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MOJE OBEC

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Výstupy RVP: Žák rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé její zástupce, sym-
boly našeho státu a jejich význam. 

 Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství 
a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam.

Věk:  3. – 5. třída 

Anotace:  Tato lekce je zaměřena na prohloubení znalostí žáků o jejich 
obci. Vysvětlí si pojmy vesnice, městys, město; seznámí se s běž-
nými stavbami, důležitými místy, místními spolky a sdruženími.  
V lekci se pracuje s počty obyvatel a údaji o velikosti populace 
obce. Část lekce je věnována obecnímu symbolu, tj. znaku obce 
a symbolům na něm vyobrazeným.

Časová dotace:  2 vyučovací hodiny 

Pomůcky:  šablony znaků obcí na Lanškrounsku, obecní noviny (pokud obec vy-
dává), internet, mapy k vyznačení míst (není nutné)

POSTUP  

Materiál umožňuje samostatnou nebo skupinovou práci (práce s textem, doplňování textu, 
vyhledávání a vybarvování správných odpovědí). Kromě textu, který je uveden v pracovním 
listu, si učitel připraví informace o místních spolcích a sdruženích, případně počty obyvatel 
aktuálního roku, pokud je nebude vyhledávat společně se žáky v hodině.

Práce s pracovním listem:

● žák vyhledává základní údaje o velikosti populace své obce, 

●	 seznámí se s místními spolky a sdruženími, s nejvýznamnější akcí obce,

●  podle zadání žák podtrhává charakteristické stavby a místa vesnice/města,

●  žáci vybarví znaky obce, pokusí se vysvětlit symboly na něm vyobrazené,

●  nakreslení nového znaku obce.

Tuto lekci lze spojit s procházkou po obci/městě, případně návštěvou některého z místních 
spolků.



295
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PRACOVNÍ LIST 

MOJE OBEC

1. Vyber správnou možnost a doplň chybějící údaje.
 

Bydlím na venkově/ve městě.   

Obec, v níž bydlím, se jmenuje ______________________________________________

a má statut (vyber z možností a podtrhni):

                           vesnice          městys           město         krajské město         hlavní město  

Na náměstí/návsi stojí (podtrhni správnou možnost) :

kašna   -   kostel   -   radnice   -   obecní úřad   -   obchod    doplň, co dalšího stojí na náměstí/návsi:   
 

_____________________________________________________________________. 

V Lanškrouně stojí tyto dvě historické budovy.

                              Co je to za budovy?  

                       

                 Na kterém náměstí stojí?

Vysvětlení pojmů:

	Vesnice (též ves, víska, dědina) je sídlo venkovského typu.

	Historický titul městys (městec, městečko) souvisel původně s právem pořádat týdenní 
a dobytčí trhy. Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven.  
Velikostně stojí mezi městem a vsí. 

	Město je titul udělovaný za stanovených podmínek (například počet obyvatel alespoň 
3000) předsedou Poslanecké sněmovny. Město se může sestávat z více původních 
měst nebo může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi.  
V Česku je celkem 592 měst.

	Krajské město je město, které je podle zákona sídlem kraje.

	Hlavní město je statut přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze.
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2.  Místa a stavby 

Níže najdeš seznam míst a staveb, které se mohou vyskytovat v obci, ve které bydlíš. 

a)  Podtrhni, které u vás jsou. Na volné místo doplň dvě zařízení nebo stavby, které podle 
Tebe v seznamu chybí nebo které by sis přál u vás v obci mít.

b)  Červeně zakroužkuj místa a stavby, která jsou spíše ve městě, zeleně ty spíše na vesnici. 

obecní úřad   ●    radnice   ●    náměstí     ●	   náves    ●   panelové sídliště        

mrakodrap  ●  knihovna    ●   kino    ●   divadlo    ●   muzeum    ●   kulturní dům   

●     informační centrum     ●     kostel   ●    kaple    ●   hřbitov   ●   zámek    ●   hrad    

●   zřícenina   ●    rozhledna   ●    kašna    ●  pošta   ●   banka   ●   kadeřnictví   ●   

zahradnictví   ●   hospoda   ●   restaurace  ●   hotel  ●   supermarket  ● obchod  

nákupní centrum ●  cukrárna ●  kavárna ● zmrzlinový stánek   ●  nemocnice    

poliklinika  ●  zdravotní ordinace  ●  veterinární ordinace   ●  zubní ordinace     

školka   ●      základní škola    ●     gymnázium     ●    střední škola     ●    hudební 

škola      ●      továrna     ●   elektrárna   ●     zemědělské družstvo/statek        

pivovar    ●   sběrný dvůr     ●   dětské hřiště     ●     tělocvična      ●    sportovní 

areál     ●      stadion   ●       tenisový kurt     ●     rybník   ●  koupaliště    ●	  plavecký 

bazén   ●   park  ●   pěší zóna   ●   cyklistická stezka    ●   autobusové nádraží        

vlakové nádraží      ●   vlaková zastávka    ●     stanice metra    ●      stanice 

hasičského záchranného sboru     ●        stanice sboru dobrovolných hasičů         

●		policejní stanice

MALÉ ANGLICKÉ  
OKÉNKO:

   město   town
   vesnice   village

 velkoměsto city
V naší zemi jenom Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

malé	anglické	okénko: 

starosta				mayor 

radnice					townhall 

 

malé	anglické	okénko:

volby				 elections

volit,	volební	lístek			vote
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3. Počet obyvatel

Najdi v přiložené tabulce svou obec a barevně ji zvýrazni. 

Potom porovnej vybrané vesnice.

Počet obyvatel v obcích České republiky
k 1. 1. 2020

Počet obyvatel
k 1. 1. 20___

Název obce

Počet obyvatel   (Population)

CELKEM MUŽI ŽENY

Total Males Females

Albrechtice 455 231 224

Anenská Studánka 173 73 100

Cotkytle 395 205 190

Čenkovice 184 92 92

Damníkov 703 358 345

Dolní Čermná 1329 647 682

Horní Čermná 1010 515 495

Horní Heřmanice 463 232 231

Horní Třešňovec 631 320 311

Krasíkov 320 156 164

Lanškroun 9906 4736 5170

Lubník 362 185 177

Luková 742 387 355

Ostrov 692 375 317

Petrovice 250 123 127

Rudoltice 1933 952 981

Sázava 569 292 277

Strážná 106 57 49

Tatenice 866 450 416

Trpík 85 41 44

Výprachtice 952 476 476

Žichlínek 1014 508 506

Která obec má nejmenší počet obyvatel? _______________________________________

Která vesnice má nejvíc obyvatel? _____________________________________________

V roce 2020 měly 2 vesnice stejný počet mužů i žen. Které to jsou? _______________________

_____________________________________________________________________

Které dvě vesnice mají skoro stejný počet obyvatel (rozdíl je 4)? _____________________

_____________________________________________________________________
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Porovnej a doplň matematické znaménko (<  >  =)

Dolní Čermná Horní Čermná

Tatenice Výprachtice

Anenská Studánka Trpík Strážná

Lanškroun Rudoltice Žichlínek

muži z Albrechtic ženy z Horních Heřmanic

muži z Horního Třešňovce muži z Ostrova

ženy ze Sázavy ženy z Lubníku

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR zkus zjistit, kolik obyvatel je v obci v letošním roce,  
a doplň do prázdného sloupce.

4.  Spolky a sdružení

Zjisti:

a)  jaký spolek působí ve vaší obci:

 myslivecký  svaz - rybářský svaz - svaz dobrovolných hasičů  -  spolek místních chovatelů  

 nebo zahrádkářů - jiný __________________________________________________

b)  který sportovní oddíl provozuje svoji činnost:

 fotbal  -  hokej  -  tenis  -  stolní tenis  -  volejbal  -  jachting  -  lukostřelba  -  šachy    

 jiný ________________________________________________________________

c)  které hudební, folklorní nebo ochotnické soubory jsou ve vaší obci:

 ___________________________________________________________________

d)  jaká je největší, nejnavštěvovanější nebo nejoblíbenější akce obce:

 ___________________________________________________________________

Zkus o ní něco doložit – fotografie, článek z místních novin nebo internetu.
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5. Znak obce

Znak

● je jedním ze symbolů obce/města,

●	 zobrazuje předmět nebo nějaký historický, přírodní či krajinný jev, a to v jednoduchém 
grafickém zpracování,

● tvar znaku je odvozen od tvaru erbů šlechtických rodů.

Heraldika je pomocná historická věda, která obsahuje pravidla, podle nichž se znaky tvoří, 
popisují, určují a kreslí.

Vybarvi znak obce, ve které žiješ. Zkus vysvětlit, co může znak znázorňovat:

Znak obce (vyberte ze šablon) 

Krátké vysvětlení znaku:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Namaluj, jak by podle Tebe vypadal znak. Co by jednotlivé symboly znamenaly?
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PRO UČITELE:

Řešení:

V Lanškrouně stojí tyto dvě historické budovy.

                              Co je to za budovy?  

                       

                 Na kterém náměstí stojí?

 

Která obec má nejmenší počet obyvatel?    Trpík

Která vesnice má nejvíc obyvatel?    Rudoltice

V roce 2020 měly 2 vesnice stejný počet mužů i žen. Které to jsou?   Čenkovice a Výprachtice 

Které dvě vesnice mají skoro stejný počet obyvatel (rozdíl je 4)?   Horní Čermná a Žichlínek 

Porovnej a doplň matematické znaménko (<  >  =)

Dolní Čermná > Horní Čermná

Tatenice < Výprachtice

Anenská Studánka > Trpík < Strážná

Lanškroun > Rudoltice > Žichlínek

muži z Albrechtic = ženy z Horních Heřmanic

muži z Horního Třešňovce < muži z Ostrova

ženy ze Sázavy > ženy z Lubníku

Znaky obcí:

Lanškroun

„Na červeném damaskovaném štítu zlatá listová královská koruna s bělovými 
drahokamy a červeným vyložením.“ 

Jedná se o mluvící znamení – koruna připomíná jméno města. 
Použité znamení bylo do znaku převzato z pečeti.

Radnice

Nám. J. M. Marků

Zámek

Nám. A. Jiráska



303

                

     

         Albrechtice                  Anenská Studánka                     Cotkytle                               Čenkovice

Albrechtice 
„Ve stříbrném štítě kosmé modré břevno se třemi čelně hledícími stříbrnými lvími hla-
vami s červenými jazyky, provázené nahoře položenou radlicí a dole kosmo vztyče-
ným krojidlem, obojí červené.“ 

Modrý pruh znázorňuje protékající Moravskou Sázavu a tři lví hlavy pocházejí z rodového 
erbu generála Laudona, který zde při svém tažení pobýval. Radlice a krojidlo upozorňují  
na zemědělský charakter obce.

Anenská Studánka 
„V modrém štítě na zeleném trávníku s položenou stříbrnou radlicí stříbrná fontána  
v prázdném stříbrném altánu s červenou kupolí zakončenou zlatou makovicí. V hor-
ních rozích dvě zlaté lilie.“

Stavba s pramenem vody připomíná místní Anenské lázně. Lilie je atributem sv. Anny, kte-
ré je zasvěcena kaple ve zmíněných lázních. Jedná se o mluvící znamení (Anenské lázně – 
Annabad – Anenská Studánka). Počet lilií představuje počet částí obce (Anenská Studánka  
a Helvíkov). Radlice a zelená barva symbolizují zemědělský charakter obce.

Cotkytle
„Čtvrcený štít, v prvním stříbrném poli červené srdce kvetoucí třemi modrými květy 
se zlatými středy na zelených stoncích, ve druhém zeleném poli zlatý květ mezi vzty-
čenou kosou bez kosiště a doleva obrácenou radlicí, obojí stříbrné, ve třetím mod-
rém poli na zeleném trojvrší zlatý rozdvojený pahýl stromu se dvěma svěšenými listy,  
ve čtvrtém stříbrném poli červený heroldský kříž.“ 

Čtvrcené pole štítu připomíná, že Cotkytle se skládá ze čtyř původně samostatných částí: 
Cotkytle, Herbortic, Janoušova a Mezilesí (původně Laudon). 
První pole představuje obec Cotkytli. Srdce se stonky se často vyskytují na území s původně 
německým obyvatelstvem. V heraldice znamená ženskou lásku, poctivost a upřímnost. Mod-
ré květy připomínají len, který se zde hodně pěstoval. Druhé pole představuje obec Herborti-
ce. Zelená barva dokládá zemědělský charakter, zároveň i kosa a radlice. Zlatý květ pak okolní 
pole přinášející obyvatelům bohatství. Třetí pole připomíná obec, později osadu Janoušov. 
Rozeklaný kmen symbolizuje les, který na místě někdejší vsi rostl. Zelené pahorky představují 
okolní zalesněné kopce. Čtvrté pole připomíná ves Laudon, dnes Mezilesí. Červený kříž patří 
patronu a ochránci původní obce, sv. Jiří.

Čenkovice 
„V zeleném štítě se zlatou mříží tvořenou dvěma zúženými kůly a dvěma zúženými 
břevny uprostřed zlato-červeně polcené srdce, nahoře a po stranách čtyři stříbrné 
růže s červenými semeníky a kališními lístky.“

Zelené pole symbolizuje lesnatou krajinu Orlických hor, mřížování představuje rošt, atribut 
sv. Vavřince, patrona místního kostela a ochránce obce, na kterém byl umučen ohněm. Rov-
něž i srdce, jehož barvy zlatá a červená připomínají stavebníky kostela a majitele obce, kní-
žata z Lichtenštejna.
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        Damníkov                            Dolní Čermná                       Horní Čermná                Horní Heřmanice

Damníkov 
„V modrém štítě stříbrná věž na kvádrovaném soklu s červenou klíčovou střílnou pro-
vázená na okrajích dvěma stříbrnými věžemi s jedním červeným oknem, všechny tři 
věže mají červené jehlanové střechy zakončené zlatou makovicí a zlatočerveným do-
leva vlajícím praporkem - plamenem. Mezi věžemi dvě zlaté odvrácené berly s červe-
no-zlatými sudarii.“ 

Dvě opatské berle symbolizují sv. Prokopa, patrona původního kostela, a dávnou církevní 
vrchnost (zbraslavský klášter, litomyšlské biskupství a lanškrounské augustiniány). Modrá 
barva připomíná Lukovský potok, který protéká přes katastr obce. Barvy zlatá a červená jsou 
barvami rodu Lichtenštejnů, kterým Damníkov patřil více než 200 let. Za nich zde byl vybu-
dován nový kostel sv. Jana Křtitele.

Dolní Čermná 
„Ve stříbrném štítě pod červenou hlavou s šikmo dolů letící stříbrnou holubicí sv. Jiří 
na černém koni probodávající kopím ležícího zeleného draka.“ 

Rytíř na koni, který kopím probodává draka, je sv. Jiří, patron místního kostela a ochránce 
obce. Zelený drak má být metaforou ďábla. Holubička je symbolem Ducha svatého, rovněž 
může znamenat duši nebo čistotu srdce. Také je symbolem církve a Krista.

Horní Čermná 
„Modro-stříbrně polcený štít. V pravém poli stříbrná postavená zavřená kniha, v le-
vém poli vykořeněná lípa přirozených barev.“ 

Zavřená kniha s černým kováním připomíná knihy uchovávané od 15. a 16. století, bibli, jakož 
i místní školy a Komenium z doby první československé republiky. Strom symbolizuje někdej-
ší samostatnou obec Nepomuky. Podle tradice se jedná o lípu.

Horní Heřmanice 
„Ve stříbrném štítě se zelenou patou s položenou stříbrnou radlicí červený heroldský 
kříž se stříbrnou rozkřídlenou holubicí. Kříž je podložen zkříženými modrými květy 
lnu na zelených stoncích s listy.“ 

Křížem položené stonky lnu představují rostlinu, která zde byla hojně pěstována. Červený 
kříž patrona a ochránce obce sv. Jiří, kterému je zasvěcen místní kostel. Holubička (symbol 
sv. Ducha) pochází z pečeti obce Rýdrovice. Radlice v patě štítu dokládá zemědělský charak-
ter celé lokality.
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     Horní Třešňovec                     Krasíkov                                   Lubník                                        Luková

Horní Třešňovec 
„V červeném štítě nad sníženým modro-zlatě děleným vlnitým břevnem zlatá koruna 
převýšená stříbrným třešňovým květem.“

Červená barva štítu představuje odvahu, krev, sílu a statečnost prvních osadníků, kteří museli 
na pustém místě postavit nová obydlí a zúrodnit okolní půdu. Vlnovaté modrozlaté břevno 
znázorňuje místní potok (modrá část) a úrodná pole (zlatá část). Listová koruna je převzata 
ze znaku města Lanškrouna. Dokládá příslušnost k tomuto městu. Bílý třešňový květ je mluví-
cím znamením. Připomíná české jméno obce, která byla dle pověsti založena v třešňovém údolí.

Krasíkov 
„Ve stříbrném štítě zelené dvojvrší, mezi vrchy červený oheň. Z vrchů vyrůstají vpravo 
lipová a vlevo dubová ratolest, obojí zelené. Nahoře mezi nimi šikmo putna přirozené 
barvy s vytékající vodou.“

Postavu sv. Floriána, patrona před požáry, zde zastupuje vědro, z něhož vytéká voda na pla-
men. Ten je mezi dvěma zelenými kopci, které symbolizují ráz krajiny Zábřežské vysočiny. 
Motiv dubové ratolesti připomíná historii obce, kdy většinu obyvatelstva tvořili Němci. Dub 
je považován za německý národní strom. Pro zdůraznění současnosti je jako protějšek rato-
lest českého národního stromu - lípy. 

Lubník 
„V červeném štítě v modrém hrotu provázeném dvěma stříbrnými kužely postavený 
stříbrný meč se zlatým jílcem prostrčený vztyčeným zlatým gotickým dvojklíčem.“

Červené pole se stříbrnými kužely připomíná pány z Boskovic, kterým Lubník patřil. Modrý 
hrot místní potok a meč s gotickým dvojitým klíčem jsou atributy patronů místního kostela 
a ochránců obce sv. Petra a Pavla.

Luková
„V zeleném štítě postavený zlatý rošt s šesti prázdnými poli, v každém stříbrný květ 
se zlatým středem. Okem držadla roštu provlečen do oblouku stříbrný drak se zlatými 
zuby.“

Zelená barva připomíná jméno obce a louky, stříbrný drak sv. Markétu, patronku místního 
kostela a ochránkyni obce. Zlatý rošt je atributem sv. Vavřince, kterému je zasvěcena kaple 
v obci Květná a která byla s Lukovou sloučena. Květy v jednotlivých polích jsou mluvícím 
znamením připomínajícím sloučenou obec Květná.
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                     Ostrov                              Petrovice                            Rudoltice                              Sázava

Ostrov 
„Stříbrno-červeně polcený štít s modrou hlavou se třemi zlatými liliemi vedle sebe.  
V pravém poli půl černé zubří hlavy se zlatou houžví, v levém poli doleva obrácená 
zlatá radlice se dvěma červenými růžemi pod sebou.“

Polovina zubří hlavy s houžví v nozdrách připomíná vládu Pernštejnů. Radlice s květy, trans-
formovaných do podoby heraldické růže, byla převzata z pečetí a zlaté lilie v modré hlavě 
štítu ze znaku cisterciáckého řádu. Připomínají období, kdy Ostrov náležel zbraslavským cis-
terciákům.

Petrovice
„V stříbrném štítě červený latinský heroldský kříž provlečený modrým kotoučem.“

Červený kříž symbolizuje sv. Jiří, patrona kostela v Dolní Čermné, kam jsou Petrovice přifaře-
ny. Modrý kotouč s knoflíky pochází z rodového erbu Strachotů z Kralovic.

Rudoltice 
„V červeném štítě zlatý rak převýšený knížecí korunou.“

Zlatý rak symbolizuje někdejší hojnost raka v místním potoku. Klíč a meč jsou atributy  
sv. Petra a Pavla, kterým je zasvěcen místní kostel. Jsou též ochránci celé farnosti. Knížecí 
koruna a kombinace červené a zlaté (žluté) barvy připomínají někdejší vrchnost, rod Lichten-
štejnů, kterým Rudoltice patřily více než 200 let.

Sázava
„V modro-červeně polceném štítě dvě zlatá vykořeněná spojená lekna, mezi nimi 
vztyčená radlice a postavené krojidlo, obojí stříbrné.“

Modrá barva připomíná řeku Moravskou Sázavu, která obcí protéká a podle které byla obec 
pojmenována. Radlice a krojidlo jsou nejstaršími obecními znameními, které připomínají ze-
mědělský charakter obce. Lekno je erbovním znamením pánů z Drnholce. Ti mají zásluhu 
na založení obce a byli jejími prvními držiteli. 
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         Strážná                     Tatenice                            Trpík                      Výprachtice                 Žichlínek

Strážná 
„Ve zlatém štítě modré trojvrší se dvěma zkříženými stříbrnými bledulemi na zelených 
stoncích, na prostředním vysokém zahroceném vrchu vzlétající dravý pták přirozené 
barvy s červenou zbrojí, z krajních vrchů vyrůstají jehličnaté stromy přirozené barvy.“

Trojvrší s hrotem připomíná charakter okolní krajiny s dominantou – vrchem Lázkem s roz-
hlednou. Doplňujícími motivy jsou zkřížené bledule jarní, které symbolizují přírodní rezervaci 
pod Lázkem, kde se tyto chráněné rostliny vyskytují. Zajímavá je poznámka z  obecní kroni-
ky, která říká „… z blízkých lesů zalétá do vsi značné množství dravců, tropících velké škody  
na drůbeži“. Tato poznámka souvisí se symbolikou pečeti, ze které byly převzaty pták – dravec  
a po stranách stojící dva stromy. 

Tatenice
„Ve zlato-červeně polceném štítě nad zelenou patou vpravo zkřížená sekera a mlátek, 
obojí černé, vlevo vyrůstající zlatý procesní kříž.“

Zlatočerná barva připomíná poslední majitele obce, rod Lichtenštejnů, černá sekera a mlátek se 
vztahují k počátkům obce (vysekávání lesa a osídlení horníky). Procesní kříž připomíná sv. Jana 
Křtitele, patrona místního kostela a ochránce obce, a zelená pata zemědělský charakter obce.

Trpík 
„Ve zlatém štítě vyniká z levého horního koutu jetelový trojlist, oboje zelené.“ 

Jetelový trojlístek znamená štěstí a pravdu, protože napodobuje tvar srdce. Symbol byl  
převzatý z pečeti.

Výprachtice
„V zeleném štítě tři odkloněné, dole spojené zlaté lipové listy, provázené nahoře dvěma 
stříbrnými čtyřhrotými hvězdami.“

Znamení tří listů je připomínkou mnoha set let staré lípy, která se v obci zachovala a která 
symbolizuje spojení Výprachtic s Valteřicemi a Koburkem. Z výtvarných důvodů jsou převza-
ty z pečeti dvě čtyřhroté hvězdy, které vyplňují volné plochy štítu. Zelená barva vyjadřuje 
lesy v těsném okolí obce, zároveň je symbolem zemědělství.

Žichlínek
„V modrém štítě nad sníženým stříbrným kosmým vlnitým břevnem stříbrná uťatá lví tla-
pa držící kosmo tři zlaté obilné klasy. Vlevo nahoře doleva obrácená stříbrná radlice“

Obilné klasy a snížený hrot představují zemědělský charakter obce. Uťatá lví tlapa vyjadřuje 
skutečnost, že se obec nachází na samé hranici Čech. Vlnitá pata štítu vykresluje polohu obce 
na Moravské Sázavě a rovněž připomíná někdejší vodní hrad Krotenful.
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Šablony znaků k vybarvení:

ALBRECHTICE



309

ANENSKÁ STUDÁNKA



310

COTKYTLE



311

ČENKOVICE



312

DAMNÍKOV



313

DOLNÍ ČERMNÁ



314

HORNÍ ČERMNÁ



315

HORNÍ HEŘMANICE



316

HORNÍ TŘEŠŇOVEC



317

KRASÍKOV



318

LANŠKROUN



319

LUBNÍK



320

LUKOVÁ



321

OSTROV



322

PETROVICE



323

RUDOLTICE



324

SÁZAVA



325

STRÁŽNÁ



326

TATENICE



327

TRPÍK



328

VÝPRACHTICE



329

ŽICHLÍNEK


