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              Horniny – místo pro život 
 
 

Náš cíl  :   Poznat souvislosti mezi horninovým podkladem a jeho živou 
„slupkou“. Zjistit, jak je pro rostliny a živočichy těžké osídlit 
nehostinná stanoviště. Znát druhy stromů,keřů,bylin a živočichů 
v našem okolí.  

  
Úkolem :  Vytipovat vhodné lokality, vyhledat potřebné informace, připravit se 

k terénnímu průzkumu. Pracovat ve skupinách a sdělovat si své 
poznatky k další spolupráci. 

 

                Vybrané lokality: 
                Kaštanka – GPS 50.4766408N, 13.4241664E 
                Broukovitě – součástí Kaštanky 
                Podkrušnohorský zoopark – GPS 50.4733186N, 13.4197353E 

                  Dubová alej –  GPS 50.4809200N, 13.4222031E   
                Les – jeho význam 
                Školní pozemek – 50.4871869N, 13.4351419E 
                Kameny v zahradách  
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1/ Úvod – Přírodní poměry Krušných hor 

Krušné hory 

Krušné hory jsou starým pohořím, mají tak velmi pestrou geologickou stavbu. 

Severozápadním směrem se jako hradba táhne pás hor tvořený poměrně strmě se 
svažujícími svahy. Na ně navazují stupně mírněji se svažujících ploch. Směrem      
do vnitrozemí se reliéf dále snižuje a zplošťuje. 

 

Nepřehlédnutelnou dominantou je na severním okraji našeho města vrch Strážiště, 
zvaný též Partyzán. Dosahuje nadmořské výšky 512 m. Celá tato oblast je 
zalesněna.  
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Přírodní poměry 

Flóra 

Pestré geologické, geomorfologické a klimatické podmínky jsou příčinou 

existence velmi odlišných stanovišť. 

Druhy přírodních stanovišť: 

1.Speciální flórou i faunou se vyznačují rašeliniště, která v Krušných horách náležejí 
k vrchovištnímu typu. Charakteristické jsou rozsáhlé porosty kleče a borovice blatky 
bažinné. Nejrozšířenějšími rostlinami jsou rašeliníky, mezi typické patří také 
suchopýr pochvatý, klikva bahenní či masožravá rosnatka okrouhlolistá. Nejvzácnější 
jsou tzv. glaciální relikty, což jsou pozůstatky z doby ledové. Rašeliniště se svým 
specifickým ekoklimatem představují stanoviště, na kterém mohly typicky severské 
druhy přežít. Jedná se např. o břízu zakrslou a rojovník bahenní. 

2. Původní i přirozené lesní porosty                                                                                                   
3. Květnaté louky                                                                                                                                
4. Vřesoviště v Mostecké pánvi                                                                                                          
5. Suchomilné a teplomilné stráně                                                                                                            
6. Slanomilná stanoviště                                                                                                                     
7. Rybníky a nádrže 

Fauna 

Z hlediska zoogeografického členění se v oblasti Chomutovska vyskytují dvě 
jednotky: provincie listnatých lesů a provincie středoevropských pohoří, která 
zahrnuje území s nadmořskou výškou vyšší než 750 m. Fauna první provincie je 
velmi různorodá a obsahuje asi 70 % druhů fauny ČR. Složení zvířeny druhé 
z jednotek je méně pestré, ale zato zahrnuje významné horské a severské druhy. 

V Krušných horách je velmi hojná vodní fauna, drobní bezobratlí, ptáci, obojživelníci. 
Z plazů se zde vyskytuje např. zmije obecná a to i ve své černé formě. Savce 
zastupují hraboš mokřadní, hranostaj a také jelen evropský. V listnatých lesích se 
vyskytují vzácní brouci jako je roháč obecný či někteří zástupci tesaříků a střevlíků. 
Z ptáků můžeme jmenovat kromě mnoha pěvců např. sovy. Dalšími významnými 
obyvateli Krušných hor jsou čáp černý, krahujec obecný, holub doupňák, ježek 
západní, kuna lesní, srnec, ještěrka obecná a slepýš křehký.  
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V opuštěných štolách nezřídka zimují netopýři. V oblasti Mostecké pánve jsou         
ze zoologického hlediska velice důležité mokřadní biotopy, které se ve zbytcích 
nacházejí v okolí těžebních ploch. Vyskytuje se zde řada vzácných a ohrožených 
druhů. Z ptáků např. potápka černokrká, bukač velký či cvrčilka říční. Obojživelníky 
zastupují mj. kuňka obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, plazy pak užovka 
obojková a podplamatá. Významnou úlohu mají vodní nádrže, zejména Nechranice, 
které umožňují mnohým živočichům migraci. V době tahu se tu vyskytují např. husy, 
potáplice, kormoráni, ale také hoholi. V nádržích žije řada ryb, kromě kapra také 
štika, plotice, sumec a úhoř. 

 

Chráněná území 

Na území Chomutovska není vyhlášeno žádné velkoplošné chráněné území, ale 
v Krušných horách se vyskytují dvě lokality kategorie národní přírodní rezervace. 
Jedná se o „Novodomské rašeliniště“ a lokalitu „Jezerka“, která zahrnuje typické a 
dnes již ojedinělé společenství bukového lesa.   

Do kategorie přírodní rezervace patří typické krušnohorské vrchoviště s významnou 
rašelinní vegetací „Na Loučkách“ a 200 let starý bukoklenový porost na svazích u 
přehrady Kamenička nazvaný „Buky nad Kameničkou“.   

Jako přírodní památka bylo vyhlášeno 6 území. Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší 
z nich je Střezovská rokle, jedná se o strž vzniklou erozivní činností povrchové vody 
v píscích, jílech a tufech. Dalšími jsou: populace břízy ojcovské u Volyně, 
paleontologicky cenné Hradiště u Černovic a lokalita Merkur, oblasti s výskytem 
zvlášť chráněného druhu Kokrháč a Krásná lípa.   

Dalšími objekty, které se těší ochraně, jsou památné stromy či jejich skupiny. 
Vesměs se jedná o stromy starší sta let, primát drží „Dub u Červeného Hrádku“, 
jehož stáří je odhadnuto na 350 let. V samotném Chomutově se u Střední 
průmyslové školy nachází skupina stoletých platanů a v areálu Podkrušnohorského 
zooparku v ČR i v Evropě rozlohou ojedinělý sad kaštanovníku setého („Kaštanka“), 
založeného před 300 lety zdejšími jezuity.                                                              
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2/ Vyhledávání informací na internetu 

                    

Ondra S. bádá nad mapou, Aleš S. a Honza studují Kaštanku. 

   

 

 

3/ Kaštanka v Zooparku Chomutov 

Ve středu Chomutova se nachází jedna z botanických rarit nejen Chomutova, ale i 
celého regionu – alej kaštanovníků jedlých. 

Kaštanka je součástí Podkrušnohorského zooparku, který její část využívá jako 

výběhy pro velké býložravce. 

 

 
                                                               5. 



                        

Podle veškerých dostupných zdrojů jde pravděpodobně o nejseverněji položený a 

jeden z největších dodnes plodících sadů kaštanovníků na starém kontinentu, možná 

i na světě.Celý sad byl založený v 17. století, kdy město Chomutov patřilo k baštám 

jezuitského řádu. A právě jezuité se zasloužili o vznik celé kaštanky, jak je sad 

obyvateli města nazýván. 

                  

Kaštanovník jedlý je v Českých zemích starou kulturní dřevinou. Byl původně 

vysazován jako většina dřevin do parků kolem panských sídel. Nejstarší doložené 

zprávy o kaštanovém sadu u Kamencového jezera u Chomutova pochází od Balbína 

z roku 1679.              
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Kaštany zde byly pěstovány za účelem produkce plodů. Více než v Českých zemích 

byly kaštanky zakládány na Slovensku. Přesto je dnes kaštanovník rozšířen 

roztroušeně na celém území České republiky a to na 336 lokalitách. V Čechách jsou 

pouze dvě kaštanky v Chomutově a v Nasavrkách u Chrudimi. 

Kaštanka čítá cca 100 ks stromů – kaštanovníků jedlých, stáří 350 let , objem kmene         
100 až 670 cm. 

 
 Alej byla založena jezuity pro občany Chomutova pro případný hladomor-náhražka 
mouky. 
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        Stromy v „Kaštance“ jsou domovem mnoha dalších organismů.  
                                  Jejich tvary jsou „pohádkové“..... 
 

  4/ Broukoviště 
 

   
            Kupy větví v kaštance nejsou nepořádek,ale tzv. "broukoviště" 
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Co je broukoviště? Je to v podstatě umělý hmyzí domov,  

špalků ležících na zemi, případně i větví nebo částí kmenů. Slouží jako 

umělé prostředí pro hmyz, kde může přečkat nepříznivá období, nalézt 

potravu a také možnost k rozmnožování. Jací broučci se v něm zabydlí, 

prozatím nevíme, ale předpokládáme, že zde bude možné pozorovat 

tesaříky, zlatohlávky či krasce. I přes svůj název nemusí ale broukoviště 

poskytovat úkryt pouze hmyzu. Zabydlet se v něm mohou například i 

ještěrky, slepýši nebo drobní pěvci. 
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Zkoumali jsme hmyz. 
 

 

                      
                                      

Naše jedinečná kaštanka i broukovitě se nacházejí v též jedinečném 
Podkrušnohorském zooparku, který je našim „vědeckým pracovištěm“ za každého 
počasí - v každém ročním období.  

Vždy nám poskytne odpovědi na otázky, které hledáme v našich přírodovědných 
tématech k živé i neživé přírodě. Tato lokalita je ideálním propojením obojího.  Máme 
tak možnost vždy objevovat  „zázraky přírody“ na jednom území.   
                  10.   
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                                     Obyvatelé „podzemí“….. 

5/  Podkrušnohorský zoopark                                                     
- naše vědecké pracoviště  

Z historie jsme vybrali: 

Lokalita se vyskytuje na území, které bylo v minulosti silně využíváno člověkem. 
Mezi nejstarší doklady patří údaje o využívání pro deponie horninového odpadu        
z těžby kamencových břidlic v letech 1558 - 1758. Je patrné, že krajina byla 
zalesněna jen řídce, přičemž se jednalo o výmladkové hospodaření, které pokrývalo 
nároky na palivové dřevo, ale i nároky na stavební dřevo - výdřevy v dolech atp. 
Zajímavý je také Kamenný rybník (severní část EVL), který vznikl pravděpodobně    
po těžbě uhlí. Ještě při I. vojenském mapování v letech 1764-1768 nebyl zachycen 
kaštanový sad, který měli založit jezuité již v 17. století. Kamencové jezero vzniklo 
propadem dolů a následným zatopením kolem roku 1818. Zoopark, který tvoří 
většinu lokality, byl založen v roce 1975 na místě bývalého lesního divadla, 
dubového lesa a starých ovocných sadů. Jedná se o nejmladší zoologickou zahradu 
v ČR. Walter Markel, který zahradu založil, ji od počátku koncipoval jako rozsáhlý 
lesopark. Od založení se zde chovají evropští býložravci a vodní ptáci. Jedná se 
například o daňky, jeleny, zubry, muflony, koně Převalského, tedy zvířata pomáhající 
udržovat savanový ráz území. Zoopark je sice nejmladší v ČR, ale se svými 112 ha 
patří mezi největší. Zoopark v současnosti chová 180 druhů zvířat o asi 1000 
jedincích.   Soubor zooparku zahrnuje enklávy teplomilných černýšových doubrav, 
solitérní stromy, vodní plochy a luční porosty a příměstské rekreační území.   
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Lokalita je antropogenně silně ovlivněna, tudíž přirozené dubohabřiny jsou spíše 
potlačeny.V roce 1975 byla vytvořena zoo s výběhy býložravců, pro něž byla 
upravena část porostů, čímž na některých polohách vznikla velmi zajímavá 
stanoviště savanového typu. V rámci zoo také nalezneme sad kaštanovníku setého 
(Castanea sativa Mill.), který představuje podle některých pramenů nejseverněji 
umístěný plodící porost kaštanovníku v Evropě. Výjimečné nejsou rovněž dubové 
háje, směrem ke správní budově lze nalézt bukové porosty a východně od správní 
budovy porosty borovice; v jihovýchodní části lokality již mimo území zooparku pak 
nalezneme zbytky rekultivačních výsadeb v podobě roztroušeně rostoucích stromů.  

                

Fauna lokality je určována především přítomností zooparku, který se zaměřuje na 
chov evropských býložravců a vodních ptáků. Jedná se například o daňky 
mezopotámské (Dama mesopotamica), jeleny (Cervus elaphus bactrianus, C. 

elaphus, Elaphurus davidianus), zubry evropské (Bison bonasus bonasus), muflony 
(Ovis aries musimon), koně Převalského (Equus przewalskii) aj.  
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Důvodem pro vyhlášení evropsky významné lokality však byl výskyt ohrožených 
evropsky významných druhů brouků: páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a 
roháče obecného (Lucanus cervus).  

Páchník hnědý je saproxylický (tj. na mrtvém dřevu žijící) brouk, který žije ve 
stromových dutinách listnatých dřevin, chráněných před deštěm. Preferuje osluněné 
stromy, proto je často nalézán v alejích, parcích nebo na soliterně stojících stromech. 
Larvy mají 3-4letý vývoj v trouchnivém dřevu. Dospělé brouky je možno zpozorovat  
v období od května do září. V jedné dutině se vyvíjí maximálně okolo 15 jedinců, 
přičemž dutinu opouští jen necelá desetina dospělých brouků, kteří navíc létají jen na 
krátké vzdálenosti. Dospělci vydávají charakteristický zápach připomínající vůni staré 
vydělávané kůže. Vzhledem ke specifickému způsobu života páchníka hnědého je 
třeba na místech jeho výskytu zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a udržet         
v okolí přirozenou věkovou strukturu dřevinné vegetace, aby brouk mohl při rozpadu 
dutin průběžně osídlovat další stromy. Při odstraňování dutinových stromů a větví     
z bezpečnostních důvodů je pak žádoucí, aby skácené stromy s osídlenými dutinami 
byly ponechány jednu sezónu nedaleko místa výskytu, popř. na jiných blízkých 
vhodných místech, aby dospělci mohli přesídlit do jiné dutiny.  
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Roháč obecný je největším evropským broukem. Je rozšířen po celé Evropě           
od Portugalska po Ukrajinu a od jižní Skandinávie po střední Itálii a Balkán. Obývá 
především zachovalé staré dubové nebo smíšené lesy. Tento druh se vyznačuje 
výrazným sexuálním dimorfismem - tj. odlišným vzhledem samců a samic. Zatímco 
samci dorůstají velikosti až 75 mm a jsou ozbrojeni mohutnými kusadly, samice jsou 
podstatně menší s kratšími, velmi ostrými kusadly a dorůstají velikosti nejčastěji 
kolem 40 mm. Larvy roháčů se po vylíhnutí vyvíjejí 3 až 8 let, na rozdíl od páchníka 
hnědého však především v trouchnivém dřevě pařezů a kořenů listnatých stromů, 
hlavně dubů. Na Chomutovsku se roháč zdržuje především na lokalitách se staršími 
dubovými porosty, v parcích apod. Díky menší úživnosti prostředí jsou zdejší 
exempláře menší než např. jedinci z jižní Moravy nebo z Křivoklátska. U samic je 
běžná velikost kolem 40 mm, samci o velikosti větší než 55 mm jsou již vzácností.  

Kromě obou uvedených druhů byly na územní evropsky významné lokality zjištěny i 
další ohrožené druhy dřevních brouků, jako jsou například kovařík Ampedus 

cardinalis, tesařík Rhamnusium biolor nebo kriticky ohrožený potemník Tenebrio 

opacus. 

       15. 



       Naše návštěva  a zkoumání zdejší fauny a flóry s neživou přírodou – viz fota. 
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6/ DUBOVÁ ALEJ  na našem sídlišti  
 

 Alej dříve (1. polovině 20. století) začínala v parku v centru CV, pokračovala 

dnešními ulicemi Čelakovského, Stromovka přes Zoopark, kolem Kaštanky a 

pokračovala až k restauraci Partyzán na vrchu Strážiště. Dnešní zbytek původní 

aleje  (37 ks dubu, 2 ks lípy) přežil vybudování sídlišť, rychlostní silnice č.13 a 

podkrušnohorského převaděče na vodu. Stromová alej byla a je součástí nádherné 

procházkové trasy vzrostlými stromy. Nejstarším stromům je asi 200 let. 
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7/  Zkoumali jsme význam i krásy lesa : 

 

Les je přirozené živé společenství, ekosystém, je domovem a útočištěm         

pro velké množství rostlin a živočichů. Podle toho, jaké rostliny jsou v lese, 

rozlišujeme v lese několik pater. Kořenové patro, mechové patro, bylinné a 

křovinné patro, stromy pak tvoří nejvyšší stromové patro. Pro každé takové 

patro jsou typické určité druhy rostlin a živočichů. Všechna patra se vzájemně 

doplňují, ovlivňují a tvoří tak nedílný celek.  
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Základním stavebním prvkem každého lesa jsou stromy.  

Ty potřebují ke svému životu slunce, vzduch, vodu a výživné látky z půdy.  

Z celkové plochy zemského povrch je lesním porostem pokryto pouze 29%, z 
toho 1/3 jsou lesy jehličnaté a 2/3 lesy listnaté. 

V České republice je zalesněno přibližně 34% celkové plochy, z toho Asi 70% 
tvoří lesy jehličnaté a zbývajících 30% lesy listnaté. 

 

Les má pro život lidí velký význam, a to zejména: 

a)Klimatický význam- díky tomu, že stromy spotřebovávají ze vzduchu oxid 
uhličitý a vracejí zpět kyslík, ozdravují životní prostředí a ovlivňují klimatické 
podmínky 

b)Vodohospodářský význam- les je zásobárnou spodní vody, protože jeho 
kořeny zachycují povrchovou dešťovou vodu a pomáhají zajistit její vsakování 
do podzemních zásobáren 

c)Ochranný význam- stromy svým křenovým systémem zpevňují půdu a tím 
brání splavování a sesuvům půdy 

d)Rekreační význam lesa- Les nabízí ideální prostředí pro nejrůznější 
procházky, houbaření, sběr lesních plodů, vyjížďky na kole, běžkách, zákoutí 
pro relaxaci... 

e)Estetický význam- přirozené prostředí, pěkná příroda, zvířata, pěkné výhledy 
z kopců a hor  

Les obklopující naše prostředí sídlišť Zahradní, Kamenná, Březenecká 
v Podkrušnohoří, tvoří smíšené lesní porosty listnatých a jehličnatých stromů.  
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Ochrana lesů v ČR 

V Česku se lesní hospodaření řídí lesním zákonem. Jeho základním principem je 
pokud možno nesnižovat procentuální podíl lesů v zemi. Každý zásah do lesního 
porostu musí být konzultován příslušným orgánem ochrany přírody. Nejhojnější 
dřevinou v Česku je buk – 40% plochy lesů.  

                                                                 

                               
  
                               Zpracování informací „Významu lesa a jeho ochrany“ 
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8/   Průzkum našeho školního pozemku 
 
Vydali jsme se opět prozkoumat lokalitu nám nejbližší – pozemek naší školy. Na 
pomoc a podrobnější bádání jsme vyrazili i s mikroskopy.  
Zjišťovali jsme jaké druhy stromů, keřů, bylin, ale i hmyzu se tu s námi vyskytují ☺.  

       
          Ondra, Dominik, Marek a Aleš pozorují semena trav, těla bylin, květní lístky… 
 

      
     Petrova housenka.                     Ondra zkoumá traviny.            Honza pozoruje mravence. 

 

                
 
       22. 



                
                                                                                                                                            
Žilnatina listu třešně                  Zrnka horniny                            List – buňky 

 

        
                                                                                                       
Mikroskopování výtrusů kapradin.  

 

               
                                                                                                                                               
Plzák                                       Sršeň                                  Sršeň 

       23. 



             
                                                                                                                                                                    

Kosatce a skalničky …. 

 
 Za branami naší školy…, rostliny si najdou „domov“ téměř ve všech podmínkách… 
 

              
 

     
  
                                     Lišejníky, mechy a skalničky…    
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I beton rostlinám „ chutná“…. ☺☺☺☺ (vápno) 

 
      Objevili jsme HÁLKY….. 
 

                          
 
 
Hálky (cecidie) jsou novotvary na rostlinách způsobené živými organismy. 
Hálkotvorný organismus využívá hálku jako ochranu před nepříznivými vlivy prostředí 
i jako zdroj potravy. Podněcuje buňky rostlinného pletiva k množení a napadené 
buňky zvětšují svůj objem. Hálky se vyskytují na všech orgánech rostlin: 
na kořenech, stoncích, listech, květních i listových pupenech, květenstvích, plodech 
i semenech. Podle tvaru hálky a jejího umístění na rostlině lze určit 
pravděpodobného původce. Vztah hálkotvorného organismu k hostiteli se označuje 
jako parazitismus.  
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9/  KAMENY v zahradách….. 

Stále víc lidí nechce mít zahrádku jen pro užitek, ale i pro potěchu oka a duše. Do ní 
neodmyslitelně patří kámen. Neživá příroda – krásy kamene, doplňují ráz celého 
zahradního království.  

Zaměřili jsme své bádání i do zahrad, neboť jsou součástí naší aktivní relaxace. 

             žula                                                    

                  

             bílý mramor                    vápenatá břidlice                    žula 

                  

            zelený mramor                      žlutý pískovec                červený pískovec 

                  

              červený vápenec                           okrasný štěrk z křemenů 
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10/  Naše zahrada – Ondra Doseděl. 

 Zahrada leží u jirkovské přehrady Jirkov. Celoročně jsme na ní a velmi dobře 
pečujeme o naší zahrádku. Každý rok babička sází svoje oblíbené kytičky např: 
milion bell, begonie atd.... dále sazí okurky nakládačky, papriky, rajčata, mrkev, 
petržel , šnitlík, cibule, česnek, ředkvičky a mojí babičku toto hrozně moc baví....  
má svoje skalky kde tedy pěstuje taky stromečky např: Buksus, Thuje, atd spousta 
dalších pečujeme i o naše ovocné stromy např: meruňka, třešeň, švestka a mnoha 
dalších rostli maliny ostružiny…. 
 

Fota naší zahrady: 
 

                        

                   

Tvorba HERBÁŘE z rostlin zahrady – Ondra Doseděl. 
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    Chce to trpělivost …….a výsledek se dostaví.                        
Odměnou je krásná podívaná ….. a více víme ! 

    Hledáme KAMENY  DO  ZAHRADY v zahradnictví.  

          Návštěva v Teplicích.  

Spojením neživé přírody s životem na ní, docílíme přírodní krásy, kterou 
vnímáme. Většinou „neživou“ bereme jako „druhořadou“. Ve skutečnosti 
ale zjistíme, že právě na ní záleží, co na daném místě vyroste a jací 
živočichové budou sdílet pro ně hostinné místo. I takto „malý“ objev 
zjistíme v zahradnictví !  

Velmi dobrou volbou jsou krasové vápencové tvary, kde každý jednotlivý 

kus má svůj neopakovatelný a originální tvar a skvěle se hodí do zahrad. 

Na dekorace se používají bílé valouny z mramoru, které působí velmi 

čistým dojmem. 
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Často se využívají kameny také u jezírek. Některá jezírka jsou přímo 
vytvořena z přírodních kamenů. 

            

     

11/   Závěr 

 I v naší poměrně hustě zastavěné krajině můžeme poznávat přírodní 
krásy a nemusíme se vydávat až do vzdálených končin světa. Stačilo zbystřit 
zrak a pozorovat lesy, louky, rybníky…. v našem nejbližším okolí, nebo se 
zblízka podívat na vlastní zahradu. Žasneme nad tím, kolik rozmanitých druhů 
rostlin, živočichů a horninových útvarů se objeví před našima očima. Zjistili 
jsme, jak krásnou a rozmanitou přírodu máme v našem okolí.  

Líbilo se nám, jak hmyz pod mikroskopem zmohutní, lesů si budeme vážit a 
víme,  že i v zahradnictví objevíme krásné kameny. Společné dny v klubu a 
venku při zkoumání jsme si užili. 

 

12/  Zdroje : 

- Chomutovsko, Zd. Binderova, Zd. Hejna, a kol.,Hněvín 2006                               
- Chomutovsko – regionální vlastivědné muzeum                                                       
- internet, www.mapy.cz, www.wikipedie.cz, www.zoopark.cz,                                                 
- časopis Živa 2015                                                                                             
- vlastní fotodokumentace                                                                                    
- pracovní listy, Česká geologická služba, www.geology.cz 

 
                      Těšíme se na další nové objevy. 
  V Chomutově 31.5. 2015               Členové geologického klubu a Vlasta Žižková 
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