêjsme si komplikovali æivotsloæitÿmi klíçi, a p‡i tom staçilo nat‡ímístné
oznaçení. Ust‡ihnout t‡i ¿títky:
1 . – 10. b‡i¿ní ¿títek by odpovídal jedniçkám,
11 . – 20. b‡i¿ní ¿títek by odpovídal desítkám a
21 . – 30. b‡i¿ní ¿títek by odpovídal stovkám.
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Had ç. 1 by se mêl znaçit 001 a mêl by ust‡iæeny 1 .,20. a 30. b‡i¿ní¿títky. Zatím co my
jsme zaçali náhodnê, coæ se ukázalo çasem jako p‡íli¿ sloæité. Takæe nap‡íklad na¿e zmije
çíslo 8 má ust‡iæena 17. a 18. ventrale. Ç. 27 má ust‡iæena4., 5., 8. a 9. ventrale. Ç. 519 má
ust‡iæena 9.,11 . a 30. ventrale. Çtená‡i se mûæe zdát, æe p‡íli¿ pozornosti vênuji znaçení
zmijí. Jenæe chybné oznaçení hada vede v tom lep¿ím p‡ípadê k nepouæitelnosti získanÿch poznatkû pozorovatelem. V tom hor¿ím p‡ípadê k nepravdivé interpretaci vÿsledkû. Inu,: 9Chybami se çlovêk uçí, ale blbost je vêçná!:
P‡i nejlep¿í vûli jsme se dopou¿têli omylû i chyb. Dvakrát se mi poda‡ilo novou zmiji
ulovit, nabarvit a pustit. Teprve potom jsem si uvêdomil, æe nemá ust‡iæené ventrale. Do
svleçení pokoæky jsem ji nena¿el. Abych nezkreslil vÿsledky, nemohl jsem její nález evidovat. Trestuhodnÿ uæ byl p‡ípad, kdyjsem se po çty‡ech letech setkal s oznaçenou zmijí.
Mêljsem ze setkánítakovou radost, æejsemji po nabarvenípustil, aniæ bych obnovil ust‡iæenáventrale. Na¿têstíjsme se potÿdnu zase setkali achybujsem napravil. Praxe ukázala,
æe ust‡iæení b‡i¿ních ¿títkû je spolehlivê znát i po çty‡ech letech a je¿tê po osmi letech je
rozeznatelné. Právê kombinace po¿kozenínêkolika ¿títkû praktickyvyluçuje moænostzámêny s náhodnÿm defektem nebo zranêním.
Celkové provedeníje velice jednoduché. Staçí ulovit zmiji tak, æe ji pomocí klacíku dræeném v pravé ruce p‡itiskneme hlavu k zemi. Prost‡edníçkem a palcem leviçky hlavu
zmije fixujeme proti pohybu do stran. Levÿm ukazováçkem p‡idræujeme hlavu svrchu.
Praviçkou uchopíme têlo zmije a nyníji bezpeçnê zvedneme. Zmiji mûæeme dræet levou
rukou jak bylo ‡eçeno a malíçkem, p‡ípadnê prsteníçkem, leviçkou si pomoci v dræenítêla tak, aby krçníobratle nebyly vahou têla a zmítáním namáhány. Tím si uvolníme pravou
ruku. Mûæeme z bra¿ny vyjmout nûæky a odst‡ihnout p‡íslu¿né ¿títky. P‡i tom je lep¿í sedêt. Pakstaçívyndat plechovku s barvou, otev‡ítji, barvu pomocí¿pejle rozmíchatazmiji
nat‡ít. Zmiji pustíme tam, kde byla chycena. Nejdûleæitêj¿íje v¿e si ihned zapsat. Jednoduché, æe?
Originální, ale bêænê nepouæitelnÿ zpûsob znaçeníodstranêníb‡i¿ních ¿títkû si vymyslel
Zbynêk. Jednou ¿el na zmije. Kdyæ ulovil novou zmiji zjistil, æe zapomnêl doma nûæky. Aby
nep‡i¿el o novicku, rozhodl sejíalespoñ dva ¿títkyvykousnout. Je neuvê‡itelné, æe se mu to
poda‡ilo. Zmije zákrok p‡eæila, ani Zbynêk nebyl u¿tknut. Jak se p‡i æuælání b‡icha bránila,
poda‡ilo sejícelÿ Zbyñkûv obliçej vydatnê upatlat exkrementy. Jemu to v¿ak nevadilo, dokud si p‡i návratu z lokality spolucestující v autobuse nezaçali odsedávat a brblat.
Nemnohoznaçenÿch zmijílze sledovat na lokalitê çasto. Kaædÿ roksetu objevívíce nováçkû neæ starousedlíkû. Protojsme plochu sledované lokality podstatnê roz¿í‡ili a prohlíæeli jsme zmije i v jejím okolí. To bylo çasovê nároçné. Bohuæel p‡íli¿ pozdê nás napadlo
znaçit zmije vyskytující se i mimo sledovanou lokalitu. ”ada p‡átel nám chtêla pomoci.
Vyskytly se v¿ak problémy s nedodræováním metodiky. Kdyæ stoupl poçet lidí zabÿvajících sejejich znaçením, objevily se nesrovnalosti v evidenci. Protojsme poæádali pomocníky, aby se omezili jen na sledování nabarvenÿch zmijí a pak nám sdêlili, kde je vidêli.
Aæ neuvê‡itelné je, jak málo docházelo k u¿tknutí. Nikdy a nikoho z nás æádná zmije
nenapadla. Byly dokonce shovívavé p‡i chytání a braní do ruky. Ponêkud se jim nelíbilo
st‡íhání b‡i¿ních ¿títkû, kdy sebou trochu mrskaly, ale vêt¿inou zûstaly klidné. Také nabarveníh‡betuje nevyvedloz míry. Oznaçenázmije po pu¿têníz ruky buârychlezmizela v úkrytu nebo se zcela klidnê, po uji¿tênísejazykem co se dêje, odplazila do bezpeçí.
Jedinê ve dvou p‡ípadech jsem byl p‡i znaçení u¿tknut do prost‡edníçku levé ruky, kdyæ

se jízpûsob mého dræení nelíbil a snaæila se z prstû vykroutit. V obou p‡ípadech jsem si
‡íkal: 9Ona mê kousne!:, jak s oblibou vzpomíná Zbynêk. Ona mê opravdu kousla! Prst
trochu otekl a ruka mírnê bolela, ale pozorováníjsme vædy dokonçili a u¿tknutí zûstalo
bez následkû. 9Aæ na tu hlavu!:, jak s oblibou dodávala moje æena. K obêma u¿tknutím
do¿lo naja‡e a po roce. Vædysamcem çíslo 73. Vídaljsem se s ním dosti pravidelnê od roku 1984 aæ do roku 1991 . Pat‡il mezi první zmije, se kterÿmi jsem se s p‡íchodem jara
vædy setkal. Ta dvê u¿tknutí jsem bral jako p‡átelskÿ polibek.
Následujícího roku jsem nastoupil do chomutovského zooparku. Na sledování nyní uæ
vzdálené lokality nezbyl ças. Naja‡e roku 1994 a 1995 mne touha po setkáníse známÿmi
zmijemi donutila p‡ekonat svou lenost a vypravit se za nimi. To jsem nemêl dêlat. Staré
známéjsem nevidêl a truchlení nemám rád. Podle sdêleníZbyñka, kterÿje¿tê p‡íleæitostnê v pozorování pokraçuje p‡estoæe se sám p‡estêhoval do Dêçína, nebyl ná¿ oblíbenÿ
samec çíslo 73 uæ pozorován.
Povznesu-li se nad v¿echna zji¿têní, kterÿch jsme znaçením zmijídosáhli, nemohu pominout to nejdûleæitêj¿í. Oznaçené zmije vystoupily z anonymity. Potkávali jsme je jako
kamarády. Na setkánís nimi jsme se p‡ímo tê¿ili. Navícjsme mêli pocit, æejsme blíæ k Æivotu s velkÿm æ. To je nejkrásnêj¿í záæitek.
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1984: 1 −27. 03. /I, 2−31 . 03. /I, 3−−01 . 04. /H, 4−05. 04. /H, 5−07. 04. /G, 6−13. 04. /G,
7−17. 04. /G, 8−22. 04. /G, 9−26. 04. /G, 10−30. 04. /G, 11 −03. 05. /C,
12−04. 05. /B, 13−05. 05. /A, 14−08. 05. /A, 15−23. 7. /A, 16−01 . 08. /A.
1985: 17−27. 03. /I, 18−31 . 03. /H, 19−02. 04. /H, 20−04. 04. /H, 21 −08. 04. /H,
22−09. 04. /H, 23−13. 04. /H, 24−14. 04. /H, 25−20. 04. /H, 26−21 . 04. /H,
27−04. 05. /H, 28−06. 05. /H, 29−10. 05. /H, 30−13. 05. /H, 31 −04. 08. /A,
32−19. 09. /D, 33−20. 09. /D.
1986: 34−08. 04. /J, 35−17. 04. /H, 36−20. 04. /I, 37−21 . 04. /H, 38−22. 04. /H,
39−08. 04. /H, 40−19. 04. /H, 41 −26. 04/H, 42−23. 08. /H.
1988: 43−26. 03. /H, 44−30. 03. /H, 45−31 . 03. /H, 46−02. 04. /H, 47−03. 04. /H,
48−04. 04. /H, 49−05. 04. /H, 50−15. 04. /H, 51 −16. 04. /H, 52−26. 04. /H,
53−27. 04. /H, 54−08. 05. /H.
1989: 55−07. 03. /J, 56−14. 03. /I, 57−18. 03. /I, 58−29. 03. /H, 59−30. 03. /H,
60−02. 04. /H, 61 −08. 04. /H, 62−09. 04. /H, 63−221 . 04. /H, 64−23. 04. /H,
65−25. 04. /H, 66−01 . 05,/H, 67−14. 05. /L, 68−05. 06. /C, 69−05. 08. /C.
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Obr. 10
P‡ehled dat, místzastiæenía p‡edpokládaného pohybu samce ç. 73 na lokalitê Çepec

Z PRVNïCH V¥SLEDKª
Jakmile se çlovêk zaçne zabÿvat nêjakÿm problémem, získá první vÿsledky relativnê
brzy. P‡i jejich hodnocení se v¿ak stejnê rychle objevíchyby, kterÿch se nedokázal vyvarovat nebo najde nedostatky v metodice práce. Také p‡itom vyvstanou nové problémy,
které p‡i nejlep¿ívûli nedokázal p‡edpokládata musíhledatjiná ‡e¿ení. P‡i pozorováníæivoçichû v p‡irozeném prost‡edí zaplatí badatel za kaædou chybiçku odroçením o celÿ
rok nadêji na úspê¿né ‡e¿ení úkolu. Aæ následujícího roku bude mít moænost pozorování
zopakovat. Musí v¿ak doufat, æe i poçasí s ním bude alespoñ trochu spolupracovat. Ani
s Honzou jsme nebyli u¿et‡eni têchto nep‡íjemnÿch pravd. P‡esto jsme na konci roku
1973 spoleçnê zpracovali dosaæené vÿsledky z pozorováníznaçenÿch zmijí na obou lokalitách.
Roçní aktivita je závislá na poçasítoho kterého roku. Ve své podstatê se v¿ak opakuje
právê tak jako roçní období. P‡i hodnocení získanÿch vÿsledkû je nutno míti na pamêti
nadmo‡skou vÿ¿ku sledovanÿch lokalit. Bezhlavé zev¿eobecnênízískanÿch poznatkû by
mohlo vést k jejich p‡íli¿nému zkreslení. Zmije opou¿têjísvá zimovi¿tê v polovinê mêsíce
b‡ezna za p‡edpokladu, æe p‡edcházela ‡ada slunnÿch dnû. V opaçném p‡ípadê mohou
zmije opustit zimovi¿tê aæ poçátkem dubna.
Dvakrátjsem se s kolegy uprost‡ed zimysetkal sezmijí. Prvníp‡ípad byl nazaçátku prosince, kdy nenapadl je¿tê sníh – naopak– slunnÿ den nám spí¿e p‡ipomínal jaro. Na dopolední procházce po sjezdovce v Telnici jsme s Herdoldem spat‡ili vyh‡ívající se zmiji.
Na na¿i p‡ítomnost nereagovala, ani se nebránila p‡i chytání. Kupodivu její têlo bylo na
omak teplé. Kdyæ jsme ji pustili, bez spêchu se odplazila a zmizela v drnu se starou trávou. Po çty‡ech letech jsem se ornitologem Jirkou nechal vytáhnoutv lednu do zimníp‡írody, açkoliv zimu nemám rád. Jako by mi sluníçko chtêlo zp‡íjemnit cestu snêhem, kterÿm jen místy proza‡ovaly holé plochy s uschlou sta‡inou. Najednou jsme oba stanuli
jako p‡ikovaní. Plochu se starou trávou opou¿têla klidnê se plazícízmije, která pokraçovala p‡est‡ímetrovÿsnêhovÿjazyk, aby pak pronikla na dal¿íholou plo¿ku azmizelav mlází
z druhé strany, zavátém snêhovou závêjí. Tojsem prvnê vidêl zmijího 9lyæa‡e:, ale vûbec
jsem mu nezávidêl. Byla mi zima, i kdyæ sluníçko svítilo. Oba popsané p‡ípadyjsou vÿjimeçné a odehrály se v Kru¿nÿch horách.
Na Kubaçku i Çepec jsme koncem zimy netrpêlivê vzhlíæeli s novou nadêjí, æe se nám
v blíæícíse sezónê poda‡ísetkats :kamarádkami:. Æe budeme moci poodhalit rou¿ku tajemstvíjejich æivota. Koncem února, kdyæ slezl sníh a sluníçko oznamovalo, æe nadvláda
zimy brzy skonçí, jsme se vydávali na obchûzku lokalit. Vÿsledkem bylo vædy zklamání
a veçerní citelné ochlazení nás znovu a znovu uji¿ƒovalo, æe jsme nedoçkaví blázni.
V b‡eznu se hra opakovala. Aæ koneçnê nade¿el den D. Radost ze spat‡ení první leto¿ní
zmije neznala mezí. Druhÿ den ráno nafakultê ¿ƒastnÿ lovec radostnê oznámil druhému:
9Uæ lezou!:. Vítêzstvízpravidla náleæelo Honzovi. Pakjsem byl v práci k neudræení. Kolegové se mnou cítili, dokonce i ¿éfkatedrytoleroval moji dvouhodinovou nep‡ítomnost,
kdyæjsem ¿el nazmije. Tato zvÿ¿ená aktivita mi vydræela celéjaro a 9dæínovÿ: Velorex konal dobrou sluæbu.
Po zimování se nejd‡íve objevili samci. Zpravidla se dræeli v blízkosti zimovi¿tê a ke slunêní vyuæili kaædé p‡íleæitosti. Samice se zaçaly objevovat asi o 10 aæ 14 dnû pozdêji. Na
rozdíl od samcû se samice vydávaly prakticky okamæitê na svá místa s dostatkem potravy
a místa budoucího setkání se samci. V na¿ich p‡ípadech to byly okraje polí. Samci v tuto
dobu shánêjí potravu jen vÿjimeçnê. Teprve po prvním svlékání, ke kterému dochází na
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p‡elomu dubna a kvêtna, se vydávají samci za samicemi. Pro zmije nastává ças zachování
druhu.
S nostalgiívzpomínám na prvníjaro, kdyjsem bêhem t‡ídnû barevnê oznaçil své çty‡i
samce. Byloto nazmínêné zídce, objevené Heroldem. Sniljsem, æeto budeten pravÿ ráj,
kde proniknu do zmijího tajemna. Çervenÿ samec právê vylézal ze zídky, kdyæ jsem ho
poprvé spat‡il a oznaçil. Druhÿ den byl stoçenÿ natrávê asi pûl metru od místa nabarvení
a tvá‡il se, æe mu nijak mûj zákrok nevadí. O dva a pûl metru dále, u k‡ovípod zídkou, se
slunil dal¿í samec, kterého jsem oznaçil mod‡e. T‡etí den, p‡i p‡íchodu na místo, jsem
u k‡oví na pravé stranê zídky uvidêl dal¿ího samce, kterého jsem nat‡el na bílo. Çervenÿ
samec se slunil asi metr vlevo na hranê zídky a z níasi pûl metru vpravo vylézal novÿ samec, kteréhojsem oznaçil barvou ælutou. Po necelÿch dvou metrech jsem spat‡il modrého samce, kterÿ se odplazil asi metr vpravo od místa pûvodního vÿskytu. Je¿tê neæ jsem
opustil své království se ælutÿ samec p‡estêhoval do blízkosti bílého. Çtvrtÿ den byl nejkrásnêj¿í. Po p‡íchodu na lokalitu jsem na¿el bílého samce jak vyhlíæí ze zídky, kde byl
vçera ælutÿ. Kdyæ se ujistil, æe mu nehrozíæádné nebezpeçí, vylezl na horní stranu zídky
a oddal se slunêní. Ælutÿsamec se uvelebil mezi rozpadlé kameníp‡ímo pod místem, které, stejnê jako vçera, dnes okupoval çervenÿ. Modrÿ se p‡estêhoval na místo pûvodního
oznaçení. Neæjsem sevrátil z obhlídky, ælutÿsamec uæzase leæel stoçenÿ nazaçátku k‡oví po pravé stranê zídky. Posadil jsem se do trávy, abych na zmije i zídku vidêl. Popustil
jsem uzdu fantazii a p‡edstavil si, jak by to bylo krásné dokázat se zmen¿it a prolézat zídkou se zmijemi. To by se dêlal vÿzkum! To by se odhalovalojejich tajemství! Neæjsem dosnil, uvêdomil jsem si realitu: po zmijích jako by se zem slehla. V dal¿ích dnech uæ to ¿lo
se mnou s kopce. Pátÿ den byl bílÿ samec na zaçátku k‡oví. Çervenÿ se p‡estêhoval na
pûvodnímísto modrého aten asi o metrvlevo. Ælutÿsameczmizel. ¢estÿden zmizel i bílÿ
samec. Çerveného jsem zastihl prolézajícího k‡ovím jako vçera, ale nechtêl se se mnou
p‡átelit a zmizel v zídce. Modrÿ samec zaujal místo çerveného. Sedmÿ a osmÿ den byli
oba samci asi metr od sebe v k‡ovípo levé stranê zídky. Kromê nich jsemjinou zmiji nevidêl. V dal¿ích dnech zelazídka prázdnotou. Roz¿í‡il jsem tedy podstatnê pûvodnê sledovanou lokalitu a zaçal znovu. Jenæe ças plynul, nástup jarní aktivity jsem plnê nezvládl
a navíc se ukázalo, æe jemné ust‡iæení b‡i¿ního ¿títku nemá praktického vÿznamu. Tak
jsem vlastnê prohrál svûj nástup znalce zmijí.
V období pá‡ení putují samci za samicemi. Samice usnadñují pouƒ samcûm vypou¿têním feromonû. P‡i setkáníobou partnerû je na nich patrno vzru¿ení. Na samcích více neæ
na samicích. To se projevuje trhavÿmi pohyby têla, pronásledováním samice samcem
a otíráním se o jejítêlo. Samec p‡elézá p‡ednít‡etinou têla potêle samice od ocasu k hlavê a dotÿká se jíjazykem. Nêkdy ji i lehce kou¿e. Jejich jedové zuby v¿ak zûstaly v klidu
a nikdy, alespoñjakjsme pozorovali, nebyly pouæity. Kdyæjsou obajedinci stejnêvyladêni, dojde k pá‡ení. Samice se nesnaæíkloakou ucuknout, nÿbræ nadzvednutím ocásku nebo p‡ímo jeho zvednutím za souçastného vy¿pulení kloaky oçekává intromisi samcova
hemipenisu. Samec, kterÿ byl p‡edehrou dostateçnê vzru¿en, vyuæije okamæiku p‡iblíæeníse partnerçiny kloaky k pohlavnímu spojení. Vlastníkopulace mûæe trvat i çty‡i hodiny,
jakjsme pozorovali v teráriu. Po skonçení kopulace pár zcela vÿjimeçnê zûstane pohromadê. Çastêji samec místo opustía samice najde klid v bezpeçí úkrytu nebo se sluní nedaleko. V p‡ípadê, æe samec neopustil místo pá‡ení, dochází k opakování kopulace se
stejnou samicínebo najdezalíbenív jiné. Také samice nepohrdne dal¿ími nápadníky. Do-

konce jsme byli svêdky postupného pá‡eníjedné samice
se t‡emi samci v jednom dni, aniæ by mezi nimi do¿lo
k nêjaké roztræce. Samci trpêlivê çekali aæ na nê dojde
‡ada a samice bude mít zase zájem, coæ se projevilo nabídnutím kloaky. Nat‡etího samce zpoçátku nereagovala
a on se o ni v krátké dobê p‡estal pokou¿et. Bêhem dal¿í
hodiny, kdy zûstala leæet v klidu, novÿ samcûv pokus
o pá‡ení akceptovala. V prûbêhu milostnÿch her jsou
zmije, z hlediska normálního chování, jako vymênêné.
Reagují daleko ménê na podnêty v okolí. Zejména samci. P‡ítomnost pozorovatele jim prostê nevadí. P‡i opakovném ru¿eníse samice snaæíodplazit do bezpeçía p‡i
tom vleçe samce za sebou. To je jistê nep‡íjemné.
Stojí za to si blíæe v¿imnout kopulaçního orgánu zmijího samce (obr. 11 ). Je tvo‡en dvêma hemipenisy, levÿm
a pravÿm, se stejnou funkcí i schopnostmi. U vzrostlého
samce, asi 60 cm velkého, dosahuje délka ztopo‡eného
hemipenisu asi 12 mm a svÿmi dvêma vrcholy ¿í‡ky aæ
10 mm. Oba nestejné vrcholy jsou poseté trnovitÿmi,
nehtovitÿmi útvary, které bráníve vyklouznutíkopulaçního orgánu ze samiççiny kloaky. Na hadech v zajetíjsme
pozorovali u rûznÿch hadû preferenci jednoho hemipenisu p‡ed druhÿm, ale ne st‡ídání. Také jsme byli svêdky
p‡edçasné ejakulace p‡i pokusech hadû o spá‡ení. Stejnê
p‡ekvapujícíje schopnost hadû bÿt vyladên a uskuteçnit
pá‡ení, aniæ by pak samice porodila mláâata nebo je potratila. To jsem pozoroval u nêkolika hadû chovanÿch
v teráriu a pûsobilo to na mne, jako by sex hrál i jinou roli
neæ pro zachování druhu. Neçekaná byla zpráva ¿védskÿch herpetologû o mnohoçetném mate‡ství u zmije. Jinÿmi slovy: samice zmije p‡ivedla na svêt potomky souçasnê od dvou samcû. Je¿tê ¿têstí, æe si hadi nelámou
hlavu s otcovstvím a lidé tomu pro jistotu nevê‡í. Neménê pozoruhodné události, i kdyæ z jiného soudku, jsem
byl náhodnÿm svêdkem. Na kraji silnice mezi Tisou a Dêçínskÿm Snêæníkemjsem dne 25. srpna 1973 na¿el p‡ejetou samici zmije obecné. Dvê novorozená mláâata byla
stoçená v bezprost‡ední blízkosti samice a t‡etí, je¿tê
v blanitém obalu, vyçuhovalo z její kloaky. Nejevilo v¿ak
známky æivota. I mrtvá samice byla v tomto okamæiku
pro mne symbolem obdivuhodné æivotnísíly. Stále se objevují nové otázky, na které neznáme odpovêâ, nebo je
jen tu¿íme. I v tom je krása poznávání.
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Obr. 11
Hemipenis zmijího samce
Podle SAINT−GIRONS (1971)

KDE ÆIJï
Je aæ neuvê‡itelné, æe tak ¿iroce roz¿í‡enÿ plaz, jakÿm je zmije, tak mistrnê uniká lidské
pozornosti. Jen relativnê málo lidí se mûæe pochlubit, æe se s ní ve volné p‡írodê setkali
tvá‡ív tvá‡.Je¿tê ménê lidíji potkalovícekrátv æivotê. P‡esto se mezi nimi, i za pomoci ve‡ejnÿch sdêlovacích prost‡edkû, ¿í‡í nejrûznêj¿ífámy a ‡ada lidí se jí bezdûvodnê obává.
P‡es ve¿kerou osvêtu je stále pronásledována a také zabíjena. Ochraná‡ské snahy a legislativa se nesetkávajívædys velkÿm ohlasem. Pokud strach, neznalosta lhostejnost pûjdou
spolu ruku v ruce s likvidacíjejíhoæivotního prost‡edí, pak nemá budoucnostani narûæovêlou. Zkusme se podívat, kde v¿ude zmije æije a kam sahá její roz¿í‡ení.
Zmije obecná Vipera berusberus (LINNAEUS, 1758) byla pûvodnê popsána otcem systematiky panem Carl von Linnéjako Coluberberus ze ¢védska. Po 10 letech byl akceptován pro zmije rodovÿ název Vipera LAURENTI, 1768, kterÿ p‡etrvává dodnes, i kdyæ se
zejména ve star¿í literatu‡e mûæeme setkat i s jinÿmi jmény. Pûvodní Linného Soustava
p‡írody (vycházísez 10. vydáníSystema naturaev roce 1758) platívêt¿inou dodnes. Uæívalo se v¿ak dvojslovného pojmenování (binomické nomenklatury). První jméno psané
s velkÿm zaçáteçním písmenem oznaçuje rod a druhé, psané s malÿmi zaçáteçními písmeny, druh. S nárûstem známÿch æivoçichû a poznatkû o jejich p‡íbuznosti bylo binomické pojmenovánínedostateçné. Za nejniæ¿ísystematickoujednotkuje nynípovaæován
poddruh. K oznaçení je uæíváno trojslovného pojmenování, tedy Vipera berus berus.
Souçástícelého názvu æivoçicha by mêlo bÿt ijméno autora popisu psanévelkÿmi písmeny
a za çárkou datem popisu. Za p‡edpokladu, æe autor pûvodního popisu ‡adil popisovanÿ
druh nebo poddruh k jinému rodu, musíbÿtautor a datum uvedeno v kulatÿch závorkách.
Zdá se to sloæité, ale dá se to zapamatovat a pro zájemce o zoologii je to nepostradatelné.
Zmije je prakticky povaæována za lesní druh dob‡e p‡izpûsobenÿ podmínkám drsného
klimatu s extrémnê kolísavÿmi teplotami. Je to ¿iroce roz¿í‡enÿ druh, obÿvající zejména
severníçásti areálu, kde se vyskytuje na ¿iroké ¿kále biotopû vçetnê odkrytÿch prostranství, píseçnÿch dun a slanisk. V Evropê se kryje hranicejejího roz¿í‡enís hranicí roz¿í‡ení
smrku s minimálníprûmêrnou délkou vegetaçnísezóny 110 dní, místy i krat¿í. Vyhÿbá se
územím vêçnê zmrzlé pûdy, ale proniká do nich, je-li zde mikroklimaticky vyhovujícístanovi¿tê. Lokální populace vyuæívají i mikroklimatu termálních pramenû. V jiæních oblastech areálu p‡edstavuje zmije horskÿ druh zpravidla nesestupující pod 1000 m n. m.
Vÿjimkou jsou níæinné populace (Slovinsko, jihozápadníMaâarsko a severní Itálie), které
jsou vázány na velmi vlhká stanovi¿tê.
Na území na¿eho státu vyhledává vÿslunná, ale vlhká místa v lesnaté krajinê: paseky,
polomy, porosty borûvçí a brusinek, v‡esovi¿tê, ra¿elini¿tê, okolí lesních potokû, opu¿têné lesní kamenolomy, zarostlé kamenité stránê a okraje lesû, ale i horské louky a pole,
okraje kosod‡eviny, k‡ovinaté okraje polí a meze. Spí¿e vÿjimeçnê sestupuje pod
300 m n. m. V bezlesÿch kulturních níæinách zcela chybí.
Z hlediska svêtového zoogeografického roz¿í‡eníje palearktickÿm druhem, tj. druhem
vyskytujícím se v Evropê a v Asii, kromê jihovÿchodní Asie, která uæ je samostatnou −
orientální oblastí (obr. 12).
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Obr. 12 Roz¿í‡enídruhu Vipera berus. Podle SCHIEMENZ (1985)

Nazápadê obÿváVelkou Británii vçetnê nêkterÿch skotskÿch ostrovû, ale v Irsku chybí.
Na jihu je roz¿í‡ena do jiæní Francie, severní Itálie, na Balkánském poloostrovê aæ do severníAlbánie, Makedonie aæ severního ”ecka. Pak se roz¿í‡ení stáçí k severu na Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajinu, dále pokraçuje navÿchod p‡esjihoruské a kazachstánské stepi, severní Mongolsko, severní Çínu, severní Koreu, ruské P‡ímo‡í a Sachalin.
o
Na severu od Skandinávského poloostrova a pobaltskÿch státû do Ruska aæ po 69 s. ¿.
o
Vÿchodním smêrem se hranice roz¿í‡ení posunuje k jihu, od 50 v. d. jiæ nep‡esahuje poo
lárníkruh. Od st‡edníSibi‡e klesá pod 60 s. ¿.,jen podél Lenyv Jakutsku vystupuje severo
nêji aæ na 63 30´ severní ¿í‡ky.
Na tak ¿irokém areálu roz¿í‡ení a v tak rozmanitÿch æivotních podmínkách nezbÿvá
neæ se obdivovat p‡izpûsobivosti zmije. Lze se jen divit, æe navzdory selekçním tlakûm,
které stále pûsobí, vytvá‡í tak relativnê málo více çi ménê uznávanÿch poddruhû nebo
dokonce druhû. Témê‡jasnáje situace u balkánského poddruhu Vipera berus bosniensis
BOETTGER, 1889, kterÿ má mít dvê ‡ady podoçních ¿títkû (suboculare) mezi okem
a hornoretními ¿títky (supralabiale) a h‡betní kresbu cik−cak çáry rozpadlou na p‡íçné
prouæky a u zmijí Vipera berus sachalinensis TZAREVSKY, 1916 ze Sachalinu, jejíæ p‡ední
çásti X−kresby na hlavê nesplÿvají, vrchníp‡edoçní¿títek (preoculare) se obvykle dotÿká
nosního (nasale) ¿títku a temenní (frontale) ¿títek se velkou çástízp‡edu dotÿká nadoçního (supraokulare) ¿títku. Ponêkud nejasnáje situace u populacíze Slavonské níæiny, p‡ípadnê níæinnÿch populací ze severní Itálie, oznaçovanÿch jako Vipera berus pseudaspis
SCHREIBER, 1912. Nêkterÿmi autory je tento poddruh uznáván, jinÿmi nikoliv. I kdyæ
jsem nemêl ¿têstí ani p‡íleæitost pozorovat je v p‡írodê çi teráriu, zdá se mi Schreiberûv
popis oprávnênÿ. Ostatní odborníci, kte‡í synonymizují tento taxon s V. b. bosniensis,
neberou ekologické nároky populacíza dostateçné uznání poddruhu. Snad budoucnost
ukáæe, kdeje pravda. Názory na bÿvalÿ poddruh Vipera berus seoanei LATASTE, 1879 se
ustálily a dnesje povaæován za samostatnÿ druh Vipera seoanei LATASTE, 1879, kterÿæije
v jihozápadní Francii, severozápadním ¢panêlsku a severním Portugalsku.
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Pochopitelnê, æe se mi nepoda‡ilo ubránitsetouze ulovitachovatdomatytojednotlivé,
byƒi sporné, taxony. Nejjednodu¿¿íto bylo u 9bosniensisky:,jakjsmeji familiárnê nazÿvali. P‡álo mi ¿têstí. S p‡ítelem Ludwigem Trutnau (nêmeckÿ herpetolog a prima kamarád)
jsme je v Bosnê roku 1968 prvnê nalezli. Pak jsem mêl p‡íleæitost je s Honzou hledat
v Bulharsku. Protoæe mne ponêkud více zaujaly, vyuæil jsem p‡íleæitost a hledal jsem je,
s men¿ím çi vêt¿ím úspêchem, na mnoha místech Balkánského poloostrova. U Schreiberovy 9pseudoaspisky: mi p‡íli¿ pozdê do¿lo, æe se jedná o dva vyhranêné ekologické
poddruhy. Teprve v roce 1990 jsme se se Zbyñkem vydali do Slavonské níæiny, ov¿em
z maâarské strany. P‡estoæe byl zaçátek kvêtna, leæel na Çeskomoravské vysoçinê sníh.
To nevêstilo nic dobrého, ale slunce nad maâarskou pustou obavy zahnalo. Poçasí nám
p‡álo, obojkové uæovky mêlyças námluv, hojnêjsme nacházeli slepÿ¿e aje¿têrkyobecné.
Jenom po zmijích − ani vidu, ani slechu. V dal¿ích letech rozpad a váleçnÿ konflikt v Jugoslávii mi zabránil po nich znovu pátrat. Snad nêkdy p‡í¿tê.
>
Ani neuplynulo v ‡ece tolik vody a 9seoaneiku: mi pomohl opat‡it Ludwig. 9Nikolkou:
mê obdarovali kolegové z charkovské zoo. Jen u 9pseudoaspisek: jsem 9musel: vzít za
vdêk prohlídkou lihovÿch preparátû dráæâanského muzea a berlínské univerzity. Mázvêdavost byla témê‡ ukojena. Díky, p‡átelé.

POZNATKYNARªSTAJï
Nacházení zmijí bylo na ja‡e relativnê snadné. Staçilo mít jen trochu ¿têstí zmiji najít
a oznaçit. Pak zbÿvalojen doufat, æejich bude víc, a æe se s nimi opêt setkám. Jak se v¿ak
jaro chÿlilo k závêru (po ochlazení a de¿tích zaçala stoupat teplota a podstatnê bujet vegetace) skonçily zmijí ænê. Poçáteçní radost, kdy se na ke‡ích a stromech objevilo první
listí, zazelenala se tráva a vykvetly podlé¿ky, violky a petrklíçe a zmije kaædou vhodnou
chvíli vyuæily ke slunêní, vyst‡ídala starost nep‡ehlédnout je v rostlinném pokryvu.
Také stoupající denní teplota uæ v poledních hodinách donutila zmije vyhledat radêji
zastínêná místa nebo bÿt p‡es poledne v úkrytu. Zatím co naja‡e bylo lep¿í hledat zmije
mezi 11 aæ 14 hodinou, byla v létê vêt¿í nadêje na úspêch dopoledne, od 9 do 11 hodin
a odpoledne, od 15 do 18 hodin. Pouze zaçátkem a koncem denní aktivity vyhledávaly
zmije sluneçní lázeñ, jinak se spokojily s polostínem v k‡oví nebo ukryté v trávê, kdy
vystavily sluneçním paprskûm jen çástjinak schovaného têla. V tu dobu úspê¿nost s nacházením zmijí silnê klesala. Na¿têstí jsem dost dob‡e znal jejich oblíbená místa, takæe
i çásteçnê ukryté jedince jsem objevil.
Hor¿íbylo, kdyæ si zmijevybrala nové, neznámé, místo. Pak byla pro pozorovatele ztracená.Je¿tê hor¿íçasy nastalyv plném létê. Nejen pro bujnou vegetaci, aletakéjejich reakce na ru¿ivé podnêty se zmênila. P‡i kaædém vyru¿ení zmije rychle mizela v úkrytu.
Av¿ak ani ranní a pozdnê odpolední vycházky nebyly vædy úspê¿né. Velká ranní rosa
nejen, æe znep‡íjemnila pohyb v promáçené obuvi a kalhotách, ale i zmije sejívyhÿbaly.
Vÿjimkou byl ças svlékánístaré pokoæky, kdy ranníçi noçní rosa byla zmijemi vyhledávána. Také po del¿ím suchu kaædé ochlazení, vÿskyt rosy nebo spr¿ka de¿tê byly popudem
pro zvÿ¿ení aktivity zmijí i nadêjí na úspê¿né setkání s nimi. Citelné noçní poklesy teplot
a ranníchladna charakterizovaly blíæícíse konecjejich aktivity. Chovánízmijí p‡ipomínalo jejich chování na ja‡e s rozdílem niæ¿ího poçtu zastiæenÿch jedincû.
Struçnê byse dal charakterizovat prûbêh roçníaktivityzmijíschopnostípozorovatelûje
najít a ulovit:
a) Na ja‡e jsme byli schopni kaædou spat‡enou zmiji ulovit.
b) Zaçátkem léta uæ bylo obtíænêj¿í je najít a nejedné se poda‡ilo vças zmizet.
c) V létê byl problém je vûbec najít a potkalo-li nás to ¿têstí, tak zpravidla vyhrály a poda‡ilo se jim zmizet vças.
d) Koncem léta a zaçátkem podzimu se situace zaçala podobat jaru. Jenæe vegetace
byla vzrostlá a setkání s nimi o poznání ménê çasté.
Navzdory uvedenÿm problémûm p‡ineslo znaçení, opakovaná zastiæeníavytrvalost urçité
ovoce v podobê získanÿch poznatkû. O nástupu aktivity, jejím prûbêhu a ukonçeníjsem se
zmínil, stejnê tak o pá‡ení. Neménê zajímavé vÿsledky p‡ineslo sledování svlékání zmijí.
Jak uæ bylo ‡eçeno, zdræujíse samci po zimovánído prvního svlékánív blízkosti zimovi¿tê. K prvnímu svlékání samcû dochází na p‡elomu dubna a kvêtna. Svlékáníje velmi
spontánnía probêhne prakticky p‡es noc u v¿ech samcû na lokalitê, kte‡íse pak vydávají
za samicemi. Spontánnostje aæ zaráæející. Zato druhé svlékánísamcû, ke kterému dochází koncem çervna aæ zaçátkem çervence, se odehraje, jak jsme mohli pozorovat u námi
sledovanÿch samcû, v prûbêhu alespoñ deseti dnû.
Samice se prvnê svlékajíaæ po pá‡ení, tj. ve druhé polovinê kvêtna. Také zde lze hovo‡it
o spontánnosti svlékání, i kdyæ ne takvÿraznéjako v p‡ípadê prvního svlékánísamcû. Ke
druhému svlékánísamic dochází p‡ed porodem nebo têsnê po nêm, tj. v první polovinê
srpna. Co bylo dosud ‡eçeno o svlékání samcû i samic platí pro dospêlé jedince.
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Pohlavnê nedospêlíjedinci obou pohlaví se svlékají zaçátkem dubna, koncem kvêtna
a v srpnu. Je¿tê mlad¿í zmije se navíc svlékají v çervenci. Svlékání zmijí souvisí s rûstem
a je podmínênovêkem a potravou. Novorozenézmije se svlékajíbezprost‡ednê po porodu. Mêli jsme p‡íleæitost pozorovat samici têsnê po porodu. Kromê varhánkovité kûæe
druhé poloviny têla byly na samici patrné také známky únavy. V její bezprost‡ední blízkosti bylo ¿est mláâat, z nichæ dvê se právê svlékala. Dále v její blízkosti byly zbytky çty‡
æloutkovÿch vakû napadenÿch mouchami a vosami, které vaky velmi rychle konzumovaly. Dal¿í dvê, uæ svleçená mláâata, byla na vêtvích ke‡e asi 1 m nad zemí.
Odli¿ná situace ve svlékánízmijíje p‡i jejich chovu v péçi çlovêka, zejména pokud nejsou ukládány k zimnímu spánku. Podle na¿ich pozorováníse mláâata aæ do pûl roku æivotasvlékajíkaædÿ mêsíc. Pozdêji, s rûstem, se interval mezi svlékáním prodluæuje na dva
mêsíce. Asi ve dvou letech na t‡i aæ çty‡i mêsíce. Hlavním ovlivñujícím faktorem je dostatek potravy (v teráriu spí¿e nadbytek) a zvÿ¿enÿ metabolismus následkem trvalého chovu
v teple. To s nejvêt¿í pravdêpodobností zkracuje chovanÿm zmijím æivot a negativnê
ovlivñuje rozmnoæování.
S p‡íchodem podzimu, tedy na sklonku zmijí aktivity a po druhém svlékání, se nám
z‡ídka poda‡ilo zmije nalézt. P‡esto jsme nêkolik jedincû je¿tê p‡ed zimováním úspê¿nê
nabarvili. Kdyæ jsme na ja‡e dal¿ího roku spat‡ili své barevné zmije, kterÿm se poda‡ilo
úspê¿nê p‡ezimovat, na¿e radost neznala mezí. Mêli jsme dûkaz, æe barvení není p‡íçinou vy¿¿í mortality zmijí, aƒ uæ v dûsledku zmêny ochranného zbarvení nebo poruchám
jejich zdraví. Zpûsoby, jakÿmi utíká zmije p‡ed ru¿itelem, se v prûbêhu roku také mêní.
Naja‡e dává p‡ednostslunêníp‡i kaædé p‡íleæitosti ajen neradaopou¿tívybrané stanovi¿tê. Spoléhá, æe bude ru¿itelem p‡ehlédnuta. I v p‡ípadê, æe ho zahlédne, nespêchá do
bezpeçí, ale çeká, aæ nebezpeçípomine. Teprve potom se odplazído úkrytu. Více ménê
toto pohodlné období pro pozorovatele skonçí nástupem doby pá‡ení. Pak p‡icházíças,
kdy na sebemen¿í popud reagují samci, ne gravidní samice a mladé zmije, útêkem. Obzvlá¿ƒ v létê je úprk rychlÿ.
Gravidnísamice v¿akvolíjinou taktiku. Zpravidla setrvají na svém místê a p‡i pocitu, æe
nebezpeçíminulo, zmizív úkrytu. Na konci léta a s p‡íchodem podzimuje zpûsob útêku
obdobou jarního chování s tím rozdílem, æe k vyru¿ení staçí o poznání men¿í podnêt
neæ naja‡e. Je v¿ak pravdou, æe tato pozorováníjsou vÿsledkem setkánís námi (jako ru¿itelem) a nikoliv s p‡irozenÿmi nep‡áteli. Setkánís mláâaty v p‡írodê nebylo tak çasté, jak
jsme si vzhledem k poçtu dospêlÿch samic a teoreticky moænÿch mláâat p‡edstavovali.
Abychom se alespoñ trochu hnuli z místa v na¿í nevêdomosti, p‡istoupili jsme k ponêkud drastickému pokusu:
Samice A mê‡ila 550 mm a porodila 7 mláâat, z nichæ sejedno narodilo mrtvé. Zdravá
mláâata prûmêrnê mê‡ila 150 mm a mêla prûmêrnou hmotnost 3,48 g. ¢est hádkû tvo‡ilo
I. skupinu, která bylave vyh‡ívaném teráriu a s pravidelnÿm krmením aæ do 15. listopadu,
kdy byli uloæeni k p‡ezimování.
Vêt¿í samice B mê‡ila 700 mm a porodila 10 mláâat s prûmêrnou délkou 200 mm
a hmotností5,53 g. Tajsem rozdêlil do dvou skupin. Pêtice hádkû tvo‡ila II. skupinu, která
byla umístêna ve stejném teráriu, ale p‡i pokojové teplotê, bez krmení, a jako v prvním
p‡ípadê byli 15. 11 . 1967 uloæeni k p‡ezimování.
Zbÿvajícípêtice zmijích mláâátektvo‡ila III. skupinu. Bylachována a krmena stejnêjako
skupina I, nebyla v¿ak uloæena k zimování. 15. dubna 1968 jsem ukonçil zimování. Vÿ-

slednÿ efekt byl jasnÿ. V¿echna mláâata ze skupiny I p‡eæila. Jejich prûmêrná délka byla
180 mm a hmotnost 5,0 g. V¿ichni hadi ze druhé skupiny uhynuli. Zmije t‡etí skupiny se
tê¿ili obzvlá¿ƒ dobrému zdraví. Jejich prûmêrná délka byla 430 mm a hmotnost 18,8 g.
Z toho lze usoudit: Jedinci, kte‡ído zimování nenaleznou potravu, hynou. Ta mláâata,
která zimovala a byla p‡ed tím dob‡e æivena, vyrostou bêhem zimování o 20 % a zvêt¿í
svou hmotnost 1 ,4 krát. Mláâata v péçi çlovêka bez zimování dosáhnou délkového p‡írûstku 115 % a svou hmotnost zvêt¿í 3,4 krát. P‡i získávání poznatkû se zároveñ objeví
nezodpovêzené otázky. Jakéje minimálnímnoæstvípotravy, které musímládê poz‡ít, aby
úspê¿nê p‡ezimovalo? Není p‡íli¿nÿ rûst mláâat na úkorjejich zdraví? A tak dál. Mnohokrátjsme se ptali, kde je vûbec hranice otázek a odpovêdí. Je to sisyfovská práce. Ale radost z ní nás dokázala nadchnout i uspokojit.
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Myslelijsme si, æevystaçíme s pozorováním znaçenÿch zmijív p‡írodê. Záhyjsme p‡i¿li
na to, æe metoda p‡ímého pozorování má svá úskalí. Zmije s námi nechtêly vædy spolupracovat a prozrazovat svá tajemství. Proto jsme se nep‡estali vênovati chovu zmijí v teráriu. Doplñovali çi up‡esñovalijsmetím pozorovánív p‡írodê. Aleæádnÿzezpûsobû nebyl samospasitelnÿ a kaædá odpovêâp‡inesla sebou dal¿í otázky nebo v lep¿ím p‡ípadê
jen podotázky.
Pouæívali jsme terária klasického tvaru s obdélníkovou základnou a s p‡imê‡enou vÿ¿kou. Pro lep¿íp‡edstavu: o rozmêrech 30 x 20 x 20 cm pro mláâata a 60 x 40 x 40 cm aæ
120 x 60 x 60 cm pro dospêlé zmije. Za substrátjsme vyzkou¿eli ra¿elinu, zeminu, ¿têrk,
písek, drny, mech, mechovou gumu, lino, filtraçní papír, noviny, suché bukové listía holé
sklenêné dno. Se stejnÿm úspêchem nebo neúspêchem jsmejako dekorace i úkrytû uæili
kamenû, stromové kûry, pa‡ezû, vêtví s dutinami, d‡evênÿch bedniçek, papírovÿch krabic i melioraçních trubek. Podle velikosti terária slouæila k oh‡evu æárovka o vÿkonu
15 aæ 60W umístênáv kvêtináçi zavê¿eném asi 10 aæ 15 cm nad kamenem nebo substrátem. Zdroj tepla byl umístên v jedné t‡etinê terária, aby mohli hadi ve vzdálenêj¿ím místê
od zdroje nalézti niæ¿íteplotu. Za‡ízení doplñovala miska s vodou k pití, nêkdy i vêt¿ích
rozmêrû, aby se v ní mohly zmije koupat. Praxe v¿ak ukázala, æe na podkladu a dekoraci
nezáleæí. Ke spokojenosti jim staçí moænost oh‡evu, voda k pití, potrava a hlavnê klid
s moænostíúkrytu. Tojsme se snaæili dodræetaæ na p‡ípady, kdyjsme zámêrnê navodili jinou situaci, abychom mohli simulovat podmínky odli¿ného nebo studovaného chování.
Jak uæ jsem se zmínil, díky teraristice jsme mêli p‡íleæitost pozorovat dûkladnêji zmijí námluvy, pá‡ení, porod, aletaké souboje samcû (obr. 13), o kterÿchjsme v té dobêjen sly¿eli.
Obr. 13
Soubojzmijíchsamcû
PODLE SCHIEMENZ (1985)

33

Souboje samcû spadajído doby pá‡ení, kdyæ se po prvním svleçenívydajíza samicemi
k tomuto aktu p‡ipravenÿmi. Doteráriajsme umístili osm samcû ajednu samici. K soubojûm mezi samci docházelo prakticky hned po svleçení.Jeden mladÿ, pohlavnê nedospêlÿ
samec, se soubojû ani pá‡ení nezúçastnil. V¿emi ostatními, i samicí, byl ignorován, ani
nejevil známky vzru¿ení. Do souboje se zapojili vædy dva jedinci. P‡iblíæiv¿ím se dal¿ím
samcem byli soupe‡i oçicháni, ale byl jimi ignorován, ani se o souboj nepokusil. Souboj
je provokován aktivnêj¿ímjedincem. Kaædÿjevínestejnou chuƒsouboje se zúçastnit. Ménê aktivníjedinec mûæe souboj znenadáníukonçit, ale mûæe bÿt k nêmu znovu vyprovokován. Bêhem jednoho dne mûæe dojít k nêkolika soubojûm jak stejnÿch samcû, tak se
mohou úçastníci i vyst‡ídat. Nêkdy dojde k jednomu souboji, jindy mûæe 9bojová: nálada trvat i nêkolik dní nebo se mûæe obnovit po nêkolikadenní p‡estávce.
Po tÿdnu jsem do terária k chovanÿm zmijím p‡idal je¿tê nesvleçeného samce. Ostatními samci byl okamæitê zaregistrován a provokován k souboji. Tomu se v¿ak snaæil zabránit útêkem. Druhého dne se svlékl a souboje vypukly nanovo. Vædyjen mezi tímto samcem a nêkterÿm z d‡íve chovanÿch. Mezi d‡íve chovanÿmi samci nové souboje jiæ
nenastaly. Experimentálnêjsme k bojujícím samcûm zmije obecné p‡idali i jiné druhy hadû, ale ti svou p‡ítomností prûbêh souboje neru¿ili a sami se ho nijak nezúçastnili.
Vlastní souboj mûæe trvat od nêkolikavte‡inového náznaku aæ po témê‡ hodinovÿ 9tanec: s krátkÿmi, jakoby oddechovÿmi çasy. P‡itom si vzájemnê obtáçejítêla, zvedají hlavy a p‡etlaçujísejimi. V tomto postavenímohou setrvat na místê nebo se spoleçnê plazit.
V jednom p‡ípadêjsme pozorovali i uchopenísoupe‡ova têla do tlamy útoçníka, aniæ by
na kûæi uchopeného byla patrna nêjaká zranêní zuby.
Jeden známÿ mi s notnou dávkou vzru¿ení vyprávêl o zajímavém setkání se zmijemi.
Byl na procházce se psem právê v okolí Çepce. Psík poslu¿nê a zvolna pobíhal p‡ed pánem na cestiçce. Najednou jeho çty‡nohÿ kamarád ustrnul. Pes na oslovení nereagoval,
jen up‡enê hledêl p‡ed sebe. Pán ho do¿el a naskytl se mu pohled na pomalu a soubêænê
se plazícísamce zmijí, kte‡í mêli vztyçené hlavy nad zemí. Hlavami se dotÿkali, jakoby si
vyprávêli. Teâ ustrnul pán. Pes po t‡ech krocích vêt‡il, nehrozí-li pánovi nebezpeçí. Ze
strachu o æivot kokr¿panêla hovzal pán do náruçí. Vyru¿enézmije, aç nerady, rychlezmizely. Kaædá na jinou stranu arény. Litoval jsem, æe nemám takové stêstí a 9P‡íroda: je ke
mnê skoupá.
Zajímavÿ pokus jsme uskuteçnili díky jednomu bláznivému nápadu. Pan Ji‡í Bálek je
dnes seriózním kameramanem ústeckého studia Çeské televize. Poznali jsme se, kdyæ
mne vyhledal jako zaçínajícíterarista a æákzákladní¿koly. Jeho zájem o plazícíse potvûrky rostl s ním. Absolvoval gymnázium a p‡íleæitostnê pozoroval zmije na Çepci. Pro organizaçní schopnosti nastoupil do ústecké zoo a vedl krouæky mladÿch zoologû. Tak jsme
se stali profesionálními spolupracovníky. Vá¿nivêfotografoval, a kdyæjsmev zoo z‡ídili videostudio, stal se jeho vûdçí osobností. Dal¿ím aktérem ve vyprávêném p‡íbêhu byl ná¿
externíspolupracovník,jiæ zmínênÿ pan ZbynêkZeman. Bylato opêtteraristika, která nás
svedla dohromady.Jeho enormnízájem o æivotzmijízpûsobil, æe se mnou zaçal zmije intenzivnê sledovat a dokonce objevil dal¿í, nep‡íli¿ vzdálenou lokalitu.
Koncem dubnajsme na manipulaçním stole, v propagaci ústeckézoo, pomocílepenky
slepili provizorníodkrytéterárium 140 x 60 x 40 cm, abychom v nêm mohli zachytitsouboje zmijích samcû. Terárium jsme vybavili travními drny, aby iluze p‡írodního prost‡edí
byla dokonalá. Do nêjjsme spoleçnê umístili ¿estçerstvê svleçenÿch samcû a dvê dospêlé
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samice. S nadêjí, æe dosáhneme kÿæeného efektu, jako uæ mnohokráte p‡edtím. Na samcích bylo patrno vzru¿ení. Obê samice vzbuzovalyjejich zájem. Námluvy sejim líbily, ale
p‡ed pá‡ením se snaæily ukrÿtv trávê. Navzdoryv¿em zvyklostem se ani samci nenechali
vyprovokovat k soubojûm. Dostateçnÿ klid, kterÿjsme hadûm dop‡áli, ani pokusy s provokováním samcû se nesetkaly s odezvou. Odchytil jsem tedyjednu samici a pot‡el manipulaçní háçek mazem získanÿm z kloaky samice. Samci reagovali na háçekjako na samici. Oçichávali a dotÿkali se ho, jako byto bylajejich druæka. Dál uæjsem neváhal, chytil
dal¿ísamici a provedl totéæ s mÿm pravÿm ukazováçkem. Námitky kolegûjsem nep‡ipustil a domluvil se s Jirkou a Zbyñkem, æe v p‡ípadê prû¿vihu jsem byl u¿tknut venku. Zmijím jsem se asi líbil. Na prst reagovali stejnê jako na samici. Po poçáteçním oçichání se
s ukazováçkem mazlili jako bych byl, kdo víjaká, samice. Ças v¿ak neúprosnê letêl a po
zmijích soubojích ani stopa. Protoæe se nám zdálo, æe nám ¿têstíp‡eje, dohodlijsme se, æe
budeme pokraçovat celou noc.
Jirka nainstaloval kameru, kterou propojil s monitorem ve vedlej¿í místnosti, abychom
zmije svou p‡ítomností neru¿ili, ale mêli je stále na oçích. Noc pokroçila, ale vÿsledek byl
stále v nedohlednu. Nezbylo, neæ se v noçním sledování st‡ídat. První nastoupil sluæbu
Zbynêk. V ¿est hodin ráno nás nesmlouvavê vzbudil budík. Zbynêk pohotovê vyprávêl,
æejsme byli k neprobuzení, aæe za nás musel slouæit. To ‡íkal, kdyæ bezosty¿nê vylézal ze
spacáku. Jedinê Jirka ¿el çipernê obhlédnout situaci aby nám v zápêtí oznámil, æe çty‡i
zmije jsou fuç. Po chvíli usilovného pátráníjsme hady objevili. Protoæe uæ nejevili zájem
ani o samice ajen hledali kde zmizet, pokusjsme ukonçili. Rádi na dobu seznamováníse
se zmijími feromony vzpomínáme. Vûnê feromonû zmijích samic je typická, i kdyæ nejsem schopenji slovnê popsat. P‡i popsaném pokusujsme se seZbyñkem dohodli, æevnímáme tutéæ vûni. Nêkolikrát jsme ji ucítili i na Çepci. Marnê jsme po p‡ítomnosti zmije
v k‡oví, kde jsme si ji uvêdomili, pátrali. Jednou jsme p‡i takovém ¿tastném ucítênízmije
skuteçnê objevili stoçenou samici, ale nic nenasvêdçovalo tomu, æe vûnê pocházíod ní.
P‡i uchopenído rukya oçichánílze stejnou vûni, více ménê, cítit u v¿ech dospêlÿch samic
na ja‡e. Nepokroçili jsme v poznání dále, ale stejnê to bylo hezké.

SLEDOVÅNï POKRAÇUJE
Zaçátkem roku 1987 mne vyhledal pan ZbynêkZeman. Mladÿterarista, kterÿ mêl obavu o zdravíchované krajty. P‡i¿el jsem se na ni podívat. Nebyla napadena roztoçi, jak se
obával, ale bylo o çem si povídat. Na rozdíl od mnoha teraristû mêl Zbynêk zalíbení
i v na¿íherpetofaunê. Domluvilijsme se, æe mne nav¿tíví, alejaks oblibou dodává, 9prÿ:
jsem nato zapomnêl. Æena mu sdêlila, æejsem na Çepci, nazmijích. Vydal se mne hledat.
Potkali jsme se na cestiçce od Neznaboh. Radostnê mi hlásil: 9Vidêl jsem zmiji!: 9A byla
barevná?:, zeptal jsem se. Oçka se mu rozzá‡ila: 9Nádhernê! Krásnê çerná a bílá.: Zprávu o çerstvê svleçeném samci jsem p‡ijal se smí¿enÿmi pocity a s omluvou, æe jsem pro
zmije zapomnêl na na¿i schûzku. Pokraçovali jsme v prohlídce lokality. Kdyæ Zbynêk uvidêl skuteçnê nabarvené zmije, pochopil pûvodní otázku. Znaçení a sledování zmijí ho
tak nadchlo, æe mnê samotnému dodal energii v práci nepolevit. Naopak, çastêjijsme sledovali a znaçili zmije v ¿irokém okolí lokality. Za to Ti, Zbyñku, pat‡í dík.
Následujícího roku se poda‡ilo Zbyñkovi objevit druhou lokalitu − 9pod silnicí: podél
Chuderovského potoka. Dêti z nedalekÿch panelákû Severníterasy mu líçily, jaktady byly svêdky pá‡enízmijí. Zbynêk nelenil azaçal zmije zdej¿ípopulace znaçit. Takse stal králem III.
Snad nejzajímavêj¿ím zji¿têním bylo, æe tyto dvê populace vzájemnê nekorespondují.
Jako by se dræely v pásech asi 150 m ¿irokÿch, danÿch vrstevnicemi a leæících nejblíæe
200 m od sebe. Ale délka toho pásu je nám neznámá.
Migrace nám stále je¿tê dêlá starosti. Prozatím nejdel¿í vzdálenost, kterou jsme zjistili
u sledovanÿch zmijí, urazil 9Jofre:, samec s hrbem na zádech, çíslo 108, prvnê nalezenÿ
a znaçenÿ 8. 4. 1987. Kaædéjaro byl mnohokrát pozorován na obvyklÿch místech v centru lokality. Stejnêtak naja‡e 1991 aktivoval od 24. b‡ezna do 28. kvêtna, pakseztratil. Ale
2. çervna byl spat‡en u studánkyv Neznabozích, coæje vzdu¿nou çárou 2000 m daleko.
Tím p‡ekonal rekord samce çíslo 43, kterÿ byl oznaçen 5. 8. 1977 prakticky ve st‡edu lokality. Kaædoroçnê byl tamtéæ spat‡en aæ do 29. 4. 1979. Dva roky jsem ho nevidêl, ale
v dal¿ích t‡ech letech byl pozorován pravidelnê, kaædéjaro aæ do 18. 4. 1984, kdyzmizel.
Objevil se aæ 8. 4. 1989, ale 900 m daleko smêrem na Neznabohy.
Stejnê tajemnÿje i pohyb zmijí po lokalitê bêhem jednoho dne. Samec çíslo 130 se objevil 3. b‡ezna 1989 a zmizel 1 . kvêtna téhoæ roku. Od té dobyjsme ho nevidêli. Ale do na¿í
mysli se zapsal 16. dubna, kdy byl nesvleçenÿ kontrolován v bÿvalém sadê. Po dvou hodinách byl nalezen svleçenÿ na okraji k‡ovív polovinê hranice pole. Za tu dobu, kdy se tvá‡il
jako neviñátko, se dokázal svléknout, p‡esunout se o 300 m a zase se slunit, jako by nic.
Toje velká nevÿhoda p‡ímého pozorování. P‡es ve¿kerou snahu jsme odkázáni hlavnê
na ¿têstí p‡i procházení lokalitou. Stra¿nê mê ¿tvalo, æe se ve sledování pohybu zmijí nemûæeme hnout z místa. Jsou známé metody jak na to, ale vûbec nejsou snadné.
60
Kapsle s radioaktivním kobaltem ( Co) se umístí pod kûæi sledovaného æivoçicha. Pak
uæ staçípomocíGeiger-Müllerova poçítaçezjistit, kde hledanÿtvorje. I p‡esznaçná omezení (zastínêní hada zeminou, kamenem a malá çtecí vzdálenost) by to znamenalo pro
násvelkÿ pokrok. Obrátiljsem se na kamarádyz vÿzkumného ústavu. V¿e se poda‡ilovy‡e¿it. Jedinÿ problém bylo dlouhodobé zapûjçení poçítaçe. Ve své naivitê jsem se obrátil
na vojenskou správu. Têæko se mi vysvêtlovalo, jak jsem k 9tomu nápadu: p‡i¿el, abych
kamarády nedostal do prû¿vihu.
Mnohem nadêjnêj¿ía schûdnêj¿íse mijevila radiotelemetrická metoda, o kteréjsem se
tou dobou dozvêdêl. Je velmi jednoduchá. Velice zmen¿enÿ radiovÿ vysílaç se umístí
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pod kûæi hada i s baterií. Anténase provlékne kûæí. Pozorovatel ze dvou místzamê‡íp‡esnê polohu sledovaného hadaajevyhráno. Had se nacházív prûseçíku získanÿch p‡ímek.
P‡es nad¿eníi odbornostznámÿch jsem pot‡ebnou aparaturu nezískal. Bylo moæné si vybavení po‡ídit za 2000 dolarû, ale na to mi nezbÿvalo. Vkládal jsem nadêji do úçasti na
1 . svêtovém herpetologickém kongresu. Tam se jistê objeví mecená¿. Neobjevil, ale dr.
Naulleau mi soukromê sdêlil, æe tuto metodu uæívají u hadû v ohraæeném prostoru, aby
o drahávybavenínep‡i¿li. Nadêjná bylazpráva kolegy, jehoæjménojsem ke své lítosti zapomnêl. Pomocí telemetrie sledoval hady ¿írohlavce v izraelské pou¿ti. Mêl k dispozici
od vojákû auta s technikou a p‡idêlené spolupracovníky. Ani jsem mu moc nezávidêl.
Nezbÿvá neæ vê‡it, æe i tato technika bude çasem dostupná i na¿im badatelûm a nezûstane jenom snem.
Kdysi jsem vidêl televiznísnímky o americkém herpetologovi, kterÿ voperoval ch‡estÿ¿ûm minivysílaçky. Pustil je zpêt do p‡írody. Druhÿ den na lokalitu p‡ijel pohodlnê s karavanem. Z útrob auta vytáhl dálkovê ‡ízenÿ model motorového letadla, kterÿ nesl retranslátor. Karavan byl vybaven poçítaçem. Usmêvavÿ herpetolog zmáçkl páçku ovladaçe,
kterÿ dræel v ruce. Letadlo se vzneslo a létalo dle p‡íkazû pozorovatele nad okolní krajinou se skálami a kañony.Jakmilezaznamenalo p‡ítomnostch‡estÿ¿e, poçítaçzakreslil nález do mapy a p‡ipsal okolní teplotu i teplotu hadova têla.
P‡edstavovali jsme si jak z deky, nedaleko Trabantu, hledím na obrazovku poçítaçe na
Zbyñka, kterÿ ovê¿en rûznÿmi çidly propátrává podle p‡íkazû ze sluchátek celÿ Çepec
a poçítaç chrlí získaná data. Je pravda, mûj parƒák nesdílel stejné nad¿ení. P‡i zpáteçní
cestê k Neznabohûmjsme znovu pro¿li obê lokality. Proten denjsme sedmihodinovÿvÿlet za zmijemi ukonçili. Je krásné bÿt ¿ƒastnÿm bláznem.
Zmije obecnáje povaæovaná za æivoçicha s noçníaktivitou. Také v teráriu ji lze tak pozorovat. Zpravidla po rozsvícenítopné æárovky, coæ v mém teráriu je naja‡e a na podzim
v 10 hodin, kdeæto v létê v 8 hodin, zmije opustí úkryt a stoçíse pod ní nebo v jejítêsné
blízkosti. Tak vydræí leno¿it aæ çty‡i hodiny. Çastêji uæ po dvou hodinách zase zmizív úkrytu nebo zaujme místo chladnêj¿í, jako byv polostínu. Æárovky vypíná automat naja‡e
a na podzim v 16 hodin, kdeætov létêve 20 hodin. V prvním p‡ípadêzmijevyhledáteplo
je¿tê v pozdním odpoledni, kdeæto ve druhém, tedyv létê, aæ kolem 18. hodiny. Ale v létê má zaçátek odpolední aktivity mnoho odchylek, které není snadné specifikovat (obr.
14). Je-li hladová, dokáæe ¿mejdit po teráriu jak dopoledne, tak i v podveçer. V noci dovedou neru¿enê spát, stejnê jako vytrvale prolézat v¿echny úkryty i kouty. Ale prûkazná
závislost klidu a çilosti mi uniká.
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Obr. 14
Termoregulacezmije obecné vlétêza rûznÿch atmosférickÿchpodmínek
A − relativnê zamraçenÿ den, B − sluneçnÿ den; plná çára − teplota væaludku mê‡ená radiotelemetricky, teçkovanê − teplota mê‡ená kovovou atmosférickou sondou 50 cm nad
zemí, çerchovanê − teplota ve stínu 50 cm nad zemí, çárkovanê − teplota 20 cm pod zemí. Podle NAULLEAU (1983), upraveno.

Uæ v zaçátcích jsem se pokusil sledovat zmije po setmêní a v noci. Dokonce sklá‡i
z chemiçky mi opat‡ili drobné odrazové kuliçky, çervené, oranæové a bílé barvy. Chycenÿm zmijím jsem namazal na h‡betê pásek Kanagomem a posypal ho kuliçkami. V laboratorních podmínkách a ve svêtle baterky oznaçené zmije zá‡ily znamenitê. V noci jsem
je Velorexem odvezl na pûvodní místo a vypustil. Abych uspêl, mêl jsem vypûjçenu akumulátorovou halogenovou svítilnu. Snad celé dvê minutyjsem oznaçené zmije sledoval,
neæ mi v trávê a pod ke‡em zmizely. Nenechal jsem se odradit a do t‡í hodin jsem je vydræel hledat. Marnê. Nena¿el jsem ani neoznaçené.
Navzdory poçáteçním neúspêchûm jsme se Zbyñkem obnovili noçní pozorování.
Opakovanê jsme si na lokalitê postavili stan jako základnu, vædy na dva dny, v kvêtnu,
çervnu, çervenci, srpnu azá‡í. To byl plán. S prohlídkou lokalitjsme zaçali v 21 hodin. Za
dvê hodinyjsme nejzajímavêj¿íçásti pro¿li. Po çaji jsme o pûlnoci znova vyrazili. Pojídle
a çaji jsme byli za ranního rozb‡esku odhodláni pokraçovat. Ranní rosa nám v úmyslu
zabránila. Po dvou pokusech jsme dal¿í noçní exkurze omezili na procházky od 23 do
1 hodiny, ov¿em, se stejnÿm vÿsledkem. Bêhem noçních lovû jsme nevidêli ani jednu
zmiji, ale za to se nám poda‡ilo vædy sníst zásobu jídla i na druhÿ den.
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Jedinÿmi spolehlivÿmi vÿsledky noçních lovû bylo zji¿têní æe:
1 . Noc je p‡íjemnêj¿í prospat neæ ji strávit zbyteçnÿm hledáním zmijí.
2. P‡i pozorovánív p‡írodê nenínikdy dostjídla a pití. (I p‡i nejzajímavêj¿ích pozorováních zbude dost çasu na jedno i druhé.)
3. Ranníprocházkav rose, kdy lokalita neníje¿tê zalita sluncem,je mrhánívlastníenergií. (Çasu lze vyuæít k ranní kávê nebo maté. A tê¿it se, co p‡inese den.)

PUNC VëDECKOSTI...
Zatímco naja‡e, kdyæ zmije zaçaly aktivovat, bylo relativnê snadné se s nimi setkat, tak
po skonçení období pá‡ení to zaçalo bÿt znaçnê obtíæné. Nejen pro rûst vegetace, ale
hlavnê proto, æejsme nêkteré dnyæádné zmije nenalezli. To bylo k zbláznêní! Den stejnÿ
jako jindy a zmije prostê nebyly. Dokonce ve çty‡ech zku¿enÿch lidech jsme po nich pátrali, ale bezvÿslednê. Z jinÿch místokresujsme dostali zprávy, æeten den také nebyly pozorované, ale çastêji bylijinípozorovatelé úspê¿ní. P‡estojsme si mysleli, æe alespoñ místnê je jejich aktivita nêçím ovlivnêna.
Usmálo se v¿ak na mne ¿têstí. Zatímco jsme s Honzou zpracovali a publikovali první
vÿsledky, zaçalavÿstavba Hydrometeorologického ústavu Akademievêd v Koçkovê. Nêjakou dobu trvalo neæ byl ústav dokonçen, neæ se poda‡ilo najít p‡átele majícíchuƒ podporovat bláznyazbyteçnosti a ujasnilo se, co budet‡eba sledovat. Díkyfandovstvínezi¿tnÿch p‡átel se poda‡ilo shromáædit úæasná data: denní teploty maximální, minimální
a p‡ízemníminimální, prûmêrnou vlhkostvzduchu, prûmêrnou rychlostvêtru, oblaçnost
ve 14 hodin, stav poçasív 7, 14 a 21 hodin, délka sluneçního svitu, stav pûdy v 7, 14 a 21
hodin a tlak vzduchu ve 14 hodin, to v¿echno od roku 1981 do roku 1989.
Teâp‡i¿la chvíle p‡ipomenout p‡ítele Pavla, kterÿ aç sám neinklinoval k teraristice, udêlal pro mne mnoho, jen tak, z p‡átelství. Dr. Pavel Çíæek, CSc., byl matematikem Krajské
hygienicko-epidemiologické stanice. Léka‡ské a biologické vÿpoçty mu nebyly ¿panêlskou vesnicí. Nezi¿tnê mi matematicky hodnotil vÿsledky studia ¿títkû na hlavê zmijí rûækatÿch a zmijí men¿ích, stejnê jako vÿsledky sledování a populaci zmije obecné. Jemu
jsem také vnutil získané údaje od 9rosniçká‡û:, coæ nedalo æádnou práci, protoæe Pavel
byl pro kaædou blbinu. V nadêji, æe se koneçnê hnu z místa ve snaze objasnit aktivitu
zmijí, jsem mu vysvêtloval: 9Moæná, æe najde¿ nêjakou závislost mezi tlakem vzduchu
a jejich chutí bÿt zalezlé nebo venku.: V úvahách jsem pokraçoval: 9Snad zaçátek a konec aktivity budou provázet nêjaké vÿrazné zmênyteplot, t‡eba v nêkolikadenním p‡edstihu.: Na závêr jsem smêle formuloval: 9Zmije nemají rády vêtrné poçasí, také aktivují
kdyæ neníjasno, líbíse jim po de¿ti nebo mezi de¿têm. A nebo ...:, nenechal mê domluvit. 9Já si tov klidu p‡eberu a dám Ti vêdêt.: Vzal svazek dat, poloæil ho na stûl, p‡inesl kávu, sedl si pohodlnê do k‡esla proti mnê a téma rozhovoru se zmênilo.
Po t‡ech nedêlích jsem se, jakoby náhodou, zastavil u Pavla: 9Asi z toho nic nebude.:,
znêla strohá odpovêâ. Za dva tÿdny mne vyhledal doma. 9Bude¿ zklamán!:, zaçal na
úvod, 9Æádnou závislost, která by stála zato, jsem nena¿el.: Kdyæ vidêl mé zklamání, dodal: 9Ale jestli chce¿, tak mi ‡ekni a já Ti ty nesmysly matematicky potvrdím, ale fakt tam
æádnou závislost nenacházím.: Nadêje, kterou jsem vkládal do získanÿch dat, práce
mnoha p‡átel, nêkolik letstrávenÿch znaçením zmijí, se rázem rozplynula. Dalijsme si kávu a povídali si o jinÿch krásách æivota. Nêkolikrátjsem je¿tê zavedl rozhovor na zmijítéma a statistiku, ale Pavel byl neoblomnÿ: 9BuâTi o nêcojde, nebo si mûæeme vymÿ¿let!.:
S tím jsem nemohl neæ souhlasit. Punc vêdeckosti se rozplynul.
>
Dlouho mi smutná nálada nevydræí, kromê toho mê pozorovat zmije baví a navíc si
myslím, æe to má cenu. Abych neúspêch p‡evezl, postavil jsem na balkonê 9zmijárium:.
Zámêr byl jednoduchÿ. Zmije budu mítv polop‡írodních podmínkách. Nebudou mítsice
svobodu pohybu, moænostvolbyjiného prost‡edía ¿iroké spektrum potravnínabídky, ale
na druhé stranê uvidím, kdy budou v úkrytu a kdy budou venku. Venkovníterárium bylo
jenom 80 x 35 x 25 cm veliké, protoæe vedle kaktusového skleníçku uæ nezbÿvalo p‡íli¿
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Pozorování aktivity zmijí æijících v balkonovém teráriu mi p‡ipravila p‡ekvapení, kdyæ
jsem je v pohodlí mohl sledovat i za chladnÿch dnû, kdy by mê p‡edtím ani ve snu nenapadlo, abych se na nê ¿el na lokalitu podívat. Takjsem nap‡. 15. 4. 1990, kdy v noci pr¿elo, ráno bylo zataæeno, v 9. 45 hod. bylateplota 7̊ C atráva byla mokrá, leæel stoçenÿ, na
trávê vedle ke‡e, na druhé louce samec çíslo 119, oznaçenÿ st‡íbrnê a hnêdê. V 11 hodin,
kdy uæ mi ne¿la pára od pusy, jsem vidêl 6 dal¿ích zmijí, mezi nimi i povêstnou 73. Je¿tê
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místa. Stavitelé panelákû totiæ nebrali v úvahu pot‡eby 9bláznû:. Terárium bylo zakryté
rámem s pletivem o velikosti ok 5 x 5 mm. Substrát tvo‡ila mêlká vrstva dubového listí,
vêt¿ía vy¿¿í korková kûra skÿtala moænost k úkrytu a vhodnÿ plo¿¿í kámen kryl vchod do
9podzemí:. Podzemíp‡edstavovalo dal¿íterárium 30 x 25 x 60 cm s 5 vlepenÿmi, st‡ídavÿmi, trojúhelníkovitÿmi patry. Celou p‡ednístranu tvo‡ila dví‡ka. Zev¿ech stran bylototo
terárium izolováno 5 cm silnou vrstvou pênového polystyrenu. P‡edníizolaçnídeska byla
odnímatelná, aby bylo moæno hady v zimovi¿ti kontrolovat a dví‡ka umoænila p‡ípadnou
manipulaci. Kontaktní teplomêr zavê¿enÿ mezi patra podzemí hlídal teplotu 4̊ C prost‡ednictvím relé atopenízaji¿ƒovaly dvê 75 W æárovkyzapojené do série leæícípod bezpeçnostním krytem z pletiva na dnê zimovi¿tê. Prûlez z terária do zimovi¿tê umoæñoval
asi 2 cm u‡íznutÿ roh dna prvního a hornístranydruhého. Mezi dnem teráriaavrchnístranou zimovi¿tê byla vrstva vy‡íznutého polystyrenu tak, aby otvory na sebe pasovaly.
Vyústêní vchodu bylo nad prvním patrem zimovi¿tê. Hadi záhy vchod do nêj objevili
a zaçali se pojednotlivÿch patrech bezpeçnê pohybovat. Jedinÿm nedostatkem bylo, jak
se pozdêji ukázalo, krmeníæivÿmi my¿mi. My¿ím se poda‡ilo polystyren prokousat ajedna zmije mne pak p‡ivítala na balkonê. Na¿têstí se jí tam líbilo a nespadla. Od té doby
jsem, po opravê nedostatku, krmil vÿhradnê zabitÿmi my¿mi. Popsané za‡ízeníse mi plnê
osvêdçilo a mohu ho smêle doporuçit. ¢koda, æe mê to nenapadlo d‡íve. Po rocejsem se
odstêhoval a bohuæel uæjsem nevlastnil balkon. I takjsem bêhem roku uçinil zajímavá pozorování.
Pûvodnízámêr, æe se podívám na balkonovéterárium a podletoho, zdazmijejsou venku çi nikoliv, pûjdu teprve na zmije, byl lákavÿ. Ale musel jsem na nê jít vædycky, abych
mêl dûkaz. Ukázalo se, æe zmije si dêlají co je napadne jen proto, abych nemêl radost.
Nêkdy se vyh‡ívalyjedny i druhé, jindyjsem pod vlivem zmijína balkonê po nich na lokalitê marnê pátral. Çastokrátjsem se vydal na zmijejenom aby se ne‡eklo, protoæe 9domácí: byly zalezlé a ejhle, zmije na lokalitê mê málem 9vítaly máváním kapesníçku:! Statistické hodnocení têchto pozorování nebylo prûkazné. Jeden poznatek tu stejnê byl.
Obças se nazmije na balkonê za¿la podívat i æena. Tu se ukázalo, æe balkonové zmije, açkoliv neaktivovaly, kdyæ jsem na lokalitu ¿el, se posléze na hodinku objevily, aby se vças,
p‡ed mÿm návratem, zase schovaly. Z opakovanÿch pozorováníjasnê vyplÿvá, æe aktivita
zmijí se mûæe v létê zkrátit i na pûl hodiny, a to i opakovanê, bêhem dopoledne a odpoledne. Na ja‡e a na podzim se denní aktivita prodluæuje aæ na 4 hodiny (nejdel¿í zaznamenaná doba pobytu zmije na místê). Pro lep¿ísledování letníaktivity zmijí na lokalitê by
bylo úçelné:
1 . Zvÿ¿it poçet pozorovatelû.
2. Zmen¿it sledované úseky.
3. Prodlouæit dobu pozorování.
ùçelné, ale pro mne neproveditelné!

tÿæ den ve 12 hod., kdy uæteplota dosáhla 16̊ C, se na lokalitê 9 pod silnicí: setkali u potoka samec ç. 500 (st‡íbrnÿ, okrovÿ) a samice ç. 520 (zlatá, çervená), aby se celou hodinu
vênovali zachováni druhu, aniæ by je Zbyñkova a moje p‡ítomnost vyvedla z míry.
Je¿tê vêt¿ího p‡ekvapení mi 9balkonové: zmije p‡ipravily se æraním. V¿eobecnê se má
za to, æe hadi nejsou schopni strávit potravu p‡i teplotách niæ¿ích neæ 24̊ C. S klesajícíteplotou se naæraní hadi mohou otrávit toxickÿmi produkty metabolismu. Trvalÿ pokles teploty vede k hibernaci aæ ke smrti. I kdyæ se vêt¿ina publikovanÿch poznatkû tÿká
tropickÿch hadû a vædycky v p‡írodê existují vÿjimky, byl jsem velmi p‡ekvapen, kdyæ
zmije v teráriu, kdy bêhem dne teplota nep‡esáhla po tÿden 16̊ C, samy poz‡ely a dob‡e
strávily my¿i (obr. 15). Nebylo to náhodné nÿbræ opakované pozorování. Srovnám-li vizuálnê kondici zmijí chovanÿch v pokojovém teráriu a v teráriu na balkonê, musím jednoznaçnê konstatovat, æe zmije chované v polop‡írodních podmínkách jsou v lep¿ím
zdravotním stavu.

Obr. 15
Délka trávenípotravy(vhod.) vzávisO
losti na teplotê ( C) u zmije obecné.
Podle NAULLEAU (1983), upraveno.
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P‡i bêæném zpûsobu æivota si p‡íli¿ neuvêdomujeme p‡irozené zmêny v p‡írodê. Dop‡áváme jim pozornost teprve kvûli náhlÿm zmênám v dûsledku lidské çinnosti. Pozvolné, p‡irozené zmêny si vêt¿inou uvêdomíme aæ s çasovÿm odstupem nebo vûbec ne.
Tím, æe jsem dvê desítky let sledoval zmije na stejné lokalitê, mêl jsem trochu vêt¿í moænost si tyto zmêny uvêdomit.
Podstatnou, i kdyæ p‡irozenou zmênou byl vzrûst mladého bukového porostu okolo
zídky. Zídka byla i prvním objevenÿm zimovi¿têm zmijí. Spolu se zmijemi tu trávily zimu
i uæovky obojkové. Za deset let okolní porost uæ natolikvzrostl, æe pûvodní, zmijemi preferovaná místa, byla zastínêna a zmije je opustily. Po roce 1982 jsem uæ zmije na pûvodních místech, kde jsem se sledováním zaçínal, nena¿el.
Velkou a nep‡irozenou zmênou byla regulace Chuderovského potoka v roce 1974.
ùprava koryta potoka mêla za následek likvidaci p‡ilehlé baæiny a vymizení çolkû obecnÿch, skokanû sk‡ehotavÿch, skokanû hnêdÿch a uæovky obojkové. Na p‡ítomnost zmijí
na lokalitê 9pod silnicí: nemêla regulace potoka prokazatelnÿ vliv, i kdyæ zdej¿í populaci
zmijí sledujeme pravidelnê teprve od roku 1988.
Pûvodní starÿ hru¿kovÿ sad, kterÿ rostl z vêt¿í çásti na lokalitê 9pod silnicí: a z çásti
na souçasném poli, tvo‡ícíhranici lokality 9nad silnicí:, byl celÿzlikvidován v letech 1981 −
1982. Po vykácenísadu byl p‡emênên v pole a pozdêji z çásti ve staveni¿tê. Po likvidaci sadu jsem po t‡i roky zaznamenával vy¿¿í vÿskyt mláâat zmijí na sledované lokalitê.
Mladÿ jabloñovÿ sad na vÿchodní hranici pole, kde se také p‡íleæitostnê vyskytovaly
zmije ze sledované lokality, byl vykácen a p‡emênên v pole v roce 1990. Ani tyto zmêny
v¿ak nemêly negativní vliv na zdej¿í populaci zmije obecné.
Stavba stoæárû elektrického vedenípodél lokalityÇepec smêrem na Neznabohyv letech
1982−83 poznamenala zejména stanovi¿tê, které jsme nazÿvali 9u trianglu:. Bylo vykáceno k‡oví, pod kterÿm zmije zimovaly. Navzdory obavám se ani tento zásah na zdej¿ípopulaci negativnê neprojevil. K‡oví do dvou let obrostlo a je jimi i nadále vyhledáváno.
Pole podél silnice Chuderov − Boætê¿ice je pravidelnê obhospoda‡ováno. Také zemêdêlská çinnost nevykazuje na zdej¿í populaci prokazatelnê ¿kodlivÿ vliv. Pouze na sklonku léta, kdyæ je pole vápnêno, jsem nikdy na jeho okraji, alespoñ po dobu çtnácti dnû,
zmije nevidêl, zatím co na loukách nad Boætê¿icemi aktivovaly. Ponêkud hor¿íje podzimní hnojení pole kejdou. To na mne pûsobilo, jakoby zmije daly p‡ednost i d‡ívêj¿ímu zimování, neæ çichatten zápach. Ani sejim nedivím, protoæe prohlídka lokalityv tu dobuje
utrpením. Boætê¿ické louky po sklizni i pole byly vyuæívány k pastvê hovêzího dobytka.
Neznáme p‡ípad, æe by zmije byla pasoucí se krávou u¿lapána. Také neznám zdej¿í p‡ípad u¿tknutí krávy, i kdyæ podle informací okresního veteriná‡e nejsou u¿tknutí pasoucího se dobytka na ùstecku vÿjimkou.
Pro nás byly informace pasákû o spat‡enízmijí uæiteçné. Je¿tê dûleæitêj¿ív¿ak bylo spásání porostu dobytkem kolem polí, mezí, úvozû a k‡ovisek. To jsme si teprve uvêdomili,
jakou sluæbu nám krávy prokazovaly. Od roku 1992 tato pastva skonçila. Kdyæ jsem si za
pár let p‡i¿el na lokalitu p‡ipomenout krásné chvíle, æasl jsem, jak je zarostlá a jak je nesnadné se po ní pohybovat a hledat zmije.
Vÿstavba Severníterasy p‡iblíæila mêsto na pouhÿch 100 aæ 150 m od lokality 9pod silnicí: a lokalitu 9nad silnicí: na 300 aæ 350 m. Tím se stala vyhledávanÿm místem pro p‡ímêstskou rekreaci. Kupodivu, ani tato skuteçnost se neprojevila úbytkem zmijí. Ani
nestouplo zabíjenía pronásledovánízmijí. Také dêtije p‡íli¿ neru¿ía díky dobrému p‡ístu-
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pu uçitelû p‡írodopisu jsme o zastiæenízmijí informováni. Dokonce i zdej¿íobyvatelé, se
kterÿmi se p‡i kontrolách lokality setkáváme, nám oznamují, kdy, kde a jak obarvenou
zmiji vidêli. Jsou nám známy jen t‡i p‡ípady, kdy byly zmije lidmi ubité.
Zdej¿í louky s roztrou¿enÿmi skupinami k‡ovisek skÿtají nejen vhodná místa pro slunênízmijí, ale i místa pro opalováníçi milování lidí. To skrÿvá neçekané nebezpeçí pro pozorovatele zmijí. Têæko se pakvysvêtluje, æejsme zaníceníp‡írodovêdci a nikoliv sexuální
úchylové. Je¿tê nejlíp dopadl Zbynêk, kterému jsem doporuçil, aby se podíval po samci
ç. 500. Vidêl jsem ho ráno nedaleko staré hru¿nê nad potokem. Odpoledne se mladÿ
spolupracovníkvydal na doporuçené místo, protáhl se k‡ovím, koutkem oka spat‡il st‡íbrného a okrového samce, ale rázem oçi zaost‡il na neçekanê rozprost‡enou deku. Na ní,
v odpoledním slunci, chytala bronz lepá dêva odêná pouze do spodních kalhotek. Dívka
se posadila a up‡enÿm pohledem jej chtêla odehnat. Zbynêk vykoktal, æe tu loví zmije.
Smêlé dêvçe k nêmu hrdê pokroçilo s chutímu vrazitfacku. Lovec stále ukazoval nazmiji. Teâ si jí v¿imla i srdnatá dívka! Z jejího hrdla se vydralo: 9Fakt ...:. Probrala se aæ ve
Zbyñkovê náruçí.
Pro nás bylo p‡íjemnÿm zji¿têním, æe lidská çinnost p‡íli¿ negativnê neovlivñuje æivot
zmijí kolem ùstí nad Labem. Dokonce by se zdálo, æe jsou nezranitelné. Vædyƒ p‡eæívají
na mnoha okrajovÿch místech samotného krajského mêsta. Zatím je to dobré, ale bylo by
chybou nechat se uchlácholit souçasnÿm zji¿têním. Z velmi starÿch literálních údajû,
z konce minulého století, kdyæ byly zmije po tisících loveny a zabíjeny, víme, æe byly
hojnêj¿í na mnoha místech kraje. Lounské st‡edoho‡íje toho p‡íkladem. Na mnoha místech, která znám z vyprávêní z dêtství, jsem po nich v souçasnosti marnê pátral. Ale od
kolegû, zabÿvajících se ochranou p‡írody na Lounsku, jsem se dozvêdêl, æe zmije se tu
stále vyskytují, i kdyæ uæ ne tak hojnê jako v minulosti. ùstecko s Kru¿nÿmi horami, Labskÿmi pískovci a p‡ilehlÿm Çeskÿm st‡edoho‡ím je na tom je¿tê dob‡e. Zatím je to je¿tê
propojená souvislá plocha, schopná autoregulace. Byl bych nerad, aby mé svêdectvízûstalo pouhou vzpomínkou.
Známÿmi p‡irozenÿmi nep‡áteli zmijí, kte‡íse na lokalitê vyskytují,jsou: jeæci, divoçáci,
baæanti a uæovky hladké. Jeæek tu bÿvá çasto pozorován, ale nikdyjsme ho p‡i lovu zmijí
nezastihli. Prasata divoká se také obças na lokalitê objeví. Zejména na zaçátku çasného
jara dokáæíp‡erÿt i místavÿskytu zmijí.Jestli v¿akv tomto obdobíobjevízmijev zemi, nemáme p‡ímé dûkazy, ale urçitê jimi nepohrdnou. Byl jsem v¿ak svêdkem, kdyæ udolal
zmiji baæant. Bohuæel to odnesl mnou znaçenÿ samec çíslo 53, znaçenÿ 29. 4. 1979 na
horní hranici pole. Ten den, 22. 3. 1981 , jsem æádného plaza nevidêl. P‡i prohlídce zídky
pûvodního zimovi¿tê jsem vypla¿il baæanta, kterÿ do nêçeho kloval. Byl to právê samec
ç. 53. Uæ nejevil známkyæivota. Museljsem si opakovat, æe chci p‡írodu nestrannê pozorovat, abych se uklidnil, ale v duchu jsem vidêl baæanta na pekáçi.
Obças v blízkosti zmijí nacházíme uæovky hladké. Ve t‡ech p‡ípadech byly uæovky
naærané. Donutil jsem je poz‡enou potravu zvrátit. Dvakrát vydávily slepÿ¿e a jednou
hrabo¿e polního. Ani v teráriu jsem pokusnê nep‡imêl uæovky, aby si na zmijích pochutnaly, i kdyæ jsou z literatury takové p‡ípady zmámé. O jednom takovém pokusu poz‡ení
zmije 9koronelou: mi vyprávêl ornitolog Jirka. O tom se zmíním pozdêji. Potencionální
nebezpeçí tu trochu je.
Podle na¿ich pozorování se zmije s uvedenÿmi nástrahami a nep‡ízní osudu dovedou
vyrovnat. Jakjsme zjistili, tak obê populace na sledovanÿch lokalitách Çepcejsou praktic-
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I kdyæje zmije v Çeské republice celkem plo¿nê zastoupená,je s podivem,jak málotoho i o jejím p‡esném roz¿í‡ení víme. Staçí se jen podívat na mapu síƒového mapování
(obr. 16) a s hrûzou zjistíme, æe mnoho çtvercû, ve kterÿch lze vÿskyt p‡edpokládat, je
prázdnÿch. Co je toho p‡íçinou?
Obr. 16 Roz¿í‡enízmije obecné vÇRpodlezískanÿch údajûdoroku 1998

45

ZMëNAJE ÆIVOT

ky nemênné. Açkolivje i lidská çinnosttadyznaçná, zûstávázatím bez tragickÿch následkû. P‡ímé a soustavné hubenítu zmijím ze stranyzdeæijících lidínehrozí. Ani vÿskyt p‡irozenÿch nep‡átel nesniæuje jejich stavy. Dokonce i p‡irozené zmêny prost‡edí, jako je
vzrûstvegetace, zûstávajíbez nep‡íznivé odezvy a zmije si dokáæí najít nová vhodná stanovi¿tê. To zní slibnê a çlovêk by chtêl bÿt optimistou. Jenæe p‡íli¿nÿ optimismus není na
místê. Aæ p‡íli¿ mnohozprávze svêta, ale i z míst na¿ívlasti prokazatelnê ukazuje, æezmijí
celkovê ubÿvá. Optimistická nálada, kterou jsme pravdêpodobnê svÿmi pozorováními
navodili, by nemêlavést k domnênce, æeje s na¿íp‡írodou v¿e v po‡ádku. Dokonce i neznalost v¿ech æivotních poæadavkû a detailû pûvodního roz¿í‡ení mûæe bÿt varováním.
Nelze totiæ vylouçit, æe souçasná uspokojivá koncentrace zmijív bÿvalém Severoçeském
kraji jejen p‡edzvêstízhrouceníse stávajících populacív dûsledku t‡í¿tênísouvislého vÿskytu v Evropê. Bylo by pêkné, kdybych nemêl pravdu.

Pro jedince zabÿvajícího se mapováním roz¿í‡ení vybraného druhu æivoçicha je nad
lidské síly nav¿tívitv¿echna místa osobnê. Protoje vyuæíváno zpráv spolehlivÿch informátorû z ‡ad ve‡ejnosti, kterÿm nejsou na¿e spoleçnéznalosti lhostejné. Zprávyshromaæâují referáty æivotního prost‡edíokresních ú‡adû, nebo pracovi¿tê Agentur ochrany p‡írody
a krajiny (AOPK) v regionech. Celostátnê pakAOPKÇR, Kali¿nická 3, Praha 3. Ne vædyse
zji¿tênÿ údaj dostane na místo urçení a k dal¿ímu vyuæití, protoæe v¿echno záleæí na lidech a p‡ekonánílenosti çi na ochotê spolupracovat. Souçasnÿæivotodçerpáváenergii lidípodpo‡it nezi¿tnê rûst na¿ich znalostíavÿraznê se sníæil poçetochotnÿch spolupracovníkû. Proto vyuæívám této p‡íleæitosti poæádat çtená‡e mající vztah ke zmijím, aby
s laskavostí sobê vlastní zaslali na mou adresu (Petr Voæenílek, Kundratická 4569/13,
430 04 Chomutov) zprávy o zastiæení zmijí, podle vzoru: Datum, místo (nap‡. Jirkov, JZ
od obce, okraj lesa na b‡ehu Bíliny), okres, poçet (2 ex. pod ke‡em v trávê), jméno pozorovatele, kontakt na pozorovatele. Za pomoc p‡edem dêkuji!

Pá‡enízmijí.
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POPULACE ZMIJï
Populací myslíme soubor jedincû téhoæ taxonu, kterÿ se vyskytuje v urçitém období
a v urçité oblasti. Prostor mûæe, ale nemusíbÿtohraniçen. Základníznaky populacejsou:
hustota, forma rûstu, rozptÿlení jedincû, pomêr pohlaví, natalita, mortalita a vêková
struktura. To v¿echno nám o populaci ‡íká slovník, a to v¿echno bych chtêl o :svÿch:
zmijích znát. Ale ani je nenapadne, aby se mnou dobrovolnê spolupracovaly.
Pravdaje, æe co se nám poda‡ilo objevit a popsat s Honzou v roce 1976, to stále platí.
Po promoci osud odvál mého spoleçníka do Loun a jeho království na Kubaçce osi‡elo.
Tu¿il jsem více, neæ mi bylo jasno, æe dal¿í sledování by mohlo p‡inést nové poznatky ze
æivota zmijí. Po dal¿ích dvou letech jsem nastoupil do ústecké zoo. Tady uæjsem nemusel
9krást: ças na zmije, pokud kulturnê vÿchovné oddêlení zoo, které jsem vedl, mêlo vÿsledky. Mêl jsem ¿têstí p‡i vÿbêru spolupracovníkû.
PaníZdena Pucová úspê¿nê pracovala s dêtmi a dost çasu vênovala obojæivelníkûm, zejména ochranê ropuchy obecné a ropuchy zelené p‡i jarních tazích. Jirka − kameraman,
o kterém uæ byla ‡eç, s nad¿ením vedl krouæky mladÿch zoologû, tvo‡il videotéku zoo a
pomáhal mi p‡i sledovánízmijí. 9Velkÿ:Jirka, tedy panJi‡íJelínek, obstarával fotodokumentaci atáhl káru s ochranou p‡írody, protoæejsmev¿ichni cítili, æe zoo by mêla státv pop‡edí
ochraná‡ského dêní. PaníMarcela Macháçková za¿tíƒovala pro nás nepopulární propagaci
a dêlala programy pro mate‡ské ¿koly. Byl to dobrÿ kolektivje¿tê v dobách, kdyto slovo nebylo obno¿ené. Na kolegy bylo spolehnutí. Zástupce ‡editele a hlavníekonom zoo, pan ing.
Jaromír Rouha, byl nejen zdatnÿm odborníkem afandou zví‡at, aletaké çlovêkaktivnê znalÿ nêmeckého, anglického a ruského jazyka, navíc se slabostí i ochotou mi pomáhat s p‡eklady, na které jsem nestaçil. V neposlední ‡adê se musím zmínit o ‡editeli zoo, ing. Bo‡ku
Voráçovi, kterÿ, aç byl zcelavytíæen starostmi o chod a rozvoj zoo, udêlal si vædy pro kulturnê vÿchovné oddêleníças a podporoval na¿e nápady i çinnost. Umoænil vznik a práci Krajského zoologického klubu p‡i zoov ùstínad Labem, soutêæe mladÿch zoologû v kraji,jako
byly 9Ozelenou æábu:, 9Zlatou hadíkorunku: aAkceAR (Ambphibia a reptilia) ataké mne
podporoval v pokraçování studia zmijí. To se mi to 9bádalo: za takové podpory! Jak uæ to
ve skuteçnosti chodí, v¿echno je jinak. Çasu na zmije zbylo stejnê málo a neodkladnÿch
úkolû p‡ibÿvalo. Bylo dob‡e, æe nás v¿echny práce bavila!
>
Odhadem délka lokality 9nad silnicí:, kterou p‡i kontrolách pravidelnê procházím, je
2000 m. Za p‡edpokladu, æe pozorovatel je schopen sledovat zmije do vzdálenosti
1 ,5 m pojedné a 0,5 m po druhé stranê cesty, kterou kráçí,je plocha sledovaného území
2
4000 m . Na ní bylo od roku 1972 do roku 1991 oznaçeno 147 zmijí, z çehoæ bylo
86 samcû a 61 samic. Podle vÿpoçtû z údajû získanÿch dlouhodobÿm znaçením zdej¿ích zmijíje prûmêrnê populace tvo‡ena 12 zmijemi s dolním limitem 8 a horním limitem
19 jedincû s 95% jistotou.
Lokalita 9pod silnicí: mê‡í 600 m a za stejnÿch p‡edpokladû její plocha zaujímá
2
1000 m . Na druhé lokalitê bylo od roku 1988 do roku 1991 oznaçeno 29 zmijí, z toho
15 samcû a 14 samic. Vypoçetl jsem, æe s 95% jistotou zdej¿í populaci tvo‡í 9 jedincû
s dolním a horním limitem 9 − 21 zmijí.
Vÿpoçetvelikosti populaceje zaloæen na p‡edpokladu, æe oznaçíme-li urçité mnoæství
zmijí na lokalitê æijících, potom p‡i kaædé kontrole hadû bude pomêr oznaçenÿch a neoznaçenÿch jedincû stejnÿ jako pomêr v¿ech oznaçenÿch na lokalitê k poçtu v¿ech neoznaçenÿch. Uvedená metoda je odzkou¿ena p‡i sledování ryb v rybnících a údolních
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nádræích. S úspêchem byla pouæita pro sledování populací çolkû obecnÿch, çolkû velkÿch a ropuchy obecné. Protoæe jsme neznali jinou metodu, pouæili jsme ji i pro zmije.
Kaædÿ rok, pokud se to poda‡ilo, jsem od zaçátku aktivityzmijído skonçeníobdobípá‡eníshromaæâoval pot‡ebné údaje, abych nazávêr provedl vÿpoçet podlejiæ zmínêného
Lincolnova testu. Ukázalo se, æe obê sledované populace jsou prakticky stálé, a já jsem
byl spokojen.
Jen matematik Pavel se mnou nesouhlasil: 9Jak mûæe¿ mít 11 zmijív populaci, kdyæjich
tam za rokoznaçí¿t‡eba 22.: ¢patnê se mi natakovou otázku odpovídalo. Ostatnê, matematika bylavædy mnou slabou stránkou. Cítiljsem v¿ak, æe biologická pravda se od matematické li¿í, ale nevêdêl jsem, jak ji vyjád‡it.
Pavel ochotnê provedl matematickou charakteristiku sledovanÿch zmijí na Çepci. V prûbêhu let 1973 aæ 1989 bylo provedeno 353 pozorování na sledované lokalitê. P‡itom bylo
vidêno 223 zmijíobecnÿch, ze kterÿch bylo 142 samcû a 81 samic, z nichæ bylo opêtovnê
pozorováno 88 oznaçenÿch jedincû. V jednotlivÿch letech bylyvypoçteny podílyjedincû najedno
pozorování, oznaçenÿch na pozorování, oznaçeTab.1 Populace a její rozsah podle
nÿch z poçtu pozorovanÿch a podíly pohlaví. VÿLincolnova testu.
sledky ukázaly, æeje moæné povaæovat populaci za
Lokalita: Çepec
stabilníz hlediska celkového poçtu, poçtu oznaçeA − nad silnicí
nÿch, pomêru pohlaví a pravdêpodobnosti úspê¿ného pozorování. Prûmêrnÿ rozsah populace byl
Rok Populace Dol.lim. Hor.lim.
odhadnut na 25,1 jedincû, z toho 16 samcû
1973
19
15
27
a 9,1 samic. Prûmêrnÿ poçet oznaçenÿch jedincû
1974
12
8
29
je 9,9. Pravdêpodobnost úspê¿ného pozorováníje
1975
14
8
14
pro kaædéhojedince 0,025. Prûmêrná doba setrvá1976
14
3
40
níjedince v populacije 1 ,7 roku a pomêr pohlavíje
1977
11
5
11
1 ,75 ve prospêch samcû.
1981
12
8
18
Mêl jsem z vÿsledkû radost, o jejich správnosti
1982
8
5
13
jsem nepochyboval, ale nebyl jsem uspokojen. Stá1984
11
9
15
lejsem byl nahlodáván ze dvou stran. Snoubil se ve
1985
13
12
15
mnê exaktní chemik s :nekorektním:, ale zaníce1986
12
9
20
nÿm zoologem. (Jak se i dnes, p‡es dostatek úspê1987
6
1
14
chû biologie, zejména na terénníetology a ekology
1988
14
10
21
oçima mnohÿch 9normálních: lidí pohlíæí.)
1989
13
11
17
Nabyl jsem dojmu, æe malá çást zdej¿í populace
1990
6
5
9
zmijí je tvo‡ena 9starousedlíky:, kte‡í dob‡e znají
1991
14
10
24
svá místa a st‡ídavê je vyuæívají k lovu potravy, odpoçinku, slunêníi k úkrytu. Pakje tu vêt¿ina 9cestoB − pod silnicí
vatelû:, kte‡í se zdræí jen krátce, nanejvÿ¿ nêkolik
dnû, a pak zmizí. Nêkdy zde uloví potravu, ale po
Rok Populace Dol.lim. Hor.lim.
stráveníjdou zase dál. Odkud p‡i¿li a kam se odpla1988
8
4
31
zí, nevím. To se v obou p‡ípadech tÿká dospêlÿch
1989
11
8
20
samcû. Dospêlé samice se ukazují bÿti je¿tê sloæi1990
8
6
12
têj¿ími ve svém chování. Vêt¿ina z nich by opêt za1991
10
6
20
slouæila oznaçení 9cestovatelky:, ale asi t‡etina se
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Tabulka 2 Zmije chytané v dal¿ích letech
Max. ças mezi dvêma
pozorováními (roky)
0
1
2
3
4
5
6
7−11
12
13−14
15

Zmije
Celkem
%
84
60,9
24
17,4
12
8,7
6
4,3
6
4,3
2
1 ,4
2
1 ,4
0
0
1
0,7
0
0
1
0,7

Tabulka 3. Zmije zastiæené jen jednou za rok
Poçet
pozorování
1
2
3
4
5
6
7
8−10
11
12
13
14

Zmije
Celkem
%
50
60,0
13
15,6
7
8,4
1
1 ,2
5
6,0
2
2,4
1
1 ,2
0
0
1
1 ,2
2
2,4
0
0
2
2,4
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Samci
Celkem
%
48
57,6
15
48,0
10
12,0
3
3,6
1
1 ,2
2
2,4
2
2,4
0
0
1
1 ,2
0
0
1
1 ,2

Samice
Celkem
%
36
64,8
9
16,2
2
3,6
3
5,4
5
9,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Samci
Celkem
%
24
50,4
11
23,1
3
6,3
0
0
4
8,4
2
4,2
1
2,1
0
1 ,2
0
0
2
0
0
0
1
2,1

Samice
Celkem
%
26
72,8
2
5,6
4
11 ,2
1
2,8
1
2,8
0
0
0
0
0
0
1
2,8
0
0
0
0
1
2,8

POPULACE ZMIJï

jich po roce aæ dvou letech zase na lokalitê objeví. I tentokrát se tu zdræíjen krátce a pak
zmizí. Je v¿ak nêkolik vÿjimek, které s námi vydræely aæ pêt let. Ale stejnê alespoñ nêkteré
samice byly na rokaæ dva nezvêstné. Cestovatelská horeçkasetÿkávíce samic, které nebyly
v tom roce gravidní. Mláâata zmijí, bez rozdílu pohlaví, aƒsejiæjedná o juvenilní, tj. 1 aæ 2,
nebo subadultní, tj. 3 aæ 4 leté, jsou rozenÿmi cestovateli, nebo jsou mistry v unikání na¿í
pozornosti. K zimovánívyuæívajívhodná místa, kterÿch je ve zdej¿ích podmínkách dostatek a nedochází k vÿraznému koncentrování zmijí p‡i vyhledávání zimovi¿ƒ.
Tak se mi jeví zdej¿í populace zmijí bez ohledu na její odborné hodnocení. Vím, æe
jsem nedokázal odpovêdêt na ‡adu zajímavÿch a dûleæitÿch otázek. Zmijím je to jedno.
Dûleæitêj¿ív¿akje, æe se na lokalitê stále vyskytují. Snad nêkdy p‡í¿tê budu moci dát hodnotnêj¿íodpovêânebo dal¿ínad¿enecvnesevíce svêtla do stavu zdej¿ípopulace aæivota
zmijí vûbec. Nezbÿvá, neæ doufat!

JAK ÆIJï
Mohu smêle prohlásit, æejsme,jako lidé, znaçnê pokroçili v souçasném poznáníæivota
zmije obecné. Od dob Alfreda Brehma, jehoæ 9Æivotzví‡at:jsme vêt¿inou hltali jako soubornou ajedinou uçebnici æivoçichopisu, se na¿e znalosti podstatnê roz¿í‡ily i prohloubily. Dávno minula doba, kdy hlub¿í znalosti v oboru byly doménou jen slovutnÿch pánû
uçencû a k vêdomí¿ir¿ích vrstev proniklyjen z‡ídka. Osobnêjsem rád, æejsem mêl p‡íleæitost nahlédnoutdo chovánízmijía p‡ispêtsvou tro¿kou do mlÿna na¿ich spoleçnÿch vêdomostí. Ti mlad¿í by v¿ak mohli nabÿt pocitu, æe d‡íve to mêli milovníci vêdy snaz¿í neæ
dnes, kdy uæ je o zmijích hodnê známo. To by byla chyba. Síto çasu oddêluje zrno od
plev. Dal¿í poznatky p‡iná¿ejí d‡íve netu¿ené souvislosti a provê‡ují správnost na¿ich
úvah. Radost z poznáníje jako droga, která neu¿kodí, ale æivot zp‡íjemní. Podívejme se
na æivot zmijí pohledem souçasnÿch znalostí.
Zmije obecné opou¿têjí zimní úkryty hromadnê, jakmile v nich teplota dosáhne 8 aæ
o
o
9 C a venkovníteplota vzduchu vystupuje k 12 C. Prvnísamci se v¿ak mohou objevitjiæ
o
o
p‡i denním maximu málo nad 6 C a samice nad 8 C. Samci vylézají obvykle o 10 aæ 12
dní d‡íve neæ samice a juvenilní jedinci, kdyæ v okolí nez‡ídka je¿tê leæí zbytky snêhu.
U nás to bÿvá od poloviny b‡ezna. Samci vyhledávají mikroklimaticky vhodná, proh‡átá
místa v bezprost‡edním okolízimovi¿ƒ a vyuæívají kaædé p‡íleæitosti ke slunêní. Zprvu se
vyh‡ívají i ve shlucích nêkolika jedincû, bêhem nêkolika dnû se v¿ak sluníjiæ oddêlenê,
i kdyæ jedinci mohou bÿt navzájem velmi blízko. Domovskÿ okrsek v této dobê zaujímá
2
2
2
plochu od nêkolika m aæ po nêkolik desítek m , vzácnê i p‡es 100 m . Samice ajuvenilní
jedinci se po opu¿tênízimního úkrytu zprvu také slunív jeho têsném okolí, av¿ak nedospêlíjedinci a samice, které se v daném roce nebudou rozmnoæovat, se záhy stêhujína lovi¿tê s dostatkem potravy, úkrytû avyhovujícím mikroklimatem, kde strávívêt¿inu aktivního období. Ostatní samice se zdræují blíæe zimovi¿tê v místech, kde pravidelnê dochází
k pá‡ení, které mohou bÿtjak p‡ímo u zimovi¿tê, tak i vzdáleny desítky, vÿjimeçnê i stovky metrû od nêj. Jarní slunêní samcû, trvající asi mêsíc, je ukonçeno svlékáním staré pokoæky. Samci se poté stávajípohybovê velmi aktivní, zaçínajípátrat po samicích a p‡esouvají se za nimi. Samice zûstávají nesvleçené a k jejich prvnímu svlékání dochází aæ po
skonçeníobdobípá‡ení. Po ukonçení rozmnoæovacího obdobíse samci rozptÿlína lovi¿tê a samice se také rozlézají po okolí, ale do men¿ích vzdáleností (obr. 10).
Prostorové rozmístêní populace, délka migrací (mezi zimovi¿têm a lovi¿têm, v letních
vedrech p‡ípadnê mezi su¿¿ími a vlhçími stanovi¿ti) i krátkodobÿch loveckÿch potulek za
potravou a velikost domovskÿch okrskû je velmi variabilní jak u jednotlivÿch populací
(podle pomêrû na dané lokalitê), tak i individuálnê. P‡i migracích zmije pouæívají urçité
9koridory:, kde podrost a çlenêníterénu zaruçují relativnê bezpeçnÿ p‡esun. Od zimo2
vi¿tê se nêkdyvzdalujíi p‡es 1000 m a pohybujísev prostoru vêt¿ím neæ 1 km , ojedinêle
se zatoulají i do nêkolikakilometrové vzdálenosti. Denní p‡esun mûæe bÿt i p‡es 300 m,
obvykle v¿ak ménê. B‡ezísamice, které jiæ neloví, se zdræují na pomêrnê malé plo¿e, jen
2
vzácnê vêt¿í neæ 100 m .
Denní rytmusje promênlivÿ podle roçního období, poçasí, charakteru lokality a fyziologického stavu jedince. Bêhem jarního slunêní, rozmnoæování, za chladnêj¿ích letních
dní, koncem léta a na podzim a po celou sezonu ve vy¿¿ích nadmo‡skÿch vÿ¿kách mají
zmije obecné denní aktivitu. V teplÿch letních dnech se aktivita zçásti p‡esouvá do soumraçnÿch a noçních hodin. Denní aktivita zmijí v letních mêsících zpravidla zaçíná p‡i
o
o
ranních teplotách vzduchu 6 aæ 8 C aveçer konçíp‡i 18 aæ 20 C. Nejvêt¿ímnoæstvíaktiv-
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o

ních zmijíbÿvázastiæeno p‡i teplotách vzduchu 19 aæ 25 C. Jakmile teplotyvzduchu p‡eo
o
sahují 30 C, zmije se ukrÿvají. Nemají-li zmije moænost úkrytu, jsou p‡i 30 C velmi neo
klidné a teploty kolem 40 C jsou pro nê jiæ smrtelné. Za nep‡íznivého poçasí se sluní
vædy, kdyæ vysvitne slunce. Za letního vedra se sluníkrátce zrána, potom se ukrÿvajía p‡ípadnê opakovanê sluní, vyuæívají polostínu a stínu, p‡ípadnê se chladíve vodê. P‡es poledne jsou v úkrytu a odpoledne se opêt s p‡estávkami sluní. Po soumraku se mohou
vyh‡ívat na teplé zemi a kamenech. Lovecká aktivita spadá zejména do veçerních hodin,
ale vhodnou p‡íleæitost k lovu vyuæívají v kteroukoliv denní dobu.
Také reakce zmijí p‡i vyru¿eníje rûzná podle roçního období, pohlaví a stavu jedince.
Naja‡e a v dobê rozmnoæováníjsou zmije ménê obez‡etné a lze se k nim nêkdy opatrnê
p‡iblíæit aæ na jeden metr. V létê samci, nedospêlí jedinci a nerozmnoæující se samice
p‡ekvapivê rychle prchají, nez‡ídka uæ na vzdálenost deseti metrû. Gravidnísamice naopak zûstávají dlouho nehybné a snaæí se pomalu nenápadnê ukrÿt. Je-li zmiji zabránêno
v útêku, svine se do kruhu s p‡edníçástítêla esovitê staæenou, syçí, nadÿmá se, roz¿i‡uje
hlavu a provádívÿpady na 10 aæ 30 cm ve snaze u¿tknout ru¿itele. P‡i dlouhém dráædêní
bÿvají provádêny 9fale¿né: útoky se zav‡enou tlamou. P‡i p‡i¿lápnutí nebo uchopení u¿tkne ihned. Av¿ak nerozdráædêná, klidnê podebraná zmije poloæená na dlañ, se vêt¿inou
u¿tknout nepokou¿í.
Zmije pomêrnê dob‡e plave a umí se i potopit. P‡i migracích nêkdy p‡ekonává i vodní
toky. V Baltském mo‡i jsou známy p‡ípady, kdy p‡eplavala i znaçné vzdálenosti mezi ostrovy. Také p‡i útêku neváhá vlézt do vody. I kdyæje zmije pozemní had, dovede se vy¿plhat na k‡oviny 1 aæ 2 m vysoko.
Koncem léta se zmije stahují k zimovi¿tím. P‡edtím docházívêt¿inou k porodu mláâat,
coæje vÿhodné pro samice z hlediska moænosti nalézt potravu. Nêkdyv¿ak porod probíhá aæ poblíæ zimovi¿tê, coæje z‡ejmê vÿhodné u populacív oblastech s drsnêj¿ím klimatem, protoæe záhy po porodu p‡ichází doba p‡ezimování a tímto zpûsobem se zvy¿uje
pro mláâata moænost najít vhodnÿ zimní úkryt. Velké rozdíly v æivotní strategii jednotlivÿch populací korelují s obrovskÿm rozpêtím klimatickÿch podmínek, ve kterÿch zmije
obecná æije. Jen na území bÿvalého Çeskoslovenska je období aktivity u populací z niæ¿ích poloh témê‡dvojnásobnê dlouhéve srovnánís populacemi z horníhranicevÿ¿kového roz¿í‡ení. S klesajícíteplotou sezmijezdræujístále blíæezimovi¿tê. V té dobê opêtvyuæívají kaædé p‡íleæitosti ke slunêní. Do zimovi¿ƒ se ukrÿvají obê pohlavíve stejnou dobu,
o
o
jakmile nejvy¿¿ídenníteploty klesajípod 8 aæ 10 C, teploty povrchu pûdy pod 10 C a ani
o
na nejproh‡átêj¿ích místech p‡es den nedosahujízmijího optima 25 aæ 28 C. Nêkte‡íjeo
dinci v¿ak mohou setrvat venku déle a zmizí aæ p‡i teplotách vzduchu 1 aæ 5 C. U nás
konçíaktivita zmijí podle poçasía nadmo‡ské vÿ¿ky koncem zá‡íaæ poçátkem listopadu,
vÿjimeçnê jsou nêkte‡í jedinci zastiæeni na povrchu i pozdêji.
Jako zimovi¿tê slouæí skalní rozsedliny, mezery v kamennÿch zdech, nory savcû, prostory pod ko‡eny stromû, hromady slámy, sklepení samot, hospodá‡skÿch stavení apod.
Zmije zimujízçásti jednotlivê, zçásti ve spoleçnÿch úkrytech. V prvním p‡ípadê v hloubce 10 aæ 40 cm, ve druhém 50 aæ 250 cm, p‡içemæ poæadavky na kvalitu a hloubku zimovi¿tê stoupají úmêrnê s drsností klimatu. Teploty v zimovi¿ti by nemêly klesat pod
o
o
−2,5 C, p‡i kterÿch zmije hynou promrznutím, a nemêly by rovnêæ stoupat nad 10 C,
kdysezbyteçnêzvy¿uje metabolismus p‡ezimujícíchjedincû. Obvykleteplotyv zimovi¿o
tích kolísají mezi 1 aæ 6 C. V zimovi¿ti se zmije mohou i p‡emísƒovat a hledat vrstvu

s vhodnêj¿í teplotou. Zmije je schopna se pomalu pohybovat i p‡i 1˚ C, p‡i 2 aæ 4̊ C je
schopnost pohybu jiæ znaçná. Zimovi¿tê také nesmí bÿt dlouhodobê zatopeno, doçasné
zatopení (nap‡. p‡i oblevê) jsou p‡ezimujícíjedinci schopni p‡eæít. ùmrtnost bêhem zimování je v¿ak vysoká, nap‡. ve Finsku u mláâat dosahuje 54 % a u dospêlÿch 33 aæ
35 %.
Zmije nez‡ídka zimují spoleçnê s dal¿ími druhy hadû, se slepÿ¿i, je¿têrkami, ropuchami, skokany a çolky. Poçet hromadnê zimujících jedincû bÿvá na severu areálu vy¿¿í
a jsou známa zimníseskupenízmijíaæ v poçtu 800jedincû. V na¿ich podmínkách nezimuje spoleçnê zpravidla více neæ deset jedincû.
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ÇïM SE ÆIVï
V¿eobecnêje známo, æe zmije lovíhlavnê my¿i, a protojíje p‡iznáváno existençníprávo,
neboƒhubí¿kodlivé hlodavce. Kdyby nebylo strachu z jejíjedovatosti, tak bychom ji dávno
chránili. Dnesjev platnosti zákon ç. 114/1992 Sb., o ochranê p‡írodya krajiny. Tímto zákonem je i zmiji obecné poskytována ochrana 9zvlá¿tê chránêného æivoçicha:. P‡edtím jen
v nêkterÿch osvíceneckÿch okresech byly i zmije chránêné. Jenæe kaædé takové zev¿eobecnêní a zjednodu¿ení je v nejlep¿ím p‡ípadê polopravdou. Pomineme-li jedovatost
a nesmyslné dêleníæivoçichû na ¿kodlivé a uæiteçné zjistíme, æe rozmanitost nabízené potravy v p‡írodê je mnohem vêt¿í neæ jsme p‡edpokládali a také spektrum akceptované potravy æivoçichem mnohem ¿ir¿í. Shrnout na¿e znalosti o potravê zmijí bude jistê zajímavé.
Hlavnísloækou potravy dospêlÿch zmijíjsou drobnísavci, p‡edev¿ím hlodavci: hlavnê norníci, hrabo¿i, my¿ice, ménê çasto dal¿í my¿ovití, ojedinêle mladí pl¿i a k‡eçci. Dále hmyzoæravci: hlavnê rejsci, p‡íleæitostnê bêlozubky, rejscové (nepleƒte si rejsce a rejsky) a krtci.
Jsou známy i ojedinêlé p‡ípady, kdyzmije ulovila netopÿra a mladou lasiçku. Také byl pozorován pokus o ulovení novorozeného zajíce. Jako doplnêk potravy jsou prokázána zejména
mláâata ptákû,je¿têrky, hnêdê zbarvenískokani i blatnice, çolci i mlokajsou známy i p‡ípady
kanibalismu. Mláâata se æiví malÿmi skokany, je¿têrkami, slepÿ¿i a také æíæalami a slimáky.
Vÿjimeçnê je uvádên hmyz, jehoæ poz‡ení je spí¿e povaæováno za náhodné neæ úmyslné.
P‡íkladem konkrétního sloæenípotravyzmijíobecnÿch z jedné na¿ípopulace u Starého
Mêsta pod Snêæníkem je podrobnÿ rozbor potravního spektra u souboru 300 jedincû,
kterÿ uvádí tuto frekvenci potravy:
Skokan ? (Rana sp.)
Je¿têrka æivorodá (Lacerta vivipara)
Je¿têrka ? (Lacerta sp.)
Pêvci ? (Passeriformes)
Rejsek obecnÿ (Sorex araneus)
Rejsek malÿ (Sorex minutus)
Rejsek ? (Sorex sp.)
Norník rudÿ (Clethrionomys glareolus)
Hrabo¿ polní (Microtus arvalis)
Hrabo¿ ? (Microtus sp.)
Hrabo¿i ? (Microtinae)
My¿ice ? (Apodemus sp.)
Hlodavci ? (Rodentia)
Drobní savci ? (Mammalia)

0,8
5,5
2,3
2,3
4,8
0,8
5,5
27,6
5,5
6,3
15,8
3,1
6,3
13,4

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Z uvedeného vyplÿvá, æe hlodavci v potravê zmijíspolehlivê p‡evládajía spolu s hmyzoæravci a drobnÿmi savci tvo‡íaæ 90 % krmení. Dal¿ívÿzkumy ukázaly, æe u zmijího dorostu v potravê p‡evládají80 % je¿têrky. Nutno v¿ak vzítv úvahu, æe se na sledované lokalitê vyskytovali skokani jen sporadicky. Neménê zajímavé bylo sledování sezóních
rozdílû v p‡ijímání potravy.
(P‡ehled % zmijí s ko‡istí v æaludku.)
Duben
0%
Kvêten 27,6 %
Çerven 35,1 %
Çervenec 46,3 %
Srpen 53,1 %
Zá‡í
45,0 %
Tato skuteçnost je v plném souladu s roçním cyklem aktivity zmijí.
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Jakmile zmije spat‡íko‡ist, zpozornía s mírnê esovitê stoçenou azdviæenou p‡edníçástí têla se k ní pomalu plíæí nebo çeká na její p‡iblíæení a z vhodné vzdálenosti ji u¿tkne.
Jedná-li se o ko‡ist schopnou úçinné obrany, jako jsou nap‡. dospêlí drobní hlodavci,
ihned po u¿tknutístáhne zmije hlavu nazad. Od toho okamæiku reflexnê chemosenzoricky pátrá po ko‡isti. Çastÿm vysunováním jazyka se orientuje o pohybu a poloze úlovku.
U¿tknutÿ savec mûæe, podle místazasaæení, uhynouttémê‡ihned, çastêji hyne aæ bêhem
nêkolika minut. Koordinovanê se v¿ak p‡estává pohybovat nez‡ídka jiæ po nêkolika sekundách, takæe se v agónii potácí obvykle v blízkosti zmije. Jakmile zmije mrtvou ko‡ist
vystopuje, ohledá ji a zaçne od hlavy polykat, coæ podle velikosti ko‡isti obvykle trvá
10 aæ 20 minut. Bezbrannou ko‡ist, nap‡. novorozené hlodavce, polyká zmije zaæiva. Takéje¿têrky a æáby, na kteréjed pûsobípomalu, zmije çasto po u¿tknutínepustía ihned se
je snaæípoz‡ít, nez‡ídka odzadu. Celkovÿobjem poz‡ené potravy mûæe bÿtznaçnÿ, nap‡.
58 cm dlouhá samice mêla v æaludku 5 dospêlÿch norníkû a 33 cm dlouhÿ samec témê‡
dospêlého krtka. Nalezne-li zmije hnízdo drobného savce s mláâaty, snaæí se zpravidla
nejprve ulovit dospêlého jedince. Nasycená zmije obvykle vyhledá úkryt, ale çasto se
sluní, neboƒve vy¿¿íteplotê probíhá trávení rychleji. Podle pozorovánív zajetítrávízmije
obecná rychleji neæ ostatní druhy evropskÿch zmijí a ve srovnání s nimi mûæe trávit i p‡i
o
o
10 C. Naopak p‡i 30 C uæje, na rozdíl od ostatních druhû, trávení u zmije obecné naru¿eno. Bylo zji¿têno, æe p‡i
o
15 C trvá trávení okolo 173 hodin,
o
20 C
82 hodin a
o
63 hodin,
25 C
coæjev souladu s ekologickÿmi poæadavkyzmije obecné ajejímu p‡izpûsobenírelativnê
nep‡íznivÿm podmínkám.
P‡i toulkách p‡írodou se stane çlovêk svêdkem události, která dá chuƒrozvinout lidskou
fantazii, ale striktnípohled 9rádobyvêdce: mi to zakazuje. P‡esto si dovolím vzpomenout
na dvê zajímavá pozorování.
Na zaçátku prázdnin v roce 1978 jsem se vydal na obhlídku lokality. Vysoká vegetace
sniæovala nadêji, æe zmiji spat‡ím d‡ív neæ mi zmizí a spoléhal jsem také na tro¿ku toho
¿têstí. Ze soust‡edêného napêtímê vytrhla koroptev. Kousek ode mne vystartovala avzápêtíp‡istála,jakoby nemohla. Aæ nato, æejsem se lekl, mnejejíchovánínevyvedloz míry.
Jen jsem si ‡ekl: 9Bacha! Má tu mladé. Aƒnêjaké neza¿lápne¿!: Sotvajsem vykroçil, ulpêl
mûj pohled na samici ç. 54. P‡istihl jsem ji p‡i prolézání trávou. Ani ne ve vzdálenosti
50 cm od zmije se bez hnutí krçilo koroptví mládê. Bylo to jako ve filmu. P‡i tom jsem si
uvêdomil, æe mládê má vhodnou velikost, aby se stalo její ko‡istí. Protoæe se povaæuji za
pozorovatele, pomalu jsem zmizel, abych neru¿il. Poda‡ilo se mi je¿tê vyhnout t‡em koroptvím dêckám. Na mezi jsem se posadil. Byl ças na p‡emÿ¿lení. P‡íroda dovede bÿt aæ
neuvê‡itelnê krutá ke svÿm dêtem, ale na rozdíl od çlovêka, kterÿ se snaæíji ovládata p‡etvá‡et k obrazu svému, nenízlomyslná, pomstychtivá a hamiæná. Poskytuje dost prostoru
pro existenci, toleranci i lásku. Jenom my lidé nechceme uznávat p‡írodnízákony a æeneme se pod vlajkou civilizaçního pokroku za vêtrnÿmi mlÿny, dobÿvánísvêta v touze zbohatnout.
V roce 1985 se v Praze konalo 3. evropské herpetologické setkání. Pro mne to byla velká událost. Chtêl jsem informovat zahraniçní kolegy o vÿsledcích sledování znaçenÿch
zmijí. Bylo pot‡eba vÿsledky shrnout, p‡ednésti je v anglickém jazyce a moci o nich i dis-
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kutovat. P‡íprava mi dala zabrat. P‡esto jsem si vy¿et‡il dost çasu, abych zmije na lokalitê
nezanedbával. P‡ekvapeními p‡ichystalasamice ç. 70, kteroujsem prvnê spat‡il a oznaçil
4. 6. 1983 u 9trianglu:. Toho roku se objevila u k‡oví na horní hranici pole 14. kvêtna. Zaçátkem çervence se objevila 300 m vlevo vedle cesty smêrem na Boætê¿ice. Zajedenáct
dní, tedy 13. çervence, se usadila u paty mladéhojavoru po levé stranê pole, asi 60 m nad
9trianglem:. Tady mêl nazemi hnízdo strnad obecnÿa p‡ímo pod hnízdem mêlazmije díru do svého úkrytu. Byl jsem z toho u vytræení. Zmiji jsem vidêl 13., 20., 24., 28. çervence, 24. srpna a 20. zá‡í. Pochopitelnêjsem na lokalitu chodil çastêji. Z poçátku bylo hnízdo prázdné. Za nêkolik dní strnadi zûstávali sedêt na javoru nebo v okolním k‡oví.
27. çervence uæ bylo v hnízdê sneseno 5 vajec, ale samice strnadaje¿tê p‡ede mnou odlétla. 4. srpnajsem kolem hnízda pro¿el, aniæ bysamice hnízdo opustila. 10. srpna uæ byla
na hnízdê çty‡i holata. Pak uæ bylo dost starostí s herpetologickÿm setkáním a na zmije
nebyl ças. 21 . srpnajsem to nevydræel a nachvílijsem zajel nav¿tívit9svou: lokalitu. Hnízdo strnadû uæ bylo opu¿têno. Na dnê zûstalo jedno nevylíhlé vejce. Za t‡i dny poté jsem
byl zase na lokalitê. Zpod hnízda vykukovala çerstvê svleçená samice ç. 70. Vyuæila mého p‡ekvapenía zmizelav dí‡e, neæjsem se nadál. Ten rokjsem ji naposledyvidêl 20. zá‡í. Celou dobu jsem p‡emÿ¿lel, zda tato samice byla p‡íçinou strnadí rodinné tragédie.

NENï V¢ECHNO PRAVDA, CO SE ”ïKÅ
Jiæ je to hodnê let, co mi p‡i¿el zvlá¿tní dopis s je¿tê podivnêj¿í adresou.
Váæenÿ pan
Petr Voæenílek
znalec zmijí
ùstí nad Labem
Mysleljsem si, æe nêkdo z kamarádû mê chce potê¿it. Protoæe dopisem p‡edev¿ím zatíæí pracovníky po¿t, tak alespoñ adresou se pokusívyloudit úsmêv na doruçovatelce. Jenæe dopis byl psán vypsanou rukou, která, aç v létech, ovládala je¿tê krasopis. To se o nikom z mÿch p‡átel nedalo ‡íci, açkoliv proti mnê to byli vskutku dob‡í písmáci.
Osmistránkovÿ dopis líçil odyseu starÿch manæelû z Pardubicka, kterÿm nikdo nedop‡ál
sluchu v jejich problému a nikomu nestáli za odpovêâ. Dopis ‡íkal asi tolik:
RMáme rádi zví‡ata. V zimê p‡ikrmujeme ptáçky a také zajíce a v létê zase peçujeme
o v¿echno, copot‡ebuje na¿ipomoc. Ikoçkyapsiz okolínás vyhledávají. Vposlednídobêsena mlékoprokoçkynauçilychoditizmije. Bojímesejich, ale víme, æeionyjsou Boæí
tvorové. Poæádalijsme o pomoc ú‡ady, o radyjsmeprosiliirozhlas a tisk, ale nikomujsme
nestáliza odpovêâ. Holt, uæjsme sta‡í. Çetlijsme o Vás v novinách, a protoæe se zmijemi
zabÿváte, obracímese na Vásjakona odborníka, abyste námpomohl. Proçsizmije vybraly ná¿ domek? Proç, kdyæ zav‡eme mléko do kamen, zmije se na nêj dobÿvajía syçí?R
Nedalo mi to a na dopisjsem odpovêdêl. Trochu vyhÿbavê atrochu opatrnê. Odpovêâ
tu byla skoro okamæitê. Vymênili jsme si dal¿í t‡i dopisy. Ty moje nep‡esáhly nikdy dvê
stránky. Poçet stránek dopisû, které mi p‡icházely, rapidnê klesal. V podstatê ¿lo i o to, æe
mi starou¿kové psali z touhy po kontaktu s lidmi. Cítili se mezi námi opu¿têní. A zví‡átka,
speciálnê zmije? Ty bylyjen prost‡edkem, abych zareagoval. Ale nelituji toho. T‡ebajsem
jim ve vhodnou chvíli podal pomocnou ruku.
Açkolivjsem zprávy, æe hadi pijí mléko, povaæoval za smy¿lenky a od star¿ích kolegû
9hada‡û: jsem mêl informace, æe to bezúspê¿nê zkou¿eli, nenapadlo mê nicjednodu¿¿ího, neæ to také zkusit. Mêsíc jsem v¿echny své hady nechal bez moænosti se napít. Pak
jsem jim dal do mistiçek mléko, ale hadûm to bylojedno. Po t‡i dnyjsem vydræel nabízeti
jim çerstvé mléko. Çtvrtÿ den jsem do vypláchnutÿch misek nalil çerstvou, vodovodní,
chlorovanou, ústeckou vodu. Vêt¿ina hadû se krátce nato s chutí a dlouze napila. Tím
jsem povaæoval otázku za vy‡e¿enou. P‡esto se najde dosti tazatelû, kte‡íse ptají, jakje to
s hady a mlékem. Protoæe historii vzniku této povêryznám pomêrnê p‡esnê, je¿tê z doby
dávno minulé, kdy jsem byl asi svi¿ƒ, budu vám ji vyprávêt, i kdyæ se netÿká zmijí, o kterÿch je pûvodní ‡eç, ale uæovek obojkovÿch.
Uæovka obojková je asi na¿ím nejznámêj¿ím a snad i nejroz¿í‡enêj¿ím hadem. Typické
æluté skvrny za hlavou, pro které bÿvá oznaçovánajako had se zlatou korunkou, mohou
bÿtvelice svêtlé, témê‡bílé, nebo naopaksytê oranæové, ale mohou i chybêt,jako u çernê
zbarvenÿch jedincû. Hlavnísloækou potravyjsou æáby, p‡edev¿ím skokani. Po odpá‡ení,
v çase snû¿ky, samice sná¿í aæ 20 koæovitÿch vajíçek. Oblíbenÿm místem snû¿ky vajec
jsou hnoji¿tê nebo skládky kompostu. To byl také dûvod, proç se uæovkyçasto vyskytovalyv blízkosti statkû. Zejména p‡i ochlazenínebo p‡ed zimováním vyhledávalyteplo chlévû. V¿eobecnê lidé nemajíhadyv lásce a bojísejich. Kdyæ se paktaková dêveçka na statku setká s nimi çastêji, bere je jako nutné zlo. Dokonce zaçne çasem uvaæovat, çím byjí
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mohli bÿti prospê¿ní. Ajsme u jádra vêci. Tak se stalo, æe vychytralá dêveçka, aby uæivila
‡adu hladovÿch krkû v jejich rodinê, zaçala krást mléko. Aby nato sedlák nep‡i¿el, staçilo
obças zabít uæovku, která upíjela mléko, nebo p‡esvêdçit hospodá‡e, æe krávu uhranul
had a dojivostje proto sníæená. Z tohojasnê plyne, æe nepoctivost lidskáje lidská açlovêk
z ní dovede obvinit kaædého, jenom ne sebe.
Sly¿eljsem, æe zmije, která pronásleduje çlovêkav horách si usnadníroli pronásledovatele tím, æe uchopí ocas do tlamy a jako krouæek uhání za ru¿itelem, aby ho mohla u¿tknout. Zdálo se mi tojako úæasnê vymy¿lená historka aæ do doby, kdy mi dobrÿ p‡ítel vyprávêl tento p‡íbêh:
Uæ v jino¿skÿch letech zaçal sbírat brouky. S kamarádem stejného zamê‡ení se vydali
o prázdninách za svÿm koníçkem do Roháçû. Mladítrampové proæívali krásnou dovolenou zdobenou perlami vlastních poznatkû zaçínajících p‡írodovêdcû. V jednom p‡íkrém
údolíse setkali se spoustou zmijí, æejim zaçaly bÿt nep‡íjemné. Staçila chvilka mladickÿch
‡eçí a oba svornê vzali nohy na ramena. Jedna zmije se v¿ak vydala za nimi. Mûj p‡ítel,
kterÿ kryl kamarádovi záda, sly¿el za sebou podivné zlovêstné zmijísyçení. Zmoæeni úprkem a lapajíce po dechu se rozhodli vzdát se bêhu o æivot. Sotva vydechli v oçekávání
zmijího útoku, rozprost‡elo se po kraji ticho a mír. Rozuzleníbylo prosté. Bêh v promáçenÿch keckách, ¿plouchající voda v polních lahvích, ¿ustêní batohû a smÿkaçek pro sbêr
hmyzu spolu s nervovÿm vypêtím v neznámém prost‡edí vyvolalo dokonalou iluzi.

ZMIJE PEKELNÅ
Jenom u odrûdy zcela çerné, kterou lid po p‡ednosti 9zmijí pekelnou: zvykl si jmenovati, nelze klikatého pruhu rozeznati, anebojen p‡i urçitém osvêtlení. Je uvedeno ve 9starém: Brehmovê æivotê zví‡at.
Açkoliv v¿ichni víme, æe se jedná jen o barevnou odchylku normální zmije obecné,
kaædého p‡i pohledu na çernê zbarvenou zmiji ovládne zvlá¿tnítajemno atouha objasnit
tuto záhadu. 9To nemûæe bÿt p‡ece jen tak!:, uvaæuje kaædÿ terarista. Ani já nejsem jinÿ
a pohled na çernou zmiji mne stále je¿tê vzru¿uje.
Prvnívytouæenou 9çerno¿ku: (mêl bych ‡íci 9çernocha:, protoæe to byl samec) jsem dostal od p‡ítele Jaroslava Ti¿era, kterÿ na Sokolovsku uçil a vedl mladé p‡írodovêdce. S nad¿ením a hrdostíjsem o skvost peçoval. Kupodivu, pot‡ech násilnÿch krmeních zaçal ochotnê lovit hrabo¿e polní, které jsme v tu dobu chodili na St‡íæovickÿ vrch s Heroldem
vykopávat. Snaha získatçernou samici do páru nebyla dlouho korunována úspêchem a samec se nedoæil následujícíhojara. Následujícího roku, opêt koncemjara, jsem od Jardy dostal samici. To bylo p‡ekvapení! Kdyæ pakv srpnu porodila osm máâat, byljsem radostíbez
sebe. Mláâata byla normálnê zbarvena. P‡edstavoval jsem si, jak budu mít moænostjejich
rûst a hlavnê barevné zmêny studovat. Naskytla se mi v¿ak p‡íleæitostvymênitje i se samicí
s Genem Dyrkaczem, americkÿm teratistou, se kterÿmjsme si dopisovali a plazy mênili. Slíbil mi nêkolik druhû severoamerickÿch uæovek a hlavnê tolikvytouæené ch‡estÿ¿e. Neodolal jsem! Touha poznávat nové hady byla silnêj¿í neæ v¿echna p‡edsevzetí. Vædyƒdoma seæenu jiné zmije, ale americké hady jen têæko! Inu, lehce nabyl...
Postupem çasu, a hlavnê çásteçnÿm nasycením p‡irozené zvêdavosti, jsem dospêl
k váæení si druhû hadû, které mám v teráriu a neshánêt nové za kaædou cenu. Moænosti
kaædého chovatele jsou omezené. Jejich p‡ekroçení nakonec vede k vytráceníse radosti
z práce, zanedbávání chovatelskÿch povinností (i jinÿch) a zbyteçnému úhynu hada. Trvalo mi asi deset let, neæ jsem k tomu dospêl. Je¿tê nyní mám potíæe, aby zvítêzil zdravÿ
rozum, kdyæ je p‡íleæitost získat neznámého hada. Vædycky si zdûvodním proç je nutné,
abych mohl udêlat vÿjimku.
Mêl jsem v¿ak ¿têstí a od p‡átel ze ¢umavy jsem získal pêt çernê zbarvenÿch zmijí. T‡i
samce a dvê samice. Jedna samice byla odpá‡ená z p‡írody. Koncem srpna porodila normálnê zbarvená mláâata. Protoæejsem neznal zbarveníjejich otce, vybral jsem si náhodnê ¿estz dvanácti mláâat (3,3), kterájsem si ponechal. Dvê mláâata nevydræela mou péçi. Ve t‡etím roce æivota zbylÿch mláâat se odehrál ten zázrak. Jiæ po çtrnáctém svleçení
pokoæky byli jeden sameçek a dvê samiçky vÿraznê tmav¿í. Po patnáctém svleçení pokoæky zûstaly çernê zbarvené. Zbÿvající sameçek si ponechal pûvodnítypické zbarvení
i v dal¿ích letech. O osudu a barevnÿch zmênách sourozencû jsem nezískal zprávy, protoæe za tak dlouhou dobu uæ je nikdo ze známÿch nechoval.
Druhÿm rokem chovu zmínêné skupiny çernÿch zmijíse dostavilo nêkolik úspêchû najednou. Prvním bylo úspê¿né zimovánív¿ech dospêlÿch jedincû. Zmije jsem zimoval ve
sklepê kamarádova bytu od zaçátku prosince do zaçátku b‡ezna p‡i prûmêrné teplotê
5̊ C. (Tenkrátjsem zaçal koketovat s chovem u nás æijících hadû p‡i teplotách do 25̊ C.
Teplotu hlídal kontaktníteplomêra byla dosahována lokálnê pod 25 W æárovkou. Ostatní
prostorterária byl silnê vêtrán stropem. Pokud teplotav místnosti neklesla pod 18̊ C, nebylo v teráriu zapnuto p‡ídatné topení. Také, kdyæ teplota v místnosti p‡esáhla hranice
25̊ C, byly v¿echny tepelné zdroje blokovány. Jenæe my¿lenku jsem nedotáhl do konce
a ani dílçí vÿsledky jsem nepublikoval. Zvítêzila touha po exotickÿch hadech.)
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Druhÿ úspêch se dostavil v polovinê dubna. Jeden samec a samice získali v sobê zalíbenía do¿lo mezi nimi ke kopulaci. Svitla nadêje, æe budu mít p‡íleæitoststudovatzaruçenê çerné zmije po zaruçenê çernÿch rodiçích. T‡etí radostí byl úspê¿nÿ porod. T‡ináct
mláâat, kterÿchjsem se koncem srpna doçkal, bylo zase normálnê zbarvenÿch. Tentokrát
jsem se rozhodl, æe si ponechám v¿echna mláâata, abych p‡i¿el na kloub tomuto genetickému rozmaru p‡írody. Tuto p‡íleæitost si urçitê nenechám ujít! Çlovêk míní − 9P‡íroda:
mêní. Naskytla se mi p‡íleæitost podívat se do Brazílie. Uvidêt hada‡sky bájnÿ Butantan!
Bylo rozhodnuto! Vêt¿inu hadû vezmu sebou na vÿmênu, o nêkteré se postarají p‡átelé
neæ sevrátím a nêjaké prodám, aby bylo nacestu. Takskonçilo mé bádánío zmiji pekelné
a æivot ¿el dál...
Co lidská pamêƒsahá, bylo vædycky po ruce vysvêtlení, proç existují normálnê zbarvené a çerné zmije. Od fantastickÿch vÿmyslû aæ po serióznívêdecká hodnocení. Od snílkû
nevyhÿbajícím se senzaci, aæ po uçence p‡iná¿ející pro svá tvrzení dûkazy.
Odborníci se shodují, æe çernÿch jedincû p‡ibÿvá smêrem ke hranici severního roz¿í‡ení. Vyskytují se také v horách nebo v ostrovních populacích. Açkoliv çernê zbarveníjedinci se mohou stát snadnêj¿í ko‡istí predátorû neæ normálnê zbarvené zmije, u kterÿch
je klikatá kresba spolehlivêj¿ím ochrannÿm zbarvením, je na druhé stranê çerné zbarvení
schopno prodlouæit dobu aktivity v krátkém severském létê. Kromê toho bylo ¿védskÿmi
a holandskÿmi kolegy prokázáno, æe melanistické (çernê zbarvené) exemplá‡e majívêt¿í
velikost i hmotnost neæ stejnê staré normálnê zbarvené zmije. To mávÿznamné uplatnêní
p‡i soubojích samcû a zejména pak p‡i çeleníztrátám p‡i zimování a nedostatku potravy
naja‡e. Nelze nevzít do úvahy i moænost uplatnêníse industriálního melanismu. Zkrátka
p‡es pokrok vêdy zûstává stále je¿tê dost otazníkû.
Myslím si, æe stejnê záhadnájako çernáje i çervenê zbarvenázmije. Také u níneníklikatá
kresba patrná, nebo jen p‡i urçitém osvêtlení. Melanismus, stejnê xantorismus (æluté nebo
çervenézabarvení) i albinismus (vrozenÿ nedostatek pigmentu),jsou odchylkyv pigmentaci kûæe. I kdyæjsou çervenê zbarvené zmije krásné, nedosahuje zdalekajejich obliba çernê
zbarvenÿch jedincû. Pravdêpodobnê proto, æejsou p‡íli¿ vzácné. Stejnê tak albinické zmije, jichæje známoje¿tê ménê. Çernÿch zmijíje tak akorát abychom je obças zahlédli a mêli
dostatek çasu snít, æe p‡ispêjeme svou tro¿kou do mlÿna na¿ich znalostí.
Inu, zmije pekelná je vskutku pekelná.

LïSKOVÅZMIJE
Rád vzpomínám na pana Otakara Lance z ústecké chemiçky. Kdysi mne vyhledal chlapík men¿í postavy, tro¿ku p‡i têle, s roztêkanÿma modrÿma oçima a rtuƒovitého pohybu.
Oznámil mi, æe se chystá odjetdo Afriky lovitzví‡ata profrankfurtskou zoo ajejího ‡editele Bernharda Grzimeka. Spoleçnêjsme se sp‡ádali sny o fantastickÿch expedicích za exotickÿmi zví‡atycelého svêta. Nedalo mu to moc práce. Zanedlouhojsem se p‡esvêdçil, æe
panu Otakarovi staçilojen o tajemnÿch dálkách snít. P‡estojsme zûstali dobrÿmi kamarády. Mêl skvêlÿ pozorovacítalent a navíc nebyl línÿtoulat se po ústecké p‡írodê. Çasto p‡iná¿el zprávy o zastiæení obojæivelníkû a plazû na okrese. Obças si musel zpest‡it nález
neuvê‡itelnÿm dobrodruæstvím jaké ho p‡i tom potkalo, ale uvádêné pozorované druhy
byly vædy vêrohodné.
Pan Otakar mê upozornil, æe mezi Telnicía Krásnÿm Lesem byl za okupace 9ústav:, kde
chovali Nêmcijedovaté hady. P‡ed osvobozením prÿ hadyvypustili, a proto sev okolívyskytujíjiné neznámé druhy. Byloto p‡itaæené zavlasy! Jakexotiçtíhadi dokáæív na¿ízimê
p‡ezimovat? Proç by se nerozptÿlili do daleko vêt¿ího prostoru? Kolik hadû obou pohlaví
muselo bÿt vypu¿têno, aby se vzájemnê bêhem námluv na¿li? Dal¿í podobné otázky mi
proudily hlavou. P‡esto jsem nebyl schopen kategoricky prohlásit: 9Je to blbost!: Je neuvê‡itelné, jakÿm hloupostem çlovêk pop‡eje sluchu. 9Co kdyby natom trochu pravdy bylo?: Mám na sebe vztek, æe jsem také alibista! Od starousedlíkû jsem se dozvêdêl, æe
Nêmci tam 9nêco: mêli, ale nikdo z nich nevêdêl nic konkrétního. Mnohem pozdêjijsem
podobné 9zaruçené: historky o hadích ústavech na pomoc Rommelovê armádê v Africe
nebo dokonce o tajné zbrani z hadího jedu, která pomûæe Hitlerovi vyhrát válku, sly¿el
i z jinÿch çástí pohraniçí neæ z ùstecka. To mi spadl kámen se srdce a bylo po záhadê.
Je¿tê více mne zaujala zpráva pana Otakara, æe nedaleko Chlumce æije zvlá¿tní druh
zmijí lískovÿch. 9Jsou úplnê jiné neæ zmije obecné ...:, ‡íkal, ale jak úplnê jiné jsem z nêj
nedostal. 9Æijí vÿhradnê kolem porostû lísek.:, byla dal¿í informace, kterou jsem dostal.
P‡estoæejsem vêdêl, æejinÿ druh neæ zmije obecná u nás neæije, v touze po objevení nového druhujsem neztrácel nadêji. (Çlovêkje nepouçitelnÿ. Jednoujsem v lese nad Brnou
nad Labem objevil nádherného, statného, pomerançovê zbarveného skokana s vÿraznou çokoládovou kresbou. První úvahu, æe se jedná o skokana hnêdého, jsem záhy
zavrhnul. Vædyƒbyl v skutku neobvyklÿ. Rozhodl jsem se vzít ho domû a popsatjako novÿ druh. Rozçarovánímê çekalo doma, protoæe ze sáçku vypadl typickÿ, na b‡i¿e skvrnitÿ
skokan hnêdÿ. To bylo nazabití!) P‡i nejbliæ¿íp‡íleæitostijsem se s panem Otakarem vydal
na lov zmije lískové.
Jednu dubnovou nedêli (tenkrát seje¿tê v sobotu pracovalo) jsme se pomêrnê brzy ráno spoleçnê vydali autobusem do Varvaæova. Chtêli jsme si prohlédnout okolí podél æelezniçnítrati Telnice − Chlumec, kde se podle slov mého spoleçníka tato vzácnostvyskytuje. Poçasí nám p‡álo. Bylo sice pod mrakem, ale slunci se chvílemi poda‡ilo na nás
s úsmêvem pohlédnout. Cítil jsem ve vzduchu, æe by to mohl bÿt úspê¿nÿ den. Pan Otakar vesele cupkal kup‡edu bez ohledu na svûj vêk. Za ním jsem, jakoby nic, nenápadnê
funêl já. Mûj prûvodce si mê dobíral: 9 Vy mladí nic nevydræíte, lapete po dechu, ale co
budete dêlat v horách? Je¿tê k tomu chcete do tropû!: Pro jistotu jsem otoçil ‡eç na zajímavosti v okolí, ale æralo mê to! ¢ibalská oçka spoleçníka post‡ehla, æe mi téma rozhovoru nevoní. Obratnê zaçal tkát novou nit otázek, kterÿm nechybêlo trochu otru¿íku. 9Proç
sebou nosíte ten klacek na hady?: a hned pokraçoval: 9Je to zbyteçné zavazadlo a kdyæ
ho v p‡írodê budete pot‡ebovat, tak si ho prostê u‡íznete!: 9Moæná máte pravdu ...: za-
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Dávno uæjsem pustil z hlavy odyseu se zmijí9lískovou: a osud navál vrstvu zapomnêní
na dobu na¿eho kamarádství. Aæteprve p‡i p‡ípravê rukopisu knihyjsem si uvêdomil, kde
v¿ude jsem zmije vidêl ajaké jméno byjim podle pana Otakara p‡íslu¿elo. Shodou okolností na vojenském cviçení nedaleko Tisé jsem p‡istihl zmije hledající su¿¿í stanovi¿tê po
de¿ti na bohatê ovêtvenÿch mladÿch smrcích ve vÿ¿ce nejménê padesáti centimetrû − æe
by 9zmije smrková:? V mod‡ínovém lese nedaleko Bolebo‡e to byla − 9zmije mod‡ínová:. Do Vañovajsem byl p‡ivolán k p‡ípadu ne¿ƒastnÿch manæelû,jejichæ domeksi vybrala − 9zmije chodbová:. H‡i¿tê mate‡ské ¿koly v v Podbo‡anském Rohozci si oblíbily −
9zmije mate‡inkové: a zahradnictví v Dolních Zálezlech − 9zmije skleníkové:. Nejvêt¿í
potê¿eníjsem mêl ze 9zmije toaletní:, která si vybrala 9kadibudku: na sousedçinê chalupê, aby s ní mohla trávit intimnêj¿í chvíle. Inu, choutky zmijí jsou nevyzpytatelné.
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çal jsem váhavê odpovídat: 9Jednou jsem chtêl zmije pozorovat a pak jsem v zápalu lovecké vá¿nê sebral ze zemê klacek, abych zmiji chytil. Jenæe klacek byl suchÿ, zlomil se
a pêknÿ sameçek mê dostal. Od té doby vozím 9hadobijku: sebou. Kromê tohojsem asi
povêrçivÿ a vozím ji v¿ude, i do zahraniçí, protoæe mi nosí ¿têstí.: Podal jsem vysvêtlení,
ale s odstupem çasu uæ to nenípravda. Hadobijka mne doprovázela na poçáteçních cestách po Slovensku, Bulharsku, Kavkaze, Jugoslávii a Maâarsku. Tam mi ji surovê rozlámal
mladÿ a horlivÿ ochránce p‡írody. Nedal si vysvêtlit, æe zdej¿í vzácné zmije ráko¿ské fotografuji a nikoliv odchytávám. Protoæe nic nena¿el, vybil si svûj vztek na povêstném a nevinném klacku.
Mezitím jsme do¿li k pe¿unku, kterÿ mêl skrÿvat tajemnou zmiji. Pan Otakar vytáhl
dÿku aby si z nedalekého k‡ovílísky obecné u‡ízl vhodnou loveckou hada‡skou vidliçku.
Ze soust‡edêného napêtí, kdyjsem pátral po okolí, mne vyru¿il vÿk‡ik: 9Jau!: V okamæiku jsem byl u prûvodce, kterÿ mi oznamoval: 9Ta potvora mne kousla!: Chtêl jsem mu levÿ prost‡edníçek, kam byl u¿tknut, roz‡íznout a zápêstí podvázat. Pan Otakar o mou pomoc nestál. Ránu si vysál a ‡ekl: 9To bude dobrÿ!: a svalil se jak ¿palek. Ve chvilce v¿ak
p‡i¿el k sobê. Dal jsem mu napít çaje. 9V klidu seâte, dojdu pro pomoc!: 9To bude dobrÿ.:, ponêkud nep‡ítomnêzopakoval. 9Nic mi nenía pûjdu sám:. 9Taksi chvilku odpoçiñte!:, skorojsem poruçil. Zdál se bÿt klidnÿ. Chtêljsem vêdêt,jak k u¿tknutíp‡i¿el. 9Vyhlídl
jsem si vhodnou vêtev, ze které bych si vidliçku upravil. Kdyæ jsem ji chtêl u‡íznout, sáhl
jsem levaçkou pro vêtev a ucítil jsem do nípíchnutí. Teâjsem si teprve v¿iml, æe mezi dal¿ími vêtviçkami byla propletená zmije.:, skoro s lítostí poznamenal. Podíval jsem se do
k‡ovía témê‡v metrové vÿ¿ce byla stále propletená pêkná zmijísamice. Skoro bych ‡ekl,
æe se chechtala. Mêl jsem co dêlat, abych se k ní nep‡idal, protoæe mi celá situace p‡ipadala znaçnê komická. Pokusil jsem se ji vy¿ƒourat, ale jakmile se jí má hadobijka dotkla,
bleskovê se spustila ke ko‡enûm, kde zmizela. Byla to v¿ak normální zmije. 9Je pryç!:,
oznámil jsem panu Otakarovi, kterÿtémê‡slavnostnê prohlásil: 9Sámjste mi svêdkem, æe
tu zmije lískové æijí!: Ani jsem neprotestoval a pomalu jsme se vydali ke státní silnici,
abych dopravil kolegu stopem do ¿pitálu. Je¿tê po cestê se mu udêlalo znaçnê nevolno,
takæe byl rád, stejnêjakojá, kdyæ se za námi zav‡ela brána nemocnice. Kdyæjsme se se¿li
pojeho tÿdenní hospitalizaci, byl plnÿ energie a se ¿ibalskÿm úsmêvem mi sdêlil: 9Znám
místo nedaleko Tisé, kde æije zmije smrková.:

I NEGATIVNï V¥SLEDEK JE V¥SLEDEK
Jednoho dne roku 1987 se na kulturnê vÿchovném oddêlení ústecké zoo objevil
fe¿nÿ, ¿tíhlÿa urostlÿ muæ, asi v mÿch letech. Mêl zájem o p‡írodu. Pozdêjijsem se dozvêdêl, æe pûvodnê mêl zájem o kolegyni Zdenu, alejako 9správnÿ: ¿éfjsem to netu¿il. Povídali jsme si o p‡írodê na ùstecku, kteráje v oçích mnoha nezasvêcencû úplnê ¿patná, ale
myjsme v nínalezli i krásu. P‡edstavil sejako pan Mazaç. Od nêjjsem se dozvêdêl, æe byl
myslivcem, pracuje na smêny v povrchovém dole na Chaba‡ovicku, pêstuje orchideje,
chová vçely a v¿ímá si i obojæivelníkû a plazû, kte‡í se vyskytujív okolíjeho zahrádky ve
Æâárku. To mê zaujalo! I p‡es náklonnost, kterou jsem k nêmu choval, jsem zapomnêl jeho jméno a zaçal jsem mu ‡íkat pan Vçeliçka. P‡ezdívka se i u kolegû ujala a panu Mazaçovi se dodateçnê omlouvám.
Ças od çasu se pan Vçeliçka v zoo objevil. Dali jsme si çaj maté a prodebatovali v¿echno moæné. Naja‡e p‡iná¿el prvnízprávyo zastiæenínejrûznêj¿ích æivoçichû v okolíÆâárku. Kolem jeho zahrádky se vyskytovaly i zmije. To mne zaujalo. Jenæe pracovních úkolû
i ostatních zájmûjsem mêl dostateka náv¿têvujehovçelího královstvíjsem stále odkládal.
Rok uplynul jako voda. Aæ jednoho krásného dne, na zaçátku dubna, mne pan Vçeliçka
p‡imêl podívat se na zahradu. Zase jsem zaæil p‡ekvapení. Nevelká zahrádka s pêti vçelstvy, malou chatou tak akorát pro uloæení pot‡ebného ná‡adí, stolu se dvêma æidlemi,
gauçem a sk‡ínkou, na které stál propanbutanovÿva‡iç. Zahrada byla budovánaaby lahodilaoku. Dalijsme si kávu z dovezenévodya pak uæjsem sezaposlouchal do p‡íjemného
hlasu hostitele.
:Jsem tu jak poustevník, aleje mi tu dob‡e. Neníto daleko od ùstí n. L. a auto mám. Æe
tu neníelekt‡ina, to mi nevadí. Pitnou vodu si dovezu nebo si dojdu doÆâáru a uæitkovou
mám z potoka. Provçely nic nepot‡ebuji av zimêje obças p‡ijedu zkontrolovat. Zeleninu
tu nepêstuji. P‡i práci na smênyto moc nejde, a kdyæ p‡ijíædím jen obças, tak úrodu sklidí
nêkdojinÿ. Vçelyjsou vdêçné zatrochu péçe aje¿tê se odmênímedem. Navíc mi nechávajídostçasu v¿ímatsi p‡írodyato mne baví.:, uzav‡el zvolnasvûj monolog pan Vçeliçka.
Cítil jsem k nêmu je¿tê vêt¿í sympatie. Po kávê jsme vyrazili na obhlídku okolí.
Je¿tê neæ jsme opustili zahrádku, u vrátek jsme spat‡ili samce je¿têrky obecné, jakoby
nám p‡i¿el pop‡át hezkou procházku. Travnatá plocha s roztrou¿enÿmi ¿ípkovÿmi a trnkovÿmi ke‡i má rozmêr asi 155 x 250 m. Severnístrana lokalityje tvo‡ena silnicí Knínice −
Æâár. Západní hranici tvo‡í aæ 5 m hlubokÿ úvoz se æelezniçnítratí Libouchec − Telnice,
kterÿzatratíp‡echázív pole. Na vÿchodêji ohraniçuje smí¿enÿ les, kterÿ po pár metrech
spadá aæ k o 7 m níæe vinoucímu se korytu potoka Klí¿e a na druhém b‡ehu se zvedá na
zalesnênÿ, bezejmennÿ kopec s kótou 422,5 m. Najihu lokality pokraçujezvlnêná krajina
stepního charakteru aæ k bÿvalému kamenolomu.
Pan Vçeliçka mne zaujal líçením, kde v¿ude opêtovnê pozoroval zmije. Skuteçnê netrvalo dlouho a dva samce ajednu samici jsme ten den vidêli. Byl jsem u vytræeníjakou má
za 9humny: pêknou lokalitu a nabádal jsem ho, aby zmije znaçil stejnêjako Honza, Zbynêk a já. Ani ve snu mê nenapadlo, æe zmije nechytá a má k nim aæ p‡íli¿ velkÿ respekt.
Domluvili jsme se, æe obças p‡ijedu a pokusím se zmije na jeho lokalitê znaçit a on pak
bude zaznamenávatjejich pohyb. Tojsme také udêlali. Prvních pêtzmijí(3 samce a 2 samice) jsem oznaçil je¿tê v roce 1988 a novÿ spolupracovník byl chycen do sítê. Peçlivê
a snaæivê docházel na lokalitu a v¿echna pozorování zmijí zapisoval. Tak jako mnoho
ostatních lidí, kte‡ísi v¿ímajívÿskytu zmijív okolí, ale neznaçíje, nabyl i on pocitu, æe na
lokalitê se zdræují stále stejníjedinci. Bêhem dvou mêsícû nám zmizely obê samice a je-
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den samec. Dva pûvodní samce jsme na¿têstí nalezli a obnovili jejich barevné znaçení.
Novê se poda‡ilo oznaçitje¿tê jednoho samce a samiçku. Jenæe ¿têstí nám nep‡álo a neæ
léto skonçilo nevidêli jsme ani hadí ocásek.
V dubnu roku 1989 p‡ispêchal ochotnê na pomoc Zbynêk. Protoæe pan Vçeliçka nepropadl chytání a samostatnému znaçení zmijí, zvolili jsme jinou taktiku. Chtêli jsme se
pokusit nazdej¿ílokalitê oznaçitco nejvíce zmijíabychom zjistili, dochází-li ke korespondenci mezi Æâáreckÿmi a Boætê¿ickÿmi zmijemi. Tato lokalita je totiæ vzdu¿nou çarou
vzdálena jen 4 km od lokality Çepec. Svitla nám nadêje p‡ispêt k poodhalení rou¿ky tajemstvímigrace zmijí. P‡es ve¿kerou snahu se nám poda‡ilo za celÿ rok oznaçitjen jednoho samce at‡i samice. Tedy celkovêjen 11 zmijí. Neníto mnoho! P‡íleæitostnêjsme se pokou¿eli sledovat æâárecké za pomoci pana Vçeliçky, ale bez valného úspêchu. Také
pátránípo novê objeviv¿ích se zmijích na lokalitê Çepec nep‡ineslo oçekávaného vÿsledku. Naopak se ukázalo, æe jakékoliv roz¿i‡ování sledované lokality je prakticky bezvÿznamné. P‡íli¿ t‡í¿tilo na¿e síly a hlavnê bylo pro nás çasovê neúnosné.
Kdyæ setakohlédnu zavykonanou pracímusím konstatovat, æeje spí¿e lemovaná omyly neæ úspêchy. Je mi z toho trochu smutno. Obzvlá¿ƒ kdyæ si uvêdomím, æe jsem se stal
samozvanÿm ¿éfem pro ‡adu spolupracovníkû a vzorem následníkûm, které jsem nedokázal vést jen rûæovÿm sadem. V dobê, kdyæ jsem byl je¿tê chemikem ve vÿzkumném
ústavu anorganické chemie, uæívali mí kolegové rçení: 9I ¿patnÿ vÿsledekje vÿsledek!: −
tím se teâ utê¿uji. Ale v kaædém p‡ípadê mi bylo s vámi dob‡e.
Æivot jde dál. Nezbÿvá çasu dojíædêt na milovanou lokalitu. Také zmijí kolegy odvály
povinnosti jinam. Vztah a chuƒ pokraçovat ve studiu zmijí ve mnê v¿ak doutnají dál. Postupnê poznávám okolí Chomutova. Nejen, æe se tady vyskytujízmije, ale objevuje se tu
i çernáforma. Navícjsem se seznámil s teraristou Zdeñkem ¢pinkou, kterÿ má podobnou
touhu poznávatæivotzmijíi sledovat roz¿í‡eníobojæivelníkû a plazû na Chomutovsku. Co
si víc mohu p‡át? Z doutnání uæ je zase malÿ plamínek. I chomutovské zmije mê p‡ijaly
mezi sebe. V dubnu 1996jsem si svou neopatrnostídopomohl k 45. u¿tknutí. Budeme-li
mít se Zdeñkem ¿têstí, snad se nám poda‡í najít klíç k zámku tajemství zmijího æivota.
A hlavnê máme moænost se radovatz dal¿ího poznávání. O tuto radostjsem se chtêl podêlit i se çtená‡i.

KOLIK JIM JE
Je to otázka, na kterou hledalo odpovêâmnoho p‡írodovêdcû p‡ed námi, a na kterou
také nejsme schopni jednoznaçnê odpovêdêt. Je skuteçnê ponêkud sloæitêj¿í, neæ se na
první pohled zdá. Kolikje zmiji let, kdyæ se s nísetkáme? Kolika let se doæívá? Odpovídá
velikostjejich vêku? Potíæ spoçíváv tom, æe nikdo zmijím po narozenínevystavírodnÿ list
nebo 9zmijí obçanku: a p‡ípadnê úmrtní list. P‡irozené úmrtízûstává skryto p‡ed na¿imi
zraky, odehrávásev ústraní. Hledatodpovêâu zmijíchovanÿch v péçi çlovêkaje moæné,
aleje nutné poçítats urçitÿm zkreslením. P‡i nejlep¿ívûlijsou podmínkyv teráriu odli¿né
ve srovnání s p‡írodními. Potravyje patrnê nadbytek, ale její druhová skladba se znaçnê
li¿í. Uæ v têchto dvou vêtách je zahrnuto nêkolik neznámÿch, které zpochybñujívÿsledky. Nemáme v¿ak jiné. Pravda je, æe získání novÿch poznatkû na stejnou vêc z rûznÿch
pohledû eliminuje chyby a dobíráme se tak k pravdê. Tímto sloæitÿm úvodem jsem chtêl
mladÿm (a k vêku netrpêlivÿm) adeptûm herpetologie naznaçitcestu jak dál, kdyæ uæ docházejísíly (i nápady) k ‡e¿enínêjakého úkolu, kterÿse zdál bÿt na dosah ruky. K na¿í¿kodêjsme neuvaæovali o moænosti sledovatvelikosta rûstzmijína lokalitê. Jejich délkyjsme
si jen p‡íleæitostnê zaznamenávali. To byla hrubá chyba a do¿la mi aæ p‡i zpracovánítéto
knihy.
Z literaturyvíme, æe mláâata se rodív poçtu 3 aæ 24 kusû, v délce 12 aæ 25 cm a hmotnosti 3,0 aæ 7,7 g. Pro zajímavost uvádím míry mláâat od ¿esti samic z ùstecka odpá‡enÿch v p‡írodê. Mê‡eníbylo provedeno p‡iloæením k pravítku aváæením na laboratorních
p‡edváækách:
Délka
15 cm
16 cm
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm

Hmotnost
3,3 aæ 3,6 g
2,5 aæ 3,85 g
3,5 aæ 4,8 g
4,0 aæ 5,3 g
5,3 aæ 5,8 g
5,25 aæ 6,0 g

Prûmêrná hmotnost
3,5 g
(6 ks)
3,66 g
(9 ks)
4,15
(10 ks)
4,65
(9 ks)
5,53
(10 ks)
5,75 g
(11 ks)

Podle literatury v prvním roce æivota dosahují zmije celkové délky 17,5 aæ 31 cm, ve
druhém roce 26 aæ 40 cm, ve t‡etím 35 aæ 55 cm, ve çtvrtém 44 aæ 60 cm a v pátém 51 ,1
aæ 66,5 cm. Horníhranice rozpêtísetÿkázejména samic,jejichæ rûstje ponêkud rychlej¿í
neæ rûst samcû. Jsme rádi, æe na¿e poznatky jsou srovnatelné s literárními, protoæe tyto
údaje nám tenkrát nebyly známé a ani jsme je nepovaæovali za dûleæité. Mláâata jsme
v prvních dvou letech jejich æivota oznaçovali zajuvenilníjedince. Za subadultníjedince
jsme odhadovali asi 3 aæ 4 leté aza adultníasi 5 avíce leté zmije. Staré, senilní, byly podle
na¿eho odhadu více neæ 15 leté exemplá‡e, kterÿch nebylo mnoho. Jak uæjsem ‡ekl, mê‡eníjsme provádêlijen p‡íleæitostnê. Na lovecké hûlcejsme mêli zá‡ezy po 5 cm acelková
délka zmije byla odhadnuta p‡iloæením zmije dræené za hlavu levou a za ocas pravou rukou. Váæit je uæ bylo nad na¿e síly. Zde jsou údaje o znaçenÿch zmijích:

64

l = 35 cm,
l = 30 cm
1 −2 r. l = 26,5 cm
2 r. l = 27 cm,
2 r. l = 28 cm
2 r. l = 28 cm
1 r. l = 25 cm
2 r. l = 30 cm
l = 25 cm
ménê neæ 25 cm

Subadultní (nedospêlé)
Ç. 62, F, 10. 5. 1981 ,
Ç. 67, F, 7. 6.
1981 ,
Ç. 81 , F. 3. 5.
1984,
Ç. 84, M, 4. 5. 1984,
Ç. 85, M, 8. 5. 1984,
Ç. 87, F, 10. 6. 1984,
Ç. 89, M, 22. 7. 1984,
Ç. 90, M, 23. 7. 1984,
Ç. 91 , F, 29. 7. 1984,
Ç. 101 , M, 3. 8. 1985,
Ç. 104, M, 9. 4. 1986,
Ç. 107, F, 1 . 8.
1986,
Ç. 109, M, 19. 4. 1987,
Ç. 116, F, 23. 8. 1987,
Ç. 121 , F. 31 . 3. 1988,
Ç. 140, M, 4. 4. 1991 ,

3 r., l = 40 cm
l = 40 cm
3 r. l= 40 cm
3−4 r. l = 40 cm,
4 r. l = 40 cm
3 r. l = 33 cm
3 r. l = 30 cm
4 r. l = 40 cm
4 r. l = 45 cm
3−4 r. l = 40 cm,
3−4 r. l = 35 cm,
4−5 r. l = 45 cm,
3−4 r. l = 40 cm,
2−3 r. l = 32 cm
4 r. l = 45,
3−4 r. l = 37 cm

Adultní (dospêlé)
Ç. 35, M, 22. 6.
Ç. 88, F, 22. 7.
Ç. 106, F, 1 . 8.
Ç. 128, F, 10. 7.

l
l
l
l

1975,
1984,
1986,
1988,

= 55 cm,
= cca 70 cm,
= 60 cm,
= 65 cm,

1981 l = 45 cm,

1982 l = 49 cm

1985 l = 35 cm,

1986 l = 42 cm

1968 l = 47 cm

1988
1988
1987
1988

l
l
l
l

= 45 cm
= 40 cm
= 49 cm
= 45 cm

1989 l = 50 cm

1976, l = 61 cm
1985, l = cca 71 cm
1987, l = 64 cm
1989, l = 67 cm

Senilní (se¿lé vêkem)
Ç. 77, M, 17. 4. 1984, l = 90 cm
Byl to kapitálníexemplá‡, kterÿ se najednou na lokalitê objevil. Chybêl mu kousek ocasu,
odhadem v délce 3 aæ 5 cm. Z b‡i¿nístrany p‡ed kloakou mêl zhojenéjizvy pot‡ech p‡íçnÿch seçnÿch nebo ‡eznÿch ranách. Druhÿ den jsem ho zastihl asi o 20 m dále. Mêl jsem
radost, æe si vybral moji lokalitu. Ani mne nenapadlo, æe bych ho mêl zachovat pro muzeum. Teprve kdyæ se v dal¿ích dnech ani letech neobjevil mi do¿lo, æe byl typickÿm ces-
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Juvenilní (mladistvé)
Ç. 36, M, 4. 4. 1976,
Ç. 37, M, 23. 5. 1976,
Ç. 61 , F, 9. 5.
1981 ,
Ç. 80, M, 26. 4. 1984,
Ç. 83, F, 3. 5.
1984,
Ç. 86, M, 9. 5. 1984,
Ç. 100, F, 28. 7. 1985,
Ç. 102, M, 28. 8. 1985,
Ç. 147, F, 27. 5. 1991 ,
Ç. 148, F, 26. 8. 1991 ,

tovatelem, a æe jsem zase zaváhal. Utê¿uji se, æe proæil dlouhÿ a ¿ƒastnÿ æivot, ve kterém
urçitê nemêl nouzi o dobrodruæství.
Velikostzmijímezi 60 aæ 70 cm mi na ùstecku nep‡ipadala nijakvÿjimeçná. Teprve p‡ítel Pavel Polák mne upozornil, æe zmije na Rakovnicku jsou çastêj¿ív délce 50 aæ 60 cm.
Bohuæel jsem tomuto zji¿têní nevênoval náleæitou pozornost.
Zmije se doæívávêku 10 aæ 15 let, nêkte‡íjedinci v¿akz‡ejmê mohou æít i podstatnê déle, aæ 20 let, jak uvádí literatura. V teráriu jsem dospêlé jedince neudræel zatím déle neæ
6 let. Odchovaná mláâatajsem dokázal dovést k pohlavnídospêlosti a doçkatse od nich
dêƒátek, byƒjen ve dvou p‡ípadech. Poprvé t‡í a po druhé çty‡ mláâat. Odchovat v¿ak
druhou generaci se mi stále neda‡í. Nemohu tedy p‡ispêt k lámánírekordu dlouhovêkosti
zmije, kterÿje znám. Mêl jsem v¿ak ¿têstív podobê mladého (subadultního) samce ç. 9,
kterého jsem prvnê spat‡il 5. 4. 1973 a v tu dobu mê‡il cca 40 cm. Je¿tê jsme se setkali
16. 4. téhoæ roku. Aæ dojarajsem o nêm nevêdêl. 26. 3. 1974jsme se setkali. Uæ vypadal
jako dospêlÿ 9zmiják:, i kdyæ mê‡il jen asi 48 cm. Pak se na deset let ztratil ze svêta. O to
vêt¿íp‡ekvapeníjsem zaæil 16. 9. 1984, kdyæjsem chytil statného samce 69 cm dlouhého,
kterÿ jasnê, byƒ nez‡etelnê, nesl památky mého znaçení. Hledêl jsem na samce jako
9Alenka v ‡í¿i divû:. Znovu a znovu jsem se uji¿ƒoval zdajsem se nezmÿlil, ale bylo to tak.
Samou radostíbych ho zlíbal, ale on o projevy náklonnosti nestál. Obnovil jsem mu znaçení a doufal, æe se s ním zase setkám. Do konce aktivní sezóny se mi úspê¿nê vyhÿbal
a stejnêtakv dal¿ím roce. Teprve p‡ed p‡íchodem podzimu seve dnech 18. a 19. 9. 1985
ukázal a to mê‡il 71 cm. Na ja‡e roku 1986 jsme se vidêli çty‡i krát: 14. 4., 21 . 4., 22. 4.
a 25. 5. Jeho délka nep‡esahovala 72 cm. P‡ekvapil mê o rok pozdêji, kdyjsme se setkali
19. a 26. dubna 1987 − mê‡il 78 cm. V roce 1988 se samec ç. 9 rozhodl ke spolupráci a
dovolil mi abych hovidêl çastêji. 31 . 3.jsem ho spat‡il po zimováníato mê‡il sotva 80 cm.
Pakjsme se vidêli v dubnu av kvêtnu, ale p‡i mê‡eníjsem ho vícjak o 1 cm nenatáhl. Naposledy jsme se setkali 12. 3. 1989 a to spolehlivê p‡esahoval 85 cm. Pak uæ jsme se nepotkali. Rád nasamce çíslo 9 vzpomínám, i kdyæ si dalekovícetajemstvío æivotêzmijíponechal pro sebe, neæ mi prozradil. Za p‡edpokladu, æe v dobê, kdyjsme se poprvé spolu
setkali, mu byly asi 4 roky, pak v dobê, kdy jsme se vidêli naposledy, mu bylo asi 20 let.
Vypadal, æejeje¿têv plné síle, atak mu p‡eji dlouhÿa plodnÿæivot, bez ohledu na lámání
rekordû a 9vêdeckou: spolupráci.
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V¿echny poddruhy zmije obecné, ale i ty druhy, které se podle na¿ich znalostíoddêlily
nebo se vyvinuly ze stejného základu, tvo‡í komplex Vipera berus. Nêkterÿmi autory je
tento komplex oznaçován za podrod nebo za skupinu Pelias MERREM, 1820.
Zmijovití se objevují v paleontologickÿch nálezech v období miocénu (mlad¿ích t‡etihorách), toje asi p‡ed 26 miliony lety, v severníAmerice, Evropê, severníAfrice i Asii, RAGE (1984). V tu dobu postupnê docházelo ke zmênê tropického klimatu a vêt¿inou tu
vládly subtropy. P‡ed 7 miliony lety do¿lo k dal¿ímu ochlazovánía p‡ed 2 miliony lety do¿lo ke st‡ídáníteplÿch a ledovÿch údobí. Jak p‡edpokládá BASOGLU (1947) a BASOGLU
et BARAN (1980), ¿í‡ila se zmije z Malé Asie, kterou povaæuje za kolébku komplexu berus. Bêhem st‡ídáníteplÿch a ledovÿch údobízejména severním, severozápadním a severovÿchodním smêrem zde nacházela zmije vhodné æivotní prost‡edí. Tato radiace byla
v dûsledku st‡ídání klimatickÿch podmínek opakována a jejím vÿsledkem je souçasné
roz¿í‡ení a variabilita celého komplexu.
P‡i tak ¿irokém areálu roz¿í‡enízmije obecné není p‡ekvapením, æe vznikají podmínky
k oddêlení více ménê izolovanÿch populací, které çasem nesou ustálené znaky. Nêkte‡í
badatelé pak p‡istoupí k popisu novÿch poddruhû, p‡ípadnê i novÿch druhû. P‡íkladem
mohou bÿt Vipera berus bosniensis, V. b. pseudaspis, V. b. sachalinensis nebo V. b. seoanei. Nêkteré poddruhyjsou léta mnoha odborníky uznávané (V. b. bosniensis a V. b. sachalinensis),jinévytvá‡ejíu nêkterÿch vêdcû pochybnosti (V. b. pseudaspis) a neuznávají
je. Na druhé stranêjsou nêkteré dokonce povÿ¿eny na samostatnÿ druh (V. seoanei). Tato
zdánlivá sloæitostje logickÿm vyústêním nárûstu znalostístudované problematiky i poçtu
odborníkû a metod uæitÿch k dosaæenívÿsledku. Tÿkají se toho i zmêny, které v p‡írodê
probíhají, i kdyæ p‡íroda a lidé hledíme na problémy v jinÿch çasovÿch úrovních.
Pat‡í do nêj uvedené taxony: Vipera berus berus (LINNAEUS, 1758); Vipera b. bosniensis (BOETTGER, 1889); Vipera b. pseudaspis (SCREIBER, 1912); Vipera b. sachalinensis (Carevskij, 1917), o kterÿch byla dostateçnázmínkav textu, dálejiæ zmínêná Vipera seoanei LATASTE, 1879, která byla d‡íve uvádêna jako poddruh V. berus a dnes jako
samostatnÿ druh se dvêma poddruhy, V. s. seoanei LATASTE, 1879 vyskytujícíse na severním a západním pob‡eæí Pyrenejského poloostrova i v provincii Asturie a V. s. cantabrica
BRANA et BAS, 1983, která æije v oblasti León. Dále do souboru berus náleæejí dal¿í samostatné evropské i asijské druhy (vçetnê poddruhû), z çehoæ kavkazské druhy bÿvajízejména v ruské literatu‡e oznaçeny jako komplex kaznakovi. Pro úplnost se tedy zmiñuji
o zbÿvajících p‡íslu¿nících celého komplexu.
Vipera barani BÖHME et JOGER, 1983 je známa jen z jednoho çernê zbarveného
exemplá‡e, nalezeného asi 60 km severnê od Adapazari v severozápadním Turecku.
Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV et TUNIYEV, 1986 dosahuje délky 46 aæ
48 cm, s vrchu promáçknutá hlavaje pokrytávelkÿmi ¿títky, boçníkrajetlamy protaæené,
st‡ední strana tlamy zakulacená. Nozdra ústí v dolní çásti nasale. Hlava je úzká a plo¿e
oddêlená od têla. Má reliktnívÿskytv jihovÿchodníçásti submeridiálního Dæavachetského h‡ebenu v Arménii a p‡ilehlé çásti Gruzie. Obÿvá vÿ¿ky 2600 aæ 3000 m n. m.
Vipera dinniki NIKOLSKY, 1913 dorûstá 50 aæ 55 cm, hlavaje pokrytá zrnitÿmi ¿upina-
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mi, nozdra je umístêna ve st‡edu nosového ¿títku, obrys hlavy oválnÿ nebo za¿piçatêlÿ,
rostrale se dotÿká jednoho nebo dvou apikálních ¿títkû. Mezi rostralem a frontalem jsou
3−4 ‡ady ¿upin odli¿né kÿlnatosti. Hlava není p‡íli¿ ¿iroká, p‡echod v ¿íji je nevÿraznÿ. Je
roz¿í‡ena od Fi¿t-O¿tenovského masivu na západê do hor ¢chara na vÿchodê. Vÿchodní
hranice roz¿í‡ení není p‡esnê známa. Na jihu vede hranice po jiæních sklonech Velkého
Kavkazu. Severní hranice se táhne od hory ¢chara a západnê se táhne do hlavního horského h‡ebenu Velkého Kavkazu podél toku Velké Labya konçína Fi¿t-O¿tenovském masivu. Vyskytuje se v 1500 aæ 3000 m n. m. a lzeji charakterizovatjako subalpinskÿ druh.
Vipera kaznakovi NIKOLSKIJ, 1909 dorûstá 65 aæ 70 cm, hlavaje pokrytá ¿títky, které se
velikostíi tvarem li¿íod ¿upin têla. Nozdra ústíve st‡edu nebov niæ¿íçásti nasale. Hlavaje
za¿piçatêlá. Rostrale se dotÿká dvou apikálních ¿títkû. ¢títky p‡ed frontalem jsou slabê
kÿlnaté, hlavaje ¿iroká oddêlená od têla ostrÿm p‡echodem, obvykle çernê zbarvenÿm.
Je roz¿í‡ena navÿchodním pob‡eæíÇerného mo‡e p‡ibliænê od ústí‡eky Kubáñ p‡es Gruzii a p‡ilehlé turecké pob‡eæí v okolí Hopy. Obÿvá údolí ‡ek s nadmo‡skou vÿ¿kou do
1000 m.
Vipera nikolski VEDMADERJA, GRUBANT, RUDAEVA, 1984 obÿvá lesní a lesostepní
oblasti Ukrajiny a evropské çásti Ruskajiænê od linie Kanev − Kursk − Tambov − Buzuluk.
Prost‡ednictvím údolí ‡ek, vlhkÿch luk a lesû proniká vÿchodnê do stepních oblastí Satarovska a Samarska.
Vipera lotievi NILSON, ORLOV, AMDREN, 1995 vykytuje se v horskÿch stepních krajích severního Kavkazu po hranicích Kabardinobalkariské oblasti, severní Osetie, Çeçny,
Ingu¿etii a p‡ilehlÿch oblastech Gruzie.
Vipera ursinniursinii(BONAPARTE, 1835) obÿvá italské poho‡íAbruzzi ve st‡ední Itálii,
zejména hory Sibillini aæ Meta ve vÿ¿kách 1400 aæ p‡es 2000 m n. m.
Vipera ursiniianatolica EISELTet BARAN, 1970je známaze dvou exemplá‡û ulovenÿch
nedaleko Elmali, asi 70 km západnê od Antalya v Turecku.
Vipera ursiniieriwanensis (REUSS, 1933) vyskytuje se od tureckého mêsta Krasvÿchodnê p‡es gruzijské Tbilisi aæ arménskéjezero Sevan. Dále v Inánském poho‡íArménské vysoçiny a poho‡í Elbroz.
Vipera ursinni macrops (MEHELY, 1911 ) balkánskÿ poddruh se vyskytuje na ostrovê
Krk, v Dinárskÿch horách a horách Bosny a Hercegoviny, Çerné Hory, Makedonie a severníAlbánie. Na Krku sestupuje pod nadmo‡skou vÿ¿ku 500 m, kdeæto na pevninê vyhledává 1000 aæ 2000 m n. m.
Vipera ursiniirakosiensis MEHELY, 1894je známa z vÿchodního pob‡eæí Neziderského
jezera, maâarské pustyjiænê od Budape¿ti a Sedmihradska (historické územív severozápadním Rumunsku).
Vipera ursiniirenardi (CHRISTOPH, 1861 ) malá populaceje uvádêna z Dunajské delty
a dále z Besarábie (historické území mezi Dnêstrem, Prutem a Çernÿm mo‡em) z nadmo‡skÿch vÿ¿ek pod 500 aæ 2000 m n. m. ve stepích vÿchodního Uzbekistánu, na Krymu, ve stepních oblastech Kavkazu, Zakavkazí i bÿvalé sovêtské st‡ední Asie.
Vipera ursinii wettsteini KNOEPFLET et SOCHUREK, 1955 obÿvá francouzské oblasti
severní Vaucluse a Alpes de Haute − Provence ve vÿ¿kách 1100 aæ 2000 m n. m.
>
Nejen pro çeskéteraristy byla právê zmije kavkazská, Vipera kaznakovi, takovÿm skvostem. Vyuæil jsem kdysi nabídky pobytovÿch zájezdû do Soçi po‡ádanÿch Çedokem a po-
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kusil jsem se ji také najít. Jenæe to nebylo tak snadné, i kdyæ jsem mêl dostateçné typy od
známÿch entomologû, kte‡íji na Kavkaze spat‡ili. V té dobê bylo prakticky nemoæné získatv tehdej¿ím Sovêtském svazu spolehlivé mapy, protoæe v¿e bylo utajované. Turistické
mapy byly spí¿e omalovánkami (jakjsme jim s oblibou ‡íkali) a znát sou‡adnice hraniçilo
se zloçinností. V p‡írodovêdném muzeu v Suchumi jsem se setkal s p‡íjemnou, milou
a p‡átelskou pracovnicí. Umoænila mi prohlédnout si a fotografovat i promê‡it lihové preparáty zdej¿ích 9kaznakovek:. P‡i tom jsme mêli ças hovo‡it o zajímavé herpetofaunê
Kavkazu i Zakavkazí. Postêæovaljsem si na nedostateçnostzdej¿ího mapového materiálu.
Neæjsme se rozlouçili, pozvala mne do své kancelá‡e, zatáhla závêsy na oknech a zamkla. Znejistêl jsem. Zatáhla za závês skrÿvajícíve vÿklenku vojenskou mapu Kavkazu a Zakavkazí. Mÿm vyjevenÿm oçím s trochou rozpakû sdêlila, æe musí bÿt opatrná, jinak by
byla odsunuta na Sibi‡. Marnê jsem se pokou¿el vrÿt si mapu do pamêti, coæ mi do¿lo aæ
v terénu. P‡i louçeníjsem této odváæné æenê alespoñ srdeçnê políbil ruku. ¢têstív podobê osobního setkání s 9kaznakovkou: mê potkalo mnohem pozdêji, aæ u kavkazskÿch
Çerkézû v Alexandrovce a v gruzijském Boræomi. Stokrát vysnêné setkání bylo bez dobrodruæství. Zmije çekaly, aæ sijich v¿imnu a odvezu sebou. Krásnê ajasnê ælutê çi çervenê
zbarvené zmije po roce v teráriu ztrácely podstatnê na své kráse. Také narozená mláâata
mêla do krásy rodiçû daleko. I kdyæzpoçátku krmeníhadû nedêlalo potíæe azmije ochotnê lovily laboratorní my¿i, po çase se objevily komplikace s trávením potravy. Bylo zajímavé, æe chov v teráriu hû‡e sná¿eli samci neæ samice.
Dal¿ím druhem, kterÿ mne velice zaujal, byla zmije stepní, Vipera ursinii, vçetnê známÿch poddruhû. S mnoha p‡áteli jsme pátrali po Vipera ursinii rakosiensis v maâarské
pustê. Za poznatky ojejím vÿskytu vdêçím p‡íteli I¿tvánu Bottovi z budape¿ƒské zoo, kterÿje sledoval atakétrochu znaçil v okolíDabasu. Bohuæel své poznatky nikdy nepublikoval a pro vlastníklid od ambicióznêj¿ích kolegû skrÿvajících se pod rou¿ku ochrany p‡írody se vênuje jen práci v zoo. Z toho je vidêt, æe maâar¿tí kolegové nejsou u¿et‡eni lidské
závisti aobavz moæné konkurence, místo abysvé sílyspojili pro dobrovêci! Proto se stále
hloubêji skláním p‡ed lidmi, kte‡í zájemcûm o stejnou vêc nezi¿tnê pomáhají bez obav,
æejim roste novÿ odborník. Bêhem nêkolika letjsem mêl díky I¿tvánovi p‡íleæitostcelkem
asi pêt mêsícû pozorovatzmije ráko¿ské (jak sejim také ‡íkalo) ve volné p‡írodê, a takéje
ponêkud hloubêji poznat i v teráriu. S nejvêt¿í pravdêpodobností nejvêt¿í chybou p‡i
chovu hadû z mírného pásma a z horskÿch oblastíbyla (a mnohdyje¿têje) stálá a relativnê vysoká teplota, kterou hlavnê v zimê hadûm dop‡áváme. Bohuæel, jsou to poznatky,
které jsme tenkrát netu¿ili a na které doplatily svÿmi æivoty mnohé zmije, jejichæ æivot
jsme chtêli lépe poznat.
Moje snaha setkat se v p‡írodê s dal¿ími poddruhy zmije stepní, vyskytujícími se v jiæní
a západní Evropê, nebyla korunována úspêchem. Teprve na Sevanskémjeze‡e v Arménii
a na ho‡e Çimgan nedaleko Ta¿kentu v Uzebekistánu se na mne usmálo ¿têstí. Velkÿm
problémem p‡i oficiálních zájezdech byly çasové ztráty. Jen vÿjimeçnê se poda‡ilo doslova ukecat pracovníky Inturistu, abychom na vÿletvyrazili p‡ed osmou hodinou. Je¿tê obtíænêj¿í bylo p‡esvêdçit ¿oféry, abychom nav¿tívili místa pro nás zajímavá a nikoliv místní
turistické atrakce. Vrcholem p‡esvêdçovacího umêní bylo získat povolení k p‡enocování
na vybrané lokalitê, nikolivv hotelu. P‡esto byl vlastnípobyt na lokalitê ohroæen rozmary
poçasí, coæ naja‡e a v horách nebylo neobvyklé. P‡es uvedené obtíæe se parta nad¿encû
dala témê‡ kaædoroçnê dohromady a vyrazili jsme za vysnênÿmi cíli.

Snad nejzajímavêj¿ím poznatkem z chovánízmijístepních na Sevanu byl jejich zaçátek
a konec slunêní. Jakoby na povel çekaly na setkání s námi ráno mezi osmou a devátou
a odpoledne mezi pátou a ¿estou hodinou. Mezitím po nich nebylo ani stopy. Ponêkud
rozplizle sejevilo chovánístepních zmijí na Çimganu jakjsem si ho pamatoval i z Maâarska. Ale urçitá podoba v chovánítêchto vzdálenÿch populací mi nedává spát. I kdyæ uæ
nenajdu p‡íleæitost k odpovêdi na tuto otázku, jsem ¿ƒasten, æe jsem u toho byl.
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Chtêli jsme poodhalit rou¿ku tajemství æivota zmije obecné, coæ byl nejen Honzûv,
Zbyñkûva mûj sen, ale i mnoha dal¿ích, kte‡ínám pomáhali. Zdaleka se nám to nepoda‡ilo. Vædycky, kdyæ byl vÿsledek na dosah ruky, objevila se nová otázka, na kterou jsme
neznali odpovêâ, nebo se objevila nová skuteçnost, která doposud jasnÿ vÿsledek zpochybnila. Máme proto dûvod bÿti nespokojení? Nikoliv! I çásteçnÿ vÿsledek posunuje
spoleçné znalosti k cíli. Jen by byla chyba si nechat získané poznatky pro sebe. Pouze
publikované skuteçnosti se stávají majetkem lidstva a lze jich dále vyuæít. To byl také dûvod k napsánítéto knihy. Pochopitelnê, jak p‡ibÿvalo zku¿eností se zmijemi ajejich znaçením, tak p‡ibÿvalovlastních poznatkû o zmijím æivotê azejména publikovanÿch odbornÿch zprávách zahraniçních autorû. Zdaleka ne v¿echny se nám poda‡ilo podchytit.
V knize jsem shrnul historii pokusu o sledování æivota zmijí, jak jsem ji s p‡áteli proæil.
ùmyslnê se nevyhÿbám nedostatkûm a chybám, kterÿch jsem se dopustil. Nic nepotê¿í
tolik, jako neúspêch druhého. Chtêl jsem çtená‡e hlavnê potê¿it. Mám v¿ak stále na pamêti knihy z jinÿch oborû, které mê v dêtství p‡ivedly k lásce k chemii (:Za okny laborato‡e:, jejíhoæ autora si uæ bohuæel nepamatuji a 9Tajemství chemie: od Ivana Klime¿e)
a k obdivu vêdy (knihy Paul de Kruif: 9Lovci mikrobû:, 9Bojovníci se smrtí:, 9Vítêzové
nad hladem:, 9Lid má právo æít: a 9Co vítr odvál:). Vædycky mê fascinovalojak badatelé
dokázali p‡ekonávat p‡ekaæky k vytçenému cíli, jakou v tom hrály roli náhody a jak
mnohdyvÿsledek p‡i¿el z jiné strany neæ byl oçekáván. Pro v¿echny mladé badatelejsem
úmyslnê zdûraznil své chyby, aby se jich sami mohli vyvarovat. Bÿt milencem vêdy je
vzru¿ující. Proto jsem napsal 9TY ZMIJE!:.

V Chomutovê 27. 8. 1996
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LïSKOVÅZMIJE

DOSLOV

EPILOG
Krátce p‡ed odjezdem do Itálie, kam mne pozval çeskolipskÿdlouholetÿ kamarád Pavel
Rükel − geolog, abych mohl ukojit skrytÿ zájem a obdiv k sopkám, se znenadání u mne
objevili Zbynêk, Frantaa 9malÿ:Jirka. Po p‡ivítání, prohlídce chovanÿch hadû a obvyklém
probráníteraristickÿch úspêchû i neúspêchû z klukû vypadlo: 9Udêlej si hned po návratu
ças a sejdeme se na Çepci. Pozvánku dostane¿ po¿tou!: Po návratu ze sopek mê çekal ve
schránce dopis:
Váæenÿ p‡íteli,
letos, 9. dubnaje tomuprávê 25 let, kdybyla na lokalitê Çepec v ùstínadLabempoprvé oznaçena zmije obecná pro dal¿ívÿzkum. Up‡íleæitosti tohoto vÿroçíse na zmínêné
lokalitêpo‡ádá malá oslava, a to dne 12. 4. 97. Srazje v 11 hod. usloupu vysokéhonapêtí,
kterÿje viditelnÿjiæ ze silnice.
atd.
Navzdory tomu, æe mi uæ nevyhovuje bÿt stále v jednom kole, jsem jel. V devêt hodin
uæ jsem byl na místê, abych mêl ças pono‡it se do vzpomínek. Po dvaceti metrech na lokalitê 9pod silnicí: mne uvítal neznaçenÿ mladÿ zmijísamec. Up‡ímnê ‡eçeno, radost ze
setkání jsem mêl já, kdeæto jemu to bylo lhostejné. Nález zmije byl velkou vzpruhou
a s povznesenou náladoujsem vyrazil dál. S nostalgiíjsem p‡ijímal dal¿ízmênyzpûsobené lidskou çinností i p‡irozenÿm zarûstáním mezí, kde jsem se se zmijemi d‡íve setkával.
Na zídce, kdejsem oznaçil prvnízmiji, jsem se posadil. V hlavê se mi odvíjel vzpomínkovÿ film o zmijích, které jsem tu pozoroval. Pak uæ byl nejvy¿¿íças pospí¿it k 9trianglu: na
setkání...
Díky, p‡átelé.
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