
tttuuurrriiissstttiiiccckkkýýý ppprrrůůůvvvooodddccceee
Jozef Petro

cestujeme na vlastní pěst

www.petro.cz

VVVYYYSSSOOOČČČIIINNNAAA
nnnaaa vvvlllaaassstttnnnííí pppěěěsssttt



Obsah

Místo úvodu 3

Jihlava 4

Třebíč 6

Žďár nad Sázavou 9

Telč 12

VŠUDE DOBŘE,
NA CESTÁCH NEJLÉPE

www.petro.cz



3

▶ Místo úvodu
Internet: www.kr-vysocina.cz, www.e-vysocina.cz

Většinu kraje pokrývají hluboké zelené lesy střídající se se 
zvlněnými poli a loukami. To vše vytváří dokonalou pastvu 
pro oko řidiče projíždějícího touto oblastí. Kromě relativně 
neporušené přírody tady najdete také jiné klenoty. Tím 
největším je renesanční Telč, město s nádherným 
náměstím, které je zapsáno na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Přednedávnem se na seznam UNESCO 
dostala také Třebíč, konkrétně zachovalá židovská čtvrť 
spolu se hřbitovem a románsko-gotickou bazilikou sv. 
Prokopa. Památky na někdejší početnou moravskou 
židovskou komunitu se zachovaly také v Polné. Třetí 
památkou na seznamu UNESCO je kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Jeho 
stavitel J. B. Santini-Aichl zanechal svou goticko-barokní 
stopu také v premonstrátském klášteře Želiv. 

Jak vypadá Vysočina podle našeho názoru? Žďár nad Sázavou, 
Jihlava, trempink, vandry, hodně lesů, hezká příroda, dobře se tam 
jezdí na kole a věřte nebo ne také Zeman. Kraj drsný, nepřívětivý a 
to zejména v zimě, to je také Vysočina našich představ. 

Za návštěvu stojí samozřejmě krajské město Jihlava. Ta se 
může pochlubit jedinečným náměstím a zachovalým 
historickým centrem s četnými měšťanskými domy. Také v 
Pelhřimově se zachovalo historické centrum včetně části 
původního opevnění. Milovníkům hradů a zámků 
doporučujeme návštěvu zrekonstruovaného středověkého 
hradu v Lipnici, kde si můžete prohlédnout také domek ve 
kterém žil Jaroslav Hašek. Gotický hrad Kámen se zase 
může pochlubit sbírkou motocyklů a v Náměští nad Oslavou 
si můžete v zámku prohlédnout sbírku historických tapisérií. 
Ve westernovém městečku Šiklův mlýn na vás čeká český 
„Divoký západ“ s různými atrakcemi. Víte, že v někdejším 
pivovaru v Dalešicích se natáčel film Postřižiny? Dnes tady 
na vás místo půvabné paní správcové a strýce Pepina čeká 
muzeum pivovarnictví?
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▶ Jihlava
Internet: www.jihlava.cz
Počet obyvatel: 53 000 

Jihlava, centrum Vysočiny, leží uprostřed kopcovité a lesnaté 
oblasti v centrální části Českomoravské vrchoviny. Staré 
město si zachovalo svůj původní půdorys a spolu s 
náměstím s hezkými měšťanskými domy je dobrým 
důvodem pro návštěvu. 

Dějiny
Po tom, co v dnešní Jihlavě byly v první polovině 13. století 
objeveny bohaté zásoby stříbra, usídlili se tady přistěhovalci z celé 
Evropy. Svá obydlí postavili na pravém břehu řeky Jihlavy, tedy 
tam, kde se dnes nachází centrum města. Nově založené město 
nazvali Nová Jihlava s cílem odlišit nové město od staré slovanské 
osady, která tady již stála. Rychlému rozvoji města pomohla 
zejména podpora hornictví ze strany krále a příchod báňských 
odborníků z Tyrol a Saska. Již koncem 13. století bylo město 
obehnáno hradbami o délce 5 km. Vstup do města byl možný pěti 
branami, z nichž se jedna zachovala do dnešní doby. V polovině 13. 
století se ve městě začaly najednou stavět tři kostely najednou, což 
je také výmluvným znamením jeho bohatství a prosperity. Do roku 
1300 se v Jihlavě razily stříbrné mince, v následujícím období 
převzala roli královské mincovny Kutná hora. V druhé polovině 14. 
století začaly zásoby stříbra postupně docházet a přes podporu 
krále Karla IV. Jihlava podlehla v konkurenčním boji s Kutnou 
Horou. Krátkou dobu trvající růst zažilo město v období po 
husitských válkách a v 16. století. Třicetiletá válka a zavření 
stříbrných dolů v roce 1783 znamenalo definitivní úpadek města, z 
kterého se Jihlava probrala až v 19. století a to v souvislosti s 
textilním průmyslem. V 19. století se město stalo jedním z center 
textilního průmyslu rakouského mocnářství.

Centrum města tvoří hezké obdélníkové náměstí s 
měšťanskými domy. Jediným rušivým prvkem náměstí je 
moderní budova obchodního domu uprostřed náměstí, která 
je názorným příkladem necitlivého přístupu komunistických 
vládců minulých let k městské urbanistice. Minulá staletí 
připomíná mariánský sloup z roku 1690 a dvě kašny v dolní 
části náměstí z druhé poloviny 18. století. Naproti Neptunově 
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kašně stojí jedna z dominantních budov náměstí, kterou je 
radnice. 

Původně gotická radnice z 15. století byla  v polovině 16. 
století přestavěna v renesančním stylu. V 18. století pak byla 
zvýšena o druhé patro. Vedle radnice stojí jednolodní kostel 
sv. Ignáce postavený koncem 17. století. v barokním stylu. 
Kostel včetně rozlehlé koleje nechali postavit jezuité, 
přičemž za vzor jim sloužil jezuitský kostel Il Gesu z Říma. 
Kostel sv. Kříže, který stojí opodál byl postaven kolem roku 
1250 a byl součástí kláštera. 

Dominantou města je ale farní kostel sv. Jakuba stojící 
nedaleko náměstí vysoko nad řekou Jihlavou. Třílodní 
gotická  bazilika se začala stavět také kolem roku 1250. V 
roce 1702 byla ke gotickému kostelu přistavěna barokní 
kaple. Vnitřní výzdoba kostela je gotická s cennými gotickými 
plastikami, oltářem a nástěnnými malbami. Jihlava si 
zachovala svůj  šachovnicový půdorys a je dodnes 
obklopena z větší části zachovalými středověkými hradbami. 

Z městských bran se zachovala pouze Brána Matky Boží, 
která si udržela vzhled ze 16. století. Nedaleko ní se nachází 
třetí kostel, který se začal stavět v době založení města. 
Jedná se o gotický kostel Matky Boží, který je považován 
za nejstarší z trojice kostelů postavených v 13. století. Jeho 

dnešní podoba je barokní a sahá do 18. 
století, kdy byl kostel přestavován.

Příjezd a doprava
Osobním automobilem z dálnice D1, parkovat můžete 
na velkém parkovišti na náměstí v centru města. Jihlava 
leží na železniční trati z Brna do Veselí nad Lužnicí a s 

oběma městy má několikrát denně spojení rychlíkem. Jezdí sem také vlaky 
z Havlíčkova Brodu. Autobusem se sem dostanete z Prahy, Brna a dalších 
moravských měst. Hlavní železniční nádraží, kde zastavují všechny 
rychlíky, se nachází relativně daleko od centra, kam se dostanete 
trolejbusem. Nádraží Jihlava-město leží blíže k centru, zastavují tady ale 
pouze osobní vlaky. Nedaleko centra leží autobusové nádraží, odkud je to 
na náměstí asi 15 minut pěšky.

Informace
Městské informační centrum, Masarykovo nám. 18, tel. 567167120. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Infocentrum je na hlavním náměstí. Informace, zprostředkování ubytování, 
prodej vstupenek. 

Muzea a galerie
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 57, otevřeno denně kromě po od 
9.00-12.00 a 12.30-17.00 hod. Expozice je věnovaná dějinám regiónu, 
fauně a flóře. Najdete tady také historický nábytek, lidové umění a zařízení 
staré lékárny.

Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo nám. 24, denně kromě po od 9.00-
17.00 hod., so, ne od 10.00-16.00 hod.

Západním směrem od Jihlavy leží městečko Třešť. 
Zajímavou a u nás i zcela ojedinělou tradicí je místní výroba 
rodinných betlémů, které se tady začaly vyrábět již v 18. 
století. Původní papírové figurky nahradily počátkem 19. 
stoletím figurky vyrobené z lipového a olšového dřeva. 
Některé z domácností mají betlémy na kterých pracovalo 
několik generací tvůrců a jejichž délka dosahuje až několik 
metrů. Další zajímavostí je, že některé rodiny umožňují o 
Vánocích prohlídku rodinných betlémů i cizím návštěvníkům. 
Pokud budete mít o Vánocích cestu kolem nezapomeňte se 
zajít podívat na jedinečná díla našich lidových umělců. 

Z architektonických památek města stojí za zmínku někdejší 
židovská synagoga z roku 1825, která dnes slouží jako 
výstavní a koncertní síň. Stálá expozice je věnována 
někdejší židovské obci a Franzi Kafkovi, který zde napsal 
svého „Venkovského lékaře“.

▶ Třebíč
Internet: www.trebic.cz
Počet obyvatel: 40 000

Město Třebíč bylo založeno v 13. století mnichy 
benediktinského kláštera, který prý byl založen již v roce 
1101. V někdejším klášteře, který patří k nejstarším na 
území Moravy, se nachází bazilika sv. Prokopa, jedna z 
hlavních atrakcí města spolu s bývalou židovskou čtvrtí. 
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Oba objekty byly v roce 2003 zapsány na seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Centrum Třebíče tvoří rozlehlé obdélníkové náměstí s 
pomníkem sv. Cyrila a Metoděje. Kromě několika starých 
měšťanských domů pochází většina domů z 19.-20. století. 
Jedním z nejhezčích domů je sgrafity bohatě zdobený 
renesanční dům na rohu náměstí a 

Renesanční dům na náměstí

Hasskově ulici. Dům patřil v minulosti bohatému benátskému 
kupci. Nedaleko náměstí stojí původně gotický kostel sv. 
Martina, který byl v 18. století přestavěn v barokním stylu. 
Věž stojící v blízkosti kostela byla postavena v 14. století a 
byla součástí městských hradeb. 

Největší atrakcí Třebíče je bývalá židovská čtvrť, která leží 
na druhé straně řeky Jihlavy. Židovské město se v Třebíči 
začalo formovat v průběhu 17. století, kdy se židovští 
obyvatelé začali systematicky usazovat na levém břehu řeky 
Jihlavy. Postupem času na tomto místě vznikla židovská 
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čtvrť, která se zachovala dodnes. Koncem 18. století tvořilo 
židovské obyvatelstvo asi 60% obyvatel města a Třebíč měla 
jednu z největších židovských obcí na Moravě. V židovské 
čtvrti se zachovalo asi 120 budov a dvě synagogy, z původní 
čtvrtě bylo zbořeno pouze několik domů. 

Bazilika sv. Prokopa
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Další atrakce města stojí na malém kopci nad řekou 
nedaleko židovské čtvrti. Je jí bazilika sv. Prokopa, která 
byla postavena v někdejším klášteře v letech 1240-60. Je 
vynikajícím příkladem stavby doznívajícího románského 
stylu s prvky nového gotického stylu.  Bazilika je vzácná 
právě tím, že reprezentuje přechod mezi románským stylem 
a gotikou. Podobných staveb se v Evropě nezachovalo 
hodně a to dělá třebíčskou baziliku vzácnou. Pod třílodním 
kostelem se nachází jedinečná krypta, která připomíná 
francouzskou románskou baziliku. 

Nedaleko baziliky se nachází renesanční zámek, který 
vznikl přestavbou původního kláštera, který byl zrušen již 
koncem 15. století. Zámek byl postaven pro rodinu 

Pernštejnů v 17. století. Dnes se v zámku 
nachází muzeum. 

Příjezd a doprava
Autem se do Třebíče dostanete po dálnici D1, výjezd 
Velké Meziříčí odkud je to asi 20 km. Dobré 
autobusové spojení z Jihlavy, Českých Budějovic, 
Brna a Prahy. Autobusové nádraží se nachází asi 
100 metrů od náměstí. Dobré spojení vlakem z Brna 

a Jihlavy, nádraží se nachází asi 1 km jižně od náměstí. 

Informace
Informační centrum, Karlovo nám. 55, tel. 568896120, otevřeno po-pá od 
8.00-19.00 hod. Směnárna, zprostředkování ubytování, prodej vstupenek.

Muzeum a galerie
Západomoravské muzeum, Zámek, otevřeno denně kromě po od 8.00-
12.00 a 13.00-17.00 hod. Keramika, lidové kroje, minerály, jesličky. 

▶ Žďár nad Sázavou
Internet: www.zdarns.cz, www.zamerzdar.cz
Počet obyvatel: 24 000

Na úpatí Žďárských vrchů asi 40 km severovýchodně od 
Jihlavy se nachází městečko Žďár nad Sázavou. Město 
vzniklo v 13. století v okolí cisterciáckého kláštera, který tady 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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byl založen v roce 1252. Po požáru v roce 1689 byl úkolem 
obnovit klášter pověřen známý architekt Jan Blažej Santini -
Aichel. K další přestavbě došlo v polovině 18. století, kdy byl 
klášter přestavěn na zámek tak, jak ho známé dnes. V 
zámku je dnes umístěno Muzeum knihy s expozicí 
věnovanou dějinám vývoje knihy v Evropě.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
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Tip: Zelená hora se nachází po levé straně hned na začátku města 
při příjezdu od Hlinska. Zaparkujte na velkém parkovišti naproti 
zámku. Parkoviště přímo u kostela je malé a najde na něm místo 
pouze 4-5 automobilů. Pokud to chcete vyzkoušet dejte se první 
silnicí za mostem doleva.

Podstatně známější a větší památkou je někdejší poutní 
místo Zelená hora nacházející se několik set metrů od 
zámku. Zelená hora je spíše než poutní místo známá dnes 
kvůli kostelu sv. Jana Nepomuckého, který je od roku 
1994 zapsán na listině kulturního dědictví UNESCO. 
Kostel byl postaven v letech 1719-22 Janem Blažejem 
Santini-Aichlem. Tento barokní mistr byl pověřen stavbou 

poutního kostela z pověření opata zdejšího 
kláštera. Kostel má půdorys pěticípé hvězdy 
s pěti kaplemi a ve své době byl prvním 
moravským kostelem zasvěceným Janu 
Nepomuckému. 

Příjezd a doprava
Při příjezdu směrem od Hlinska je klášter i Zelená Hora s kostelem po levé 
straně hned na začátku města. Na pravé straně silnice se nachází velké 
parkoviště, naproti je vstup do kláštera. Na Zelenou Horu se dostanete 
stezkou, která začíná za malým mostem a vede doleva. 

Informace
Santini Tour, nám. Republiky 24, internet: www.santini-tour.cz. 

Informační centrum se nachází v budově Staré radnice na hlavním náměstí 
města. 

Muzea a galerie
Muzeum knihy, Zámek, otevřeno duben, říjen so, ne od 9.00-16.00 hod., 
květen-srpen denně kromě po od 8.00-17.00 hod. Stálá expozice je 
věnována dějinám knihy a knihtisku. 

Uprostřed lesů severně od Žďáru nad Sázavou asi 40 km 
severozápadně od Brna stojí hezký gotický hrad Pernštejn. 
I přes četné přestavby si dokázal zachovat tento hrad, který 
byl od 13. století až do roku 1596 rodovým sídlem rodiny 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Pernštejnů, svůj původní gotický vzhled. K poslední 
přestavbě gotického hradu došlo v 16. století, kdy byl 
přistavěn na renesanční palác.  

Asi 15 km severozápadně od Pernštejna u vesnice Zvole 
nad Pernštejnem bylo vybudováno westernové městečko 
Western Town Šiklův Mlýn. Uprostřed idylického prostředí 
v údolí horské řeky si tady můžete zahrát na Indiány a 
kovboje, dolovat zlato, popíjet v hospodě se zlatokopy a 
dobrodruhy a užít si dalších atrakcí Divokého západu. 
Možnost ubytování a několikadenních pobytů. 

▶ Telč
Internet: www.telc-etc.cz/telc
Počet obyvatel: 6 000

Město Telč, naše renesanční perla, ležící v jižní části 
Vysočiny na historické hranici Čech a Moravy, je ze všech 
stran obklopeno vodou. I když dnes je město administrativně 
součástí Moravy, v minulosti to bylo jinak. Od roku 1339, kdy 
král Jan Lucemburský daroval město Oldřichovi z Hradce, 
patřila Telč až do roku 1604 panům z Hradce. Období svého 
největšího rozkvětu zažilo město za Zachariáše z Hradce, 
který zde vládl v letech 1549-89. Z tohoto období pochází 
také většina rybníků založených v okolí města. 

Chloubou města je jeho náměstí lemované měšťanskými 
domy převážně z období renesance. Náměstí má 
jednotnou tvář, za kterou vděčí tomu, že bylo postaveno za 
krátkou dobu. Většina z domů má proto renesanční podobu. 
Doba baroka, která následovala, zanechala na náměstí 
pouze velmi málo stop. Kromě několika málo fasád je to 
pouze barokní mariánský sloup uprostřed náměstí z 18. 
století. Architektonická jednota náměstí byla také 
důvodem proč byla Telč zapsána na seznam světového 
dědictví UNESCO. 

Další významnou památkou je renesanční zámek, který 
uzavírá jednu stranu náměstí. Ten vznikl přestavbou  
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gotického hradu v polovině 16. století, který byl součástí 
městských hradeb. Nákladnou přestavbu zámku inicioval v 
druhé polovině 16. století jeho tehdejší majitel Zachariáš z 
Hradce. Přestavbou byly pověřeni italští stavitelé, kteří pro 
pány z Hradce pracovali i na jiných místech. Interiéry i 
exteriéry zámku jsou jedinečným příkladem renesančního 
umění u nás. 

Náměstí v Telči

Z exteriérů vás zajisté ohromí nádherné renesanční nádvoří 
s podloubím a uvnitř si všimněte dřevěný kazetový strop z 
roku 1561. Jako poslední budova zámeckého areálu byla 
postavená kaple Všech svatých. Kaple, která slouží jako 
místo posledního odpočinku Zachariáše z Hradce a jeho 
manželky, byla dokončena v roce 1580.  V jednom ze 
zámeckých křídel se nachází galerie českého malíře Jana 
Zrzavého. 

K dalším architektonickým památkám Telče patří dva kostely 
stojící v bezprostřední blízkosti zámku. Jedním z nich je 
gotický kostel sv. Jakuba, kolem kterého se dostanete do 
zámecké zahrady. Jedna se o typicky jihočeský dvoulodní 
kostel. Druhým kostelem je barokní kostel postavený jesuity 
jako součást koleje. Kostel stojí naproti zámku. 
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Nejstarším kostelem v centru města je kostel sv. Ducha, 
který byl původně postavený v románském stylu a v 15. 
století byl přestavěn v gotickém stylu. Kostel stojí na opačné 
straně náměstí nedaleko mariánského sloupu.

Náměstí v Telči

Příjezd a doprava
Autem ze severu se do Telče dostanete přes Jihlavu, se 
směru ze západu na východ vede přes město silnice z 
Českých Budějovic do Brna. Autobusy jezdí do Telče z 
Prahy, Jihlavy, Českých Budějovic, Brna. Příjezd 
vlakem je možný ale časově velice náročný. 
Autobusové a vlakové nádraží leží vedle sebe mimo 
historické centrum města. 

Informace
Informační středisko, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567112408, 
otevřeno červenec, srpen po-pá od 8.00-18.00 hod., so, ne 10.00-18.00 
hod., mimo sezonu o 1 hod. kratší pracovní doba.

Muzea a galerie
Zámek Telč, otevřeno duben, říjen denně kromě po od  9.00-12.00, 13.00-
16.00 hod., květen-září út-ne 8.00-12.00, 13.00-17.00 hod.

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Muzeum Vysočiny, Zámek, otevírací hodiny jako na zámku. Dějiny a 
kultura Telče a okolí. 

Galerie Jana Zrzavého, Zámek, otevřeno jako na zámku, od listopadu do 
března denně kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod., so od 9.00-13.00 
hod. 

Moravské Budějovice jsou malým turisticky nijak moc 
zajímavým městečkem, které  bylo založeno v 13. století na 
obchodní cestě z Prahy do Znojma. Centrum města tvoří 
obdélníkové náměstí se zámkem v horní části. Část zámku 
slouží dnes jako muzeum řemesel přibližující život 
řemeslníků v minulosti. Druhá část muzea se nachází v 
někdejších masných krámech vzdálených od zámku asi 100 
metrů. 

Na řece Oslavě asi 40 km západně od Brna leží Náměšť 
nad Oslavou. Jedinou atrakcí města je zámek tyčící se 
vysoko nad městem. Renesanční zámek vznikl přestavbou 
gotického hradu. Na vstupní bráně zámeckého komplexu si 
můžete prohlédnout znak rodiny Žerotínů z roku 1578, kdy 
byla přestavba ukončena. Zámek nechal přestavět Jan ze 
Žerotína, významný představitel rodu Žerotínů, kterým 
zámek sloužil jako rodinné sídlo. Další známý představitel 
rodu, kterým byl Karel ze Žerotína, známý politik a 
spisovatel, pak rodinné sídlo prodal Albrechtovi z Valdštejna. 
Na zámku je dnes umístěna jedinečná sbírka goblénů, která 
patří k nejhezčím u nás. Skládá se z 22 renesančních a 
barokních goblénů z Flámska a Holandska, které vznikly 
mezi 16.-19. stoletím. Po roce 1945 sloužil zámek nějakou 
dobu jako letní rezidence prezidenta Edvarda Beneše. 
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY               cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE        1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je  myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz
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