
 

Závěrečná zpráva z realizace projektu „Ochrana zmije Latifovy (Montivipera 
latifii) v íránském národním parku Lar v roce 2017 

 

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu: Ochrana zmije Latifovy (Montivipera latifii) v íránském národním parku Lar  

Umístění projektu:  údolí Lar, pohoří Alborz, národní park Lar,  

Zahájení projektu: leden 2015 

Ukončení projektu: prosinec 2019 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Popis druhu: 
Zmije Latifova (Montivipera latifii) je malý horský druh jedovatého hada a endemitem pohoří Alborz 
v Íránu. Ačkoliv byly v minulosti zaznamenány nálezy z různých částí pohoří Alborz, dnes je její 
výskyt omezen pouze na horní část údolí řeky Lar ve stejnojmenném národním parku. Lze 
předpokládat, že populace čítá méně než 2000 dospělých exemplářů, nicméně je velmi obtížné získat 
přesnější data a odhady. Velmi málo je známo o ekologii druhu.  

 

CÍLE PROJEKTU 
 
Hlavní cíle projektu jsou následující  

• Vymezení vhodných biotopů zmije Latifovy v národním parku Lar  
• Určení hlavních ohrožující faktorů pro biotopy i jedince zmije Latifovy  
• Osvěta a vzdělávání místních komunity - nomádů, farmářů, strážců i turistů za účelem zvýšení 

povědomí o významu a jedinečnosti zmije Latifovy a nezbytnosti její ochrany  
• Založení návštěvnického centra  

 
HARMONOGRAM PRO ROK 2017 
 

• Pokračování v monitoringu populace zmije Latifovy v údolí Lar  

• Pokračování v systematickém vyhledávání nových lokalit zmije Latifovy mimo údolí Lar  
• Příprava osvětových materiálu a vzdělávacího koncepce 
• Pokračování v edukaci místního obyvatelstva  



ROZPOČET 

Celkově poskytnutá částka pro projekt činila 83573,32 Kč  

ROZPOČET PLÁN SKUTEČNOST 
propagační materiály 35000 36051 
práce grafika 5000 5000 
manipulační hák na hady 2 ks 4400 - 
kevlarové rukavice 11000 9900 
fotoaparát nikon 8750 10568 
chladicí box polar 2500 2708 
vařič set trangia 5000 3712 
datalogger 2 ks 12000 17527 
 

83650 85466 
 

Přehled výdajů 

Číslo Výdaj 
Datum Cena vč. 

DPH poznámka 

1 tisk 3.7.2017 26051 převodem 

2 chladicí box 16.7.2017 2708 převodem 

3 fotoaparát nikon 4.8.2017 10568 převodem 

4 vařič set trangia 4.8.2017 3712 převodem 

5 tisk 28.8.2017 10000 převodem 
5 grafické práce 28.8.2017 5000 převodem 

6 kevlarové rukavice 4.12.2017 9900 hotově 

7 dataloggery 11.12.2017 17527 převodem 
     

 CELKEM  85466  
 

Kopie dokladů, VDP a výpisy z účtu jsou přílohou této zprávy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRŮBĚH SEZÓNY 2017 a FOTODOKUMENTACE 

Tento rok začal dost netradičně. Příčinou byla opětovná změna personálního obsazení odboru 

životního prostředí a také pozice ředitele v Teheránu. Na tento post se dostal člověk, který vydával 

povolení na odchyt plazů pro Razi institute. Kvůli tomu, že jsem mu tento "malý business" v loňském 

roce překazil, nejsem zrovna pohodlnou osobou. 

To je tedy hlavní důvod, proč se mi nedaří získat veškerá povolení, která bych pro svou práci 

potřeboval. Naštěstí byla dobře předjednána spolupráce v Kurdistánu.  

Pro začátek celého projektu v roce 2017 jsme se rozhodli začít s popisem nového druhu horské zmije 

Montivipera raddei albicornuta. Pro zasvěcené je to pravděpodobně dost netradiční pojmenování, 

ale od roku 2014 se pracuje na sloučení druhu Montivipera albicornuta a Montivipera raddei 

kurdistanica (Rajabizadeh, Adriaens, Kaboli, Sarafaz, Ahmadi. 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je patrné, že u jedinců complexu raddei je vysoká barevná variace, úzce vázaná na barvu kamenů a 

substrátu, ve kterém se vyskytují.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takzvaná zanjanská zmije se vyskytuje v severozápadním Iránu. Její výskyt je vázán na izolované 

horské oblasti Zanjanského údolí, Sahandu, Sabalanu, Kurdistánu a Takabských hor. Tato zmije má 

podobné problémy jako Latiffova zmije. Zatím se na ni ale nevztahuje žádný konkrétní zákon na 

ochranu přírody.  

Díky kontaktům na Kurdistánské univerzitě v Sanandaj jsme vytipovali několik vesnic v centru výskytu 

horských zmijí (Montivipera raddei). Také jsme vybrali dva studenty profesorky Hanieh Gaffari, 

asistenky profesora biologie na kurdistánské univerzitě, a s těmito nadějnými mladými biology jsme 

vyrazili do vesnic Sangin Abad a Vihaj, které jsou umístěny přímo na biotopech zmijí    a místní se s 

plazy dostávají každý den do styku. 

Celý edukační program jsme připravili poměrně pracně (především pro nás).  Důvodem byla hlavně 

tvorba krátkých edukačních vložek mezi standardní učivo. V první fázi jsme také rozdali mladým 

Kurdům krátký dotazník, abychom zjistili, jaké názory na plazy všeobecně převládají mezi kurdskými 

mládežníky. Další fází programu je zaujmout děti vyprávěním o hadech a jejich funkci v přírodě, 

ideálně se je pokusit pro zmije a přírodu nadchnout. 

V dalších dnech jsme připravovali cílené a nenáročné prezentace pro kurdskou mládež tak, aby je 

dostatečně zaujaly a v průběhů edukačního programu tak děti získaly dostatek informací, které        v 

nich zanechají pozitivní dojem. V následujících týdnech jsme se pravidelně vraceli do kurdských škol 

a dobrovolníci projektu vystupovali s dalšími edukačními materiály. 

Tento program má primárně zamezit zabíjení zmijí a vzdělat budoucí generace místních obyvatel, 

jejichž pozitivní přístup je pro další existenci druhů nezbytný. 

Setkali jsme se s nadšením dětí i učitelů, kteří ani vzdáleně netušili, s jakou vzácností se každý den 

střetávají. Připadá mi, že celý edukační program dodává určitou hrdost místním, kteří jej chápou tak, 

že i v jejich zapadlých, ale kouzelných vesničkách je něco speciálního a dostatečné zajímavého.  



Děti, které procházejí vzdělávacím programem, mě nepřestávají překvapovat - zejména z toho 

důvodu, že jsou neovlivněné a jejich názory jsou přirozené a bezprostřední. Pokud se s nimi bavíte o 

hadech, jejich myšlenky jsou převážně pozitivní a vnímají je jako součást přírody. Jako něco, co sem 

opravdu patři a má zde své místo. 

Jistý názorový rozdíl je patrný u reakcí na obrázky se zmijemi, ale i zde převládá především pozitivní 

ohlas. Některé děti se dokonce přiznávají k tomu, že je moc mrzí, že jejich rodiče kácí stromy, zabíjejí 

hady a ničí vše živé kolem sebe. Je vidět, že kurdské děti opravdu mají rády přírodu a mají k ní vřelý 

vztah. Možná i kvůli tomu, že nemají doma počítače, herní konzole a podobné věci a v přírodě tráví 

veškerý volný čas. Je ale otázkou času, kdy relativně nevzdělaní dospělí mohou začít působit na jejich 

názory a oni sami svůj postoj přehodnotí a začnou se chovat stejně tak, jako jejich rodiče. Proto je 

potřeba přistupovat nadstandardně k edukaci místních, a to především dětí   a dospívajících. Situaci 

je, doufejme, možné změnit, protože pokud změníme smýšlení místních, zachováme tím také biotopy 

potřebné pro výskyt ohrožených druhů, nejen hadů.  

Edukační program pokračoval také na kurdistánské univerzitě, kde jsme pravidelně přednášeli           o 

problematice endemických druhů plazů. 

Babrod Safaei, kolega z Pars herpetology institue, se zaměřoval na malé lokality, kde se vyskytují 

extrémně vzácní plazi celého Iránu. Já jsem se zaměřil, podle očekávání, na horské zmije rodu 

Montivipera. Práce v terénu se mimořádně vydařila a zjistili jsme, že kurdská část pohoří Zagros není 

zdaleka tak zničena, jako například Alborz. Našli jsme nové lokality nedaleko od města Sanandaj, 

Takab a Hamedan, kde jsme našli přes sto kusů jedinců druhu Montivipera albicornuta. Podařilo se 

nám také vytvořit nový tým dobrovolníků, kteří chtějí celou situaci změnit. Pevně věřím, že je tato 

práce nadchne, stejně jako některé dobrovolníky z Montivipera comunity v Teheránu.  

Další etapou projektu je opět monitorování Latifovy zmije a práce na vzdělávacím programu, který 

pokračuje již druhým rokem. Dobrovolníci již dnes zcela samostatně vyjíždějí do národního parku 

vytvářet a prezentovat edukační materiály pro nomády a místní a my jsme tedy mohli připravovat 

nové kroky v našem programu. 

V tomto roce jsme se především zaměřili na přednáškovou činnost, vytvoření různých akcí na 

podporu projektu veřejnosti a v neposlední řadě také vybudování edukačního centra, na které ale 

potřebujeme několik speciálních povolení od odboru životního prostředí v Teheránu. Zažádali jsme o 

audienci u vedoucího odboru životního prostředí pro Írán v Teheránu, ten nás celkem překvapivě 

přijal, a jak se posléze ukázalo, je velkým milovníkem České republiky, kterou již několikrát navštívil. 

To nám velmi pomohlo upevnit vztahy a spolupráce se začala velmi pozitivně rozvíjet.  

Na konci měsíce května a začátkem června jsme připravili několik workshopů pro zaměstnance 

odboru životního prostředí. Tyto kurzy se skládaly ze dvou částí. První část probíhala na půdě 

ředitelství odboru životního prostředí v Teheránu, kde jsme měli několik přednášek. Tyto přednášky 

byly zaměřeny především na problematiku plazů jako celek. Barbod Safaei, Hanie Gaffarie                  a 

Machtab a já jsme se zaměřili na problematiku plazí populace v teheránské provincii, seznámili jsme 

zaměstnance úřadu s projektem a aktivitami Montivipera comunity a v neposlední řadě jsme 

prezentovali veškeré potřebné informace o jedovatých hadech a předvedli a naučili bezpečnou 

manipulaci s nimi.  



Dalším bodem našeho programu byla také práce v terénu, a tak jsme s pracovníky odboru životního 

prostředí vyráželi do národního parku Lar a představovali jsme jim vhodné biotopy Latifových zmijí, 

jak je rozeznat a jak s nimi popřípadě bezpečně pracovat.   

Následující vydařená akce byla pozvání pana inženýra Čumby, který je velvyslancem České republiky 

v Teheránu, a jeho pracovního kolektivu do národního parku Lar. Celému zastoupení české 

ambasády jsme představili národní park a problematiku Latifovy zmije a měli jsme dokonce to 

štěstí, že jsme našli dva exempláře těchto zmijí. 

 

Vyšetřil jsem si čas na poslední týden mého pobytu v Íránu a rozhodl jsem se pokusit se najít 

nejvzácnější z horských zmijí Montivipera kuhrangica. Tato zmije byla popsána až v roce 2011 

(Mehdi Rajabizadeh, Göran Nilson, a Haji Gholi Kami) podle dvou exemplářů. Tento druh je 

izolovaný daleko od jiných zmijí rodu Montivipera a jsou o ní pouze minimální informace. Po dvou 

dnech hledání se mi podařilo najít dva exempláře cca 80 km na západ od města Isfahán.  

Tato zmije  i přesto, že je téměř nově popsána, má stejné problémy jako další horské zmije Íránu, a 

to především ztrátu přirozeného biotopu kvůli nomádům, kteří její prostředí využívají v horkých 

měsících pro pastvu ovcí a koz.  

Zapojili jsme do edukačního programu také zoologickou zahradu v Teheránu, kde pořádáme festival 

na podporu ochrany Latifovy zmije. Tento festival je první akcí na podporu ochrany plazů na blízkém 

východě. Organizaci festivalu jsem celkem záměrně přenechal členům Montivipera komunity. 



S milým překvapením se toho celý tým dobrovolníků ujal s neuvěřitelnou pílí a zorganizoval 

perfektní den, kde bylo plno hadů, informací o nich, her pro děti a samozřejmě návštěvníků, které 

tato akce evidentně bavila. Proto bych byl rád, kdyby se z této akce stala tradice a probíhala každý 

rok. 

 

Náš záchranný program na horské zmije je důležitý především proto, aby ukázal, že to opravdu jde. 

Tým Pars herpetologist institute je důkazem, že je možné dělat téměř neuvěřitelné záchranné 

projekty v zemích jako Írán. Členové Montivipera teamu jsou schopni organizovat akce a drží při 

sobě jako správní kolegové. V roce 2017 pro nás bylo také důležité vytvořit plán, jak získat grant na 

financování projektu v příštích letech. 

Celý tým jsme rozdělili do skupin a každá skupina vytvářela žádosti o granty z různých organizací. 

Ředitelka Pars herpetologist institute a členka Montivipera community teamu, Hanieh Gaffaryi, se 

aktivně zapojila do získání grantů a přislíbila, že v příštím roce se Par zapojí do projektu také 

finančně. Tento krok byl pro nás velmi důležitý, aby projekt mohl samostatně fungovat i bez pomoci 

Zoo Plzeň. 

 


