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Úvod
Téma mé ročníkové práce jsem si vybrala, protože mám biatlon moc ráda a moje
rodina taky. Sice se na něj díváme jen v televizi, ale jednou bych ho chtěla také
zkusit. V naší republice je největším biatlonovým městem Nové Město na Moravě,
kde se každé dva roky koná Světový pohár. Atmosféra v Novém Městě na Moravě
byla úžasná jak v létě, tak v zimě.
A proto jsem se rozhodla podělit se o tento zážitek s vámi a popsat, co to biatlon
vlastně je.

Obrázek 1 Sprint mužů - Nové Město na Moravě

Obrázek 2 Startovní prostor – Nové Město na Moravě
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Historie
Historie biatlonu na světové úrovni sahá do dávné minulosti. Na začátku je třeba
hledat už v lovu a válce, protože při těchto činnostech dochází ke spojení střílení a
kvalitní fyzické zátěže. A právě tyto činnosti jsou základním principem biatlonu.

Vše začalo lovem
Kořeny biatlonu můžeme hledat ve Skandinávii nebo ve Finsku. Už jeskynní malby
v Norsku staré cca 5000 let ukazují dva muže, kteří na lyžích pronásledují zvíře.
Právě lov můžeme brát jako kombinaci lyží a zbraně.

Obrázek 3 Vojenská hlídka

První závod a klub
O biatlonu jako o sportu můžeme mluvit až v 18. století, kdy patřila střelba na lyžích
v severských zemích k nejdůležitějším vojenským sportům. Historicky první závod byl
uskutečněný v Norsku roku 1767 mezi tamějšími strážci hranice se Švédskem.
V roce 1861 v Norsku byl založen první biatlonový klub. Klub dostal název Trysil Rifle
and Ski Club. Měl podpořit hlavně národní obranu.
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Vojenské hlídky
Výraznější vývoj biatlonu přinesla až první polovina 20. století. Velký průlom přišel
v roce 1924, kdy se při premiérových Zimních olympijských hrách ve francouzském
Chamonix představila prvotní forma biatlonu pod názvem Vojenská hlídka. V závodu
zvítězili Švýcaři, ale dobře si vedlo i čtvrté Československo. Ale hlídkám zůstal status
ukázkového sportu. V této formě se jelo i na hrách v letech 1928, 1936 a 1948. Mezi
roky 1930 a 1941 se konalo také Mistrovství světa. Šlo tedy o zlatý věk vojenských
hlídek.

Zavedení názvu biatlon
Po druhé světové válce byl vývoj biatlonu zbrzděn a závod vojenských hlídek
vyškrtnut z programu olympijských her. Lidem vadilo, že je to sport pouze pro vojáky.
To se však později změnilo.
Během Zimních olympijských her 1948 se kromě hlídky mezi ukázkové sporty zařadil
i zimní pětiboj. Skládal se z parkuru, šermu, střelby, běhu na lyžích a sjezdu na
lyžích. Ve stejném roce vznikla Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM), pod
kterou spadala i kombinace běhu na lyžích a střelby. Na návrh Svena Thofelta se
konečně začalo používat označení biatlon.

Základ dnešního biatlonu
V roce 1954 uznal Mezinárodní olympijský výbor biatlon jako samostatný sport, o rok
později se z něj stal i olympijský sport. Roku 1956 byl představen koncept moderního
biatlonu a byla přijata i pravidla.
V tehdejší době šlo o docela odlišný sport, než dnes. Soutěžili pouze muži. Střílely se
čtyři položky na papírové terče s velkorážnou puškou. Na dvacetikilometrové trati se
střílelo vleže na vzdálenost 250, 200 a 150 metrů. Závěrečná střelba vestoje na
vzdálenost 100 metrů. Za chybu se přičítaly dvě trestné minuty. Velmi rychle si získal
nejen srdce sportovců, kteří se novému zimnímu sportu začali věnovat, ale okamžitě
i diváky. I za malou účast jeho popularita stoupala každým dnem. V roce 1960, byl
biatlon zařazen do programu zimních olympijských her v americkém Squaw Valley.
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Olympijská premiéra
Ještě před olympijskou premiérou se konalo Mistrovství světa. Konalo se roku 1958
v rakouském Saafeldenu, vládli mu Švédové. V individuálním závodě triumfoval Adolf
Wiklund před Ollem Gunneriussonem. Celkem se mistrovství účastnilo dvacet pět
sportovců ze sedmi zemí. I přes malou účast na mistrovství se biatlon stával více
oblíbeným. Olympijská premiéra se konala v roce 1960 v americkém Squaw Valley.
A opět se radovalo Švédsko. Zúčastnilo se třicet závodníků z devíti zemí. Od této
chvíle se biatlon stále rozvíjel a z programu olympijských her již nevypadl.

První závod v Československu
Pozadu za světem nezůstávalo ani Československo. Biatlonisté se od roku 1956
připravovali pod hlavičkou Dukly Liberec a o pět let později vznikl i konkurenční oddíl
Rudá Hvězda Harrachov. V roce 1960 se v oblasti Pradědu uskutečnil první
biatlonový závod u nás. Vítěz z dvaceti sedmi závodníků byl Arnošt Filla.
Českoslovenští reprezentanti se postupně chystali ke vstupu na mezinárodní scénu.
V roce 1965 na Mistrovství světa do norského Elverumu odcestovala pětice Josef
Krupka, Egon Hofmann, Ladislav Žižka, Pavel Ploc a Ladislav Mundil. Vedl je trenér
Miroslav Weber.

Představení štafety
Roku 1965 se změnila některá pravidla. Začalo se střílet pouze na vzdálenost 150
metrů a kromě dvouminutové penalizace za netrefený terč se začaly odečítat i
minuty. Součástí Mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchenu byla nově štafeta.
Dvě důležité události přišli i v roce 1967. První bylo premiérové Mistrovství světa
juniorů v Altenburgu. A na republikových závodech se začalo střílet s malorážkou.
Štafeta se po Mistrovství světa probila i do olympijského programu. Závodilo se v ní
v roce 1968 v Grenoblu. Tyhle hry byly zároveň premiérou pro československé
biatlonisty. Češi skončili patnáctí.
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Přechod k malorážce
Roku 1974 na Mistrovství světa v Minsku se třetí zařazenou disciplínou do programu
stal sprint. Pro dnešní biatlon přišla naprostá klíčová změna až na třetí pokus –
zavedení střelby z malorážky.
Za prosazením zbraní menšího kalibru stál český funkcionář Zdeněk Kašper.
Velkorážné pušky byly nebezpečné a bylo pro ně málo střelnic. Čelní představitelé
biatlonu dlouho o této změně nechtěli slyšet. Tato změna se prokázala jako správná,
třeba na nárůstu účastníků velkých akcí.

Start Světového poháru
Roku 1978 se začalo střílet s malorážkou na vzdálenost padesáti metrů. Tohoto roku
také odstartoval vůbec první ročník Světového poháru. Premiérovým vítězem se v
Ruhpoldingu stal východoněmecký reprezentant Klaus Siebert. Čechoslovák
Miroslav Soviš dosáhl na šesté místo. V celkovém hodnocení zvítězil Frank Ullrich.
V úvodní sezóně se staly hned dvě novinky. Ve vytrvalostním závodě se za chybu
udělovala už jen minutová penalizace a během Mistrovství světa v Hochfilzenu byly
poprvé použity mechanické terče.
Startem Světového poháru se začala posilovat i pozice československého biatlonu.
Druhá sezóna se dokonce odstartovala v Jáchymově.

Biatlon i pro ženy
Zdeněk Kašper se začátkem 80. let opět důrazně hlásí o slovo. Po prosazení
malorážky se nyní zasazuje o zavedení závodů i pro ženy. A symbolicky to byl právě
Jáchymov, který v roce 1981 hostil první mezinárodní klání žen.
Roku 1984 se ženy dočkaly svého prvního Mistrovství světa. Královna dění
v Chamonix se stala se třemi zlatými medailemi sovětská biatlonistka Venera
Černyšová. Na olympijskou premiéru ženy musely počkat až do roku 1992. První
premiérovou vítězkou se stala sovětská biatlonistka Anfisa Rezcovová. Uspěla i pátá
ve sprintu Jiřina Pelcová.
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Mezitím prodělal biatlon další důležité změny. Roku 1986 byly na Mistrovství světa
představeny elektronické terče. O tři roky později ve Feistritzu poprvé bojovali muži a
ženy o světové medaile na jednom místě. Zároveň se premiérově koná i samostatné
Mistrovství světa juniorů, a to už i za účasti juniorek. Od roku 1988 je biatlon
paralympijským sportem.

Zrod IBU
Rostoucí popularita biatlonu vede k odtržení od mateřské federace UIPMB a
k zavedení vlastní organizace. V Londýně tak 2. července 1993 vzniká Mezinárodní
biatlonová unie (IBU). Prvním prezidentem se stal Nor Anders Besseberg.
V roce 1994 v Salcburku se koná první kongres nově založené IBU, dnešním sídlem
světového biatlonu. Premiéru ve stejném roce slaví i Mistrovství Evropy. V roce 1996
rozšiřuje portfolio akcí také Mistrovství světa v letním biatlonu.

Nové disciplíny
IBU je aktivní i při zavádění nových disciplín. Pro sezónu 1996/1997 je zaveden
stíhací závod, který se rovnou řadí do programu Mistrovství světa. Stejnou cestou
projde o dva roky později hromadný start. Obě disciplíny se stanou součástí
olympijských her v letech 2002, resp. 2006.
Na začátku 21. století sehrál biatlon významnou roli v zavedení smíšených soutěží.
V sezóně 2004/2005 si odbyla úspěšnou premiéru na Světovém poháru smíšená
štafeta. Řádného zařazení do programu Mistrovství světa se dočkala v roce 2007,
olympijská premiéra přišla roku 2014 v Soči.
Zatím poslední zavedenou disciplínou je závod smíšených dvojic. Ve Světovém
poháru se poprvé objevil v ročníku 2014/2015 u nás v Novém Městě na Moravě.
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Disciplíny
1. Vytrvalostní závod
Vytrvalostní

závod

je

nejdéle

používaná

disciplína.

Muži

absolvují

dvacetikilometrovou a ženy patnáctikilometrovou trať. Startuje se individuálně
po intervalech 30 sekund. Střílí se čtyři položky; vleže, vestoje, vleže a
vestoje. Za každou chybu na střelnici je jedna trestná minuta. Jede se pět
běžeckých okruhů. (při špatném počasí lze závod zkrátit na 12,5 kilometrů a
15 kilometrů, minutová ztráta se zmenší na 45 vteřin).

2. Sprint
Sprint je nejčastější disciplína, nechybí na žádné zastávce Světového poháru.
Muži absolvují desetikilometrovou trať a ženy trať dlouhou 7,5 kilometrů.
Startuje se individuálně po intervalech 30 sekund. Střílí se dvě položky; vleže
a vestoje. Každá chyba na střelnici znamená trestné kolo (150 metrů navíc).
Jedou se tři běžecké okruhy.

Obrázek 4 Sprint mužů – Oslo - Holmenkollen
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3. Stíhací závod
Stíhací závod je po sprintu druhou nejčastější disciplínou. Muži absolvují trať
dlouhou

12,5

km

a

ženy

desetikilometrovou

trať.

Startuje

se

tzv.

Gundersenovou metodou – v časových rozestupech na základě výsledků
předchozího sprintu. Startuje pouze šedesát biatlonistů. Střílí se čtyři položky;
dvakrát vleže a dvakrát vestoje. Každá chyba na střelnici znamená trestné
kolo (150 metrů navíc). Jede se pět běžeckých okruhů.

4. Závod s hromadným startem
Závod s hromadným startem je nejmladší individuální disciplínou. Muži
absolvují hromadně patnáctikilometrovou trať a ženy trať o délce 12,5 km.
Střílí se čtyři položky; dvakrát vleže a dvakrát vestoje. Každá chyba na
střelnici znamená trestné kolo (150 metrů navíc). Jede se pět běžeckých
okruhů. V hromadném závodu startuje pouze třicet biatlonistů. Dvacet pět
nejlepších biatlonistů Světového poháru a pět, kteří v daném kole Světového
poháru získali nejvíce bodů.

Obrázek 5 Masák mužů – ZOH v Pchjongčcgangu
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5. Štafeta
Každou zemi reprezentuje jedna čtyřčlenná štafeta. Vyjíždějí hromadně, každý
muž absolvuje trať o 7,5 km a každá žena šestikilometrovou trať a potom
předává kolík. Na každém úseku se střílí dvě položky; vleže a vestoje. Za
chybu hned není trestné kolo, ale mají na každou střelbu tři náhradní náboje.
Ty se dobíjejí ručně po jednom. Když ale náhradní náboje dojdou a stále
nemají všechny terče sestřelené, musí na trestné kolo (150 metrů navíc).
Jedou se čtyřikrát 3 běžecké okruhy. Jezdí samostatně muži a ženy.

Obrázek 6 Štafeta žen – Oberhof

a) Smíšená štafeta
Ve smíšené štafetě jedou za jednu zemi dvě ženy a pak dva muži. Ženy
absolvují šestikilometrovou trať a muži trať o délce 7,5 km. Pravidla jsou
totožná s klasickou štafetou.

b) Smíšená štafeta dvojic
Jako poslední byly zařazeny do Světového poháru závody smíšených dvojic.
Střídá se v nich jedna žena (6 kilometrů) a jeden muž (7,5 kilometrů).
Nejdříve jede žena, která objede dva 1,5 km okruhy a střílí vleže a vestoje .
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Hned po druhé střelbě předá muži, kterého čeká stejný úkol. Potom jede
znovu žena a nakonec muž, který po závěrečné střelbě absolvuje ještě jeden
běžecký okruh. Stejně jako v klasické štafetě se i zde dobíjí. V případě, že
zůstane na střelnici nesestřelený terč, závodník jde na trestné kolo (75 metrů
navíc). Jede se 5 běžeckých okruhů.

6. Supersprint
Supersprint se často objevuje na nejrůznějších exhibicích, ale je také testován
v rámci IBU Cupu. Skládá se ze dvou částí, z kvalifikace a finále. Do
kvalifikace se startuje intervalově. Muži i ženy v ní najedou 2,4 kilometru a
odstřílí vleže a vestoje. Nejlepší třicítka postupuje do finále, které se startuje
hromadně. Jedou se čtyři kilometry a střílí se čtyřikrát v pořadí vleže, vleže,
vestoje a vestoje. V kvalifikaci i ve finále mají závodníci k dispozici při každé
střelbě tři náhradní náboje, ale oproti štafetě tu nejsou trestná kola.
Nesestřelený terč znamená diskvalifikaci.

Obrázek 7 Exhibiční supersprint mužů - Jablonec nad Nisou
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Další varianty biatlonu
1. Letní biatlon
Kombinuje střelbu a běh na kolečkových lyžích. Na mezinárodní scéně se
dlouho jezdila i krosová varianta, kdy se ke střelbě přidal klasický běh.

Obrázek 8 Letní biatlon – Nové Město na Moravě

Obrázek 9 Letní biatlon – Bystřice pod Hostýnem

2. Biatlon na horských kolech
Kombinuje střelbu a jízdu na horském kole. Malorážku mají závodníci
připravenou na střelnici ve speciálních stojanech, vždy když přijedou na
střelbu, tak si ji vezmou. Jakmile dostřílejí, malorážku odloží zpět do stojanu.
14

Obrázek 12 Biatlon na horských kolech – MČR

Obrázek 11 Biatlon na horských kolech – MČR

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Obrázek 10 Biatlon na horských kolech – MČR Jablonec nad Nisou

3. Organizační biatlon
Jedná se o kombinaci orientačního běhu a biatlonu. Závodníci běží klasickou
trať organizačního běhu a poté deset ran vleže a deset ran vestoje. Každý
netrefený terč znamená dvě trestné minuty.

4. Lukostřelecký biatlon
Jedná se o klasickou kombinaci běhu a střelby z luku. Závodníci běží
s vlastním lukem určený počet běžeckých kol, mezi jednotlivými koly probíhají
střelnicí, kde střílejí na papírové nebo sklápěcí terče, v případě zásahu terčů
pokračují v běhu, pokud však minou terče, musí absolvovat trestná kola.
15

Zbraň
Zbraň u biatlonu se postupně měnila, nejdříve se střílelo velkorážnou puškou.
Později se začalo střílet malorážkou.
Děti nejdříve střílejí vzduchovkou, kterou mají postavenou na střelnici ve speciálních
stojanech. Vždy když přijedou na střelnici, tak si ji vezmou a začnou střílet. Jakmile
dostřílejí, odloží ji zase do stojanu na střelnici. Jakmile dosáhnou 15 let, udělají si
zbrojní průkaz. Po obdržení zbrojního průkazu začínají střílet malorážkou.

Malorážka
K malorážce je potřeba zbrojní průkaz. Malorážka musí mít minimální hmotnost bez
zásobníků a střeliva 3,5 kilogramů. Odpor spouště musí být minimálně 0,5 kilogramu.
Ráže hlavně musí být 5,6 milimetrů. S malorážkou se střílí ve vzdálenosti padesáti
metrů.
Složení zbraně:

Obrázek 13 Přední část hlavně
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Obrázek 14 Zadní část hlavně

Obrázek 15 Závěr malorážky
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Obrázek 17 Biatlonová pažba

Obrázek 16 Nové kombinézy - ATEX
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Osobnosti biatlonu
Michal Krčmář
Michala Krčmáře přezdívaného BIMBA jsem si vybrala, protože se mi líbí jeho
povaha. Narodil se 23. ledna 1991 ve Vrchlabí. Nejdříve začal s během na lyžích a
ve třinácti letech přesedlal na biatlon. Prvně trénoval v Jilemnici, ale nakonec přesídlil
do letohradského klubu. Teď je členem oddílu SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou.
V sezoně 2016/2017 se v Ruhpodlingu ve stíhacím závodě poprvé postavil na stupně
vítězů, skončil třetí. A jeho největším úspěchem je druhé místo na olympiádě
v Pchjongčchangu v úvodním sprintu. Jeho velkým vzorem, motivátorem a hotelovým
spolubydlícím je Ondřej Moravec. Jeho velkým koníčkem je také fotbal, Michal je
velkým fanouškem Sparty. Jeho otcem je Daniel Krčmář, bývalý reprezentant
Československa a Slovenska.

Obrázek 18 Michal Krčmář – Olympijská medaile
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Markéta Davidová
Markétu Davidovou přezdívanou Makulu jsem si vybrala, protože je to naděje
českého biatlonu. Narodila se 3. ledna 1997 v Janově nad Nisou. Odmala závodí
v běhu na lyžích a od roku 2010 v Jablonci nad Nisou přesedlala k biatlonu. Je
členkou oddílu SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou. Díky běhu posbírala juniorské
scéně mnoho úspěchů. V sezoně 2017/2018 na Mistrovství světa juniorů v Otepää
skončila ve sprintu druhá, ve stíhacím závodě se stala mistryní světa. Na Mistrovství
Evropy juniorů v Nové Městě na Moravě se dvakrát umístila na prvním místě a
jednou na třetím místě. Její zlomovou sezonou byla sezona 2018/2019. V Pokljuce
ve vytrvalostním závodě skončila třetí. V Oberhofu získaly se štafetou bronz. Svůj
životní závod zajela v Anterselvě, kdy ve sprintu dojela první. Ve stejném podniku
potom zajela druhé místo v hromadném závodě. V Canmore ve vytrvalostním závodě
dojela druhá. Své sportovní geny získala po mamince volejbalistce a tatínkovi
basketbalistovi. Miluje zvířata a hlavně koně, proto studuje na Zemědělské univerzitě
v Praze obor rehabilitace a asistenční práce se zvířaty. Její hotelová spolubydlící a
kamarádka je Eva Kristejn Puskarčíková.

Obrázek 19 Markéta Davidová – Anterselva – hromadný závod
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Závěr
S tímto tématem se mi pracovalo velmi dobře, protože jsem se o biatlonu dozvěděla
další zajímavé informace. V této práci jsem se nejprve zaměřila na historii tohoto
zimního sportu, která je velmi bohatá. Dále potom na disciplíny, další varianty
biatlonu a na zbraň. A na závěr o osobnostech biatlonu Michalu Krčmářovi a Markétě
Davidové. Jsem ráda, že jsem si tohle téma vybrala. Myslím si, že moje práce vám
více přiblíží pravidla a zajímavosti biatlonu.

Obrázek 20 Vytrvalostní závod - Ruhpolding
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Resumé
As the topic for my coursework I chose the biathlon. I focused on disciplines and
history of this winter sport. I mentioned the famous personalities of biathlon. The next
part of my coursework is about variants of biathlon and about the gun. Very
interesting for me was the information about the history. I have learnt many
interesting information about this topic by writing my coursework.

Obrázek 21 Nové Město na Moravě – Eva Kristejn Puskarčíková, Já, Zdeněk Vítek

22

Zdroje
Z internetu:
https://www.idnes.cz/sport/biatlon/biatlon-pravidlazavodu.A171208_160100_biatlon_mt2 (6. 1. 2019)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10545157785-lekce-biatlonu/6543-discipliny/
(12. 1. 2019)
https://www.biatlon.cz/o-biatlonu/co-je-biatlon/ (7. 1. 2019)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon#%C5%A0tafeta (24. 2. 2019)
http://biatlonmag.cz/historie-biatlonu/ (13. 2. 2019)
http://biatlonmag.cz/discipliny/ (20. 12. 2018)
https://www.biatlon-info.cz/historie (18. 11. 2018)
Z knihy:
CÍCHA, JAROSLAV: Biatlon - cesta na vrchol, Grada, 2016

Obrázky
Obrázek 1 Nové Město na Moravě ............................................................................. 4
Obrázek 2 Nové Město na Moravě ............................................................................. 4
Obrázek 3 https://biatlonmag.cz/historie-biatlonu/ ...................................................... 5
Obrázek 4 https://sport.aktuality.sk/c/326710/online-biatlon-sprint-muzov-na-10-kmaj-so-slovakmi/ .......................................................................................................... 10
Obrázek 5 https://online.sport.cz/detail/20217/ ......................................................... 11
Obrázek

6

https://sport.aktualne.cz/biatlon/vira-v-ceskou-kaisu-uderi-fenomen-

davidova-take-na-ms-cesi-j/r~de53957c3fff11e9b6a9ac1f6b220ee8/ ...................... 12
Obrázek 7 https://sport.aktualne.cz/biatlon/krcmar-finisoval-bez-lyzi-vitkova-udolaladavidovou-biatloni/r~a57a99b850cf11e9a049ac1f6b220ee8/ .................................. 13
Obrázek

8

https://www.irozhlas.cz/sport/zimni-sporty/letni-biatlon-ondrej-moravec-

michal-krcmar-veronika-vitkova_1808270745_bor ................................................... 14
Obrázek 9 http://www.rescue-team.cz/?p=184 ......................................................... 14
23

Obrázek 10 https://sport.aktualne.cz/fotbal/nove-mesto-od-patku-hosti-ms-v-letnimbiatlonu-vstup-je-zdar/r~a6b5ce20a53911e8a4d90cc47ab5f122/ ............................ 15
Obrázek 11 http://old.ceskenoviny.cz/fotogalerie/?id=2184 ...................................... 15
Obrázek 12 https://www.biatlon.cz/hromadny-start-biatlonu-na-horskych-kolech-seosvedcil/.................................................................................................................... 15
Obrázek13
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js16/metodika_biatlon/web/pages/01-02-01zaklady-strelby-popis.html ........................................................................................ 16
Obrázek14
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js16/metodika_biatlon/web/pages/01-02-01zaklady-strelby-popis.html ........................................................................................ 17
Obrázek15
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js16/metodika_biatlon/web/pages/01-02-01zaklady-strelby-popis.html ........................................................................................ 17
Obrázek 16 https://www.clashdesign.cz/portfolio/cesky-biatlon-2018/ ..................... 18
Obrázek17
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js16/metodika_biatlon/web/pages/01-02-01zaklady-strelby-popis.html ........................................................................................ 18
Obrázek 18 https://cs-cz.facebook.com/mkrcmar23/ ................................................ 19
Obrázek 19
https://www.redbull.com/cz-cs/podcast-tvoje-role-hanny-firla-marketa-davidova ..... 20
Obrázek 20
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-zimni-sporty-biatlon/323425/nadseny-moravecpo-stribru-tri-lidi-v-top-10-to-je-majstrstyk.html ......................................................... 21
Obrázek 21 Nové Město na Moravě ......................................................................... 22

24

