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1. Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
- období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2019 

Zdroj: Data - Ministerstvo zemědělství ČR
www.svol.cz

I. etapa výplat

2,78 mld. Kč
vyplaceno v 1. etapě za období 1. 10. 2017 – 31.12. 
2018, výplata příspěvků realizována  v termínu prosinec 
2019 – červen 2020
Předpoklad alokace 4,2 mld Kč, 11,18 mil. m3

Sazby příspěvků - kvartální
Květen 2019 Srpen 2019

Snížení sazby příspěvku – politické rozhodnutí s 
ohledem na zajištěnou finanční alokaci  
Roční příspěvek 2018 nebyl akceptován = 567 Kč/m3

(výpočet SVOL dle dat LČR a SVOL 15.2.2019)

II. etapa výplat

6,9 mld. Kč
byla potřeba finančních příspěvků nestátních
vlastníků lesa v roce 2019 v důsledku probíhající
kůrovcové kalamity, nárokovaný objem jehličnaté
nahodilé těžby 13,4 mil. m3 dle žádostí při
vypočtené sazbě SVOL 516 Kč/m3, sazba zamítnuta

4,0 mld. Kč
Alokovaný finanční příspěvek nestátním 
vlastníkům lesa za rok 2019, státním podnikům 
vyplaceno 2,52 mld. Kč při sazbě 185 Kč/m3

300 Kč/m3
Snížená sazba příspěvku o 25 % v roce 2019 
oproti vyhlášené sazbě MZe 398 Kč/m3

= politické rozhodnutí
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Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
- období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Zdroj: Data - Ministerstvo zemědělství ČR
www.svol.cz

3,6 mld. Kč
vyplaceno v konečné 3. etapě za období 1. 1. 2020 –
31.12. 2020 nestátním i státním vlastníkům lesa

11,5 mld. Kč
byla potřeba finančních příspěvků nestátních
i státních vlastníků lesa v roce 2020 v důsledku
probíhající kůrovcové kalamity, nárokovaný objem
jehličnaté nahodilé těžby cca. 30 mil. m3 dle žádostí

12.522
podaných žádostí o příspěvek za rok 2020 

5,8 mld. Kč/rok 2020
Minimální finanční částka příspěvků pro nestátní 
vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v roce 2020 (kalkulace při sazbě roku 2019  
= 398 Kč/m3), vypočtená sazba SVOL 779 Kč/m3

z reálných dat nestátních vlastníků

145 Kč/m3
Snížená sazba příspěvku u nestátních vlastníků    
o 52 % oproti roku 2019 , státní podniky měly 
vyplacenou sazbu 90 Kč/m3

III. etapa výplat
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Rok 2020 - minimální zpeněžení jehličnatého dříví 
a vyplacená roční sazba příspěvku
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Historická kůrovcová kalamita 
= rekordní škody v lesích ČR

www.svol.cz

100 mld. Kč
pouze ekonomická škoda v lesním 
hospodářství za období 2018 - 2020
v důsledku sucha a kůrovcové kalamity
(kvalifikovaný odhad).
Aktuální potřeba obnov lesa na 
rozsáhlých holinách s potřebou
stovek milionů sazenic lesních dřevin.

44 mld. Kč
vyčíslená výše škod v lesích ČR v důsledku kůrovcové 
kalamity jen v roce 2020 na základě znaleckého výpočtu

12,9 mld. Kč
Výše vyplacených finančních prostředků nestátním 
vlastníkům a státním podnikům ve 3 etapách (období    
4. kvartál 2017 – 2020), výplata 4. etapy za škody 
kůrovcem v roce  2021 se neuskuteční!

cca. 65.000 ha
velikost holiny v roce 2020 odvozena z předpokládané 
těžby. Roční potřeba sadebního materiálu pro umělou 
obnovu cca. 300 mil. sazenic 

Zdroj: Czech Forest think tank, Lesnická výzva II., Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2019 
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2. Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. - příspěvky na hospodaření v lesích 

www.svol.cz

Od 1.1.2022
Aktuální novelizace nařízení vlády č. 30/2014 Sb., 
zvýšené sazby a nové příspěvky

Ohlášení žadatele
Podmínka pro čerpání příspěvku – eagri.cz.
Podmínka před započetím prací!

Do 3 měsíců
Po ukončení prací je nutné podat žádost na 
příslušném krajském úřadě

3 nové příspěvky
 Ukládání klestu na hromady a valy
 Mechanická příprava půdy před obnovou
 Instalace feromonového odparníku do lapače

Vyhláška č.456/2021
Minimální počty sadebního materiálu, 
60 % minimálního počtu jedinců na 1 hektar v 
případě doplnění výsadby - u následné péče
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Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. - sazby

www.svol.cz

I. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE 
PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

Zkrácený název příspěvku Technické 
jednotky Identifikace 

Původní 
sazba v 

Kč 

Aktuální 
sazba 

2022 v Kč

Navýšení 
sazby v 

Kč

Soustřeďování dříví lanovkou v lese Kč/m3 D a 1 80 200 120

Soustřeďování dříví koněm v lese Kč/m3 D b 1 80 120 40

Soustřeďování dříví vyvážením v lese Kč/m3 D c 1 30 50 20

Štěpkování nebo drcení klestu Kč/ha D d 1 18 000 25 000 7 000
Soustřeďování dříví železným koněm 
v lese Kč/m3 D e 1 30 80 50
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Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – sazby (pokračování) 

www.svol.cz

Zkrácený název příspěvku Technické 
jednotky Identifikace 

Původní 
sazba v 

Kč 

Aktuální 
sazba 

2022 v Kč

Navýšení 
sazby v 

Kč
Poznámka

1. Přirozená obnova
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B a 1 25 000 30 000 5 000
- dřeviny základní cílové Kč/ha B a 2 15 000 20 000 5 000
2. Umělá obnova síjí 
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B a 3 25 000 30 000 5 000
- dřeviny základní cílové a přípravné Kč/ha B a 4 15 000 20 000 5 000
3. Umělá obnova sadbou první 
- dřeviny meliorační a zpevňující -
semenáčky, sazenice Kč/ks B b 1 12 15 3

- dřeviny základní cílové a přípravné -
semenáčky, sazenice Kč/ks B b 2 6 9 3

- dřeviny meliorační a zpevňující -
poloodrostky Kč/ks B b 3 0 30 30

- dřeviny meliorační a zpevňující - odrostky Kč/ks B b 4 0 50 50
- dřeviny základní cílové a přípravné -
poloodrostky Kč/ks B b 5 0 30 30

- dřeviny základní cílové a přípravné -
odrostky Kč/ks B b 6 0 50 50

II. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU
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Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – sazby (pokračování) 

www.svol.cz

II. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU
Umělá obnova sadbou opakovaná 

- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici B c 1 9 12 vyloučeno
- dřeviny základní cílové Kč/sazenici B c 4 6 9 vyloučeno

4. Zajištění lesních porostů 
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B d 1 34 000 50 000 16 000
- dřeviny základní cílové a přípravné Kč/ha B d 2 20 000 20 000 0
5. Následná péče o výsadbu 
- meliorační a zpevňující dřeviny a dřeviny 
základní cílové a základní přípravné Kč/ha/rok B d 3 12 000 16 000 4 0005 let od 2020 

financování

6. Přeměny, rekonstrukce Kč/ha B e 1 10 000 15 000 5 000

přeměny 
porostů 
přípravných 
dřevin

7. Výchova lesních porostů Kč/ha B f 1 6 000 10 000 4 0002 zásahy za 
decenium

- se zajištěním rozčlenění lesního porostu Kč/ha B f 3 10 000 vyloučeno
8. Oplocenky Kč/km B o 1 50 000 70 000 20 00040 % MZD
9. Mechanická příprava půdy Kč/ha B p 1 0 12 000 12 000nový titul
10. Ukládání klestu na hromady nebo valy Kč/m3 B q 1 0 50 50nový titul
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Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – sazby (pokračování) 

www.svol.cz

III. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ 
DO 40 LET VĚKU (národní parky + ochranná pásma)

Zkrácený název příspěvku T.j. Identifikace 
Původní 
sazba v 

Kč 

Aktuální 
sazba 
2022 v 

Kč

Navýšení 
sazby v 

Kč
Poznámka

1. Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny1) Kč/ha B g 1 25 000 35 000 10 000
2. Umělá obnova sadbou první 
- dřeviny meliorační a zpevňující -
semenáčky, sazenice Kč/ks B h 1 12 16 4

- dřeviny meliorační a zpevňující -
poloodrostky Kč/ks B h 2 30 35 5

- dřeviny meliorační a zpevňující - odrostky Kč/ks B h 3 40 55 15
3. Zajištění lesních porostů 
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B j 1 40 000 60 000 20 000
4. Přeměny a rekonsttrukce Kč/ha B k 1 10 000 20 000 10 000
5. Výchova lesních porostů Kč/ha B l 1 6 000 12 000 6 000
6. Oplocenky Kč/km B m 1 45 000 70 000 25 000
7. Individuální ochrana sazenic proti zvěři Kč/ks B n 2 40 60 20
8. Ukládání klestu na hromady nebo valy Kč/m3 B r 1 0 50 50nový titul
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Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – sazby (pokračování) 

www.svol.cz

V. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OCHRANU LESA

Zkrácený název příspěvku T.j. Identifikace Původní 
sazba v Kč 

Aktuální 
sazba 
2022 v 

Kč

Navýšení 
sazby v Kč

1. Asanace insekticidní sítí Kč/m3 I a 1 150 150 0

2. Asanace insekticidním postřikem Kč/m3 I b 1 100 120 20

3. Asanace odkorněním Kč/m3 I c 1 300 350 50

4. Seštěpkování jehličnatých dřevin Kč/ha I d 1 26 000 28 000 2 000

5. Asanace kombinací insekticidního 
postřiku a netkané textilie Kč/m3 I e 1 75 75 0

6. Asanace etandinitrilem (EDN) Kč/m3 I f 1 150 200 50
7. Instalace feromonového odparníku 
do lapače Kč/ks I g 1 0 150 150
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Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – sazby (pokračování) 

www.svol.cz

HLAVA VII - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH 
PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V 

DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY

Zkrácený název příspěvku Technické 
jednotky Identifikace Původní 

sazba v Kč 

Aktuální 
sazba 
2022 v 

Kč

Navýšení 
sazby v 

Kč

Digitální data LHP odevdaná do IDC Kč/ha H a 1 300 400 100



3. Výsledky 13. kola PRV (2014 – 2020) lesnická opatření
příjem žádostí 5. 10. – 29. 10. 2021 

Operace
Požadavek 

dotace / žádosti 
(počet)

Alokace Rozdíl alokace x 
požadavek

4.3.2 Lesnická 
infrastruktura

782,28  mil. Kč 
(239)

460 mil. Kč -322,28 mil. Kč

8.4.1  Obnova lesních 
porostů po kalamitách

182,91 mil. Kč (55) 400 mil. Kč 217,09 mil. Kč

CELKEM 965,19 mil. Kč 860 mil. Kč -105,19 mil. Kč

V 13. kole PRV bylo celkově podáno 294 žádostí o celkovém požadavku na výši dotace 965,19 mil. Kč. 

Zdroj: SZIF



Název operace 
(počet žádostí 1 až 13 kola PRV)

Žádosti 
požadavek 1 –
13 kolo PRV

Alokace 
1 – 13 kolo PRV

Rozdíl
požadavek 
a alokace

Požadavek 
k alokaci

v %

4.3.2 Lesnická infrastruktura                
(13 = 239), (11 = 214), (6 = 145), (4 = 
108), (3 = 149), (1 = 186)

3,167 mld. Kč 1,769 mld. Kč 1,398 mil. Kč 179 %

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství                                             
(7 = 570), (5 = 538), (3 = 498), (1 = 167), 
(8 = 749)

1,309 mld. Kč 930 mil. Kč 379 mil. Kč 141 %

Rekapitulace:
Lesní cesty – 1.041 žádostí
Lesnická technika – 2.522 žádostí

Žádosti 1. až 13. kolo 
PRV – požadavek 

dotace

Alokace za 1. až 13. 
kolo PRV LH

4,476 mld. Kč 2,699 mld. Kč

V 1. až 13. kole PRV bylo celkově alokováno do hlavních operací pro LH
2,699 mld. Kč při současném požadavku žadatelů 4,476 mld. Kč.
Požadavky žadatelů na investice do lesnické infrastruktury a lesní
techniky převyšují o 65 % alokované částky v realizovaných kolech PRV.

Zdroj: SZIF



Plánované 15. kolo PRV (období 2014 – 2020) 
lesnická opatření v roce 2022 (říjen)

Operace Alokace

8.4.1  Obnova lesních porostů po kalamitách ?

Zdroj: SZIF, stav 24. 2. 2022

Operace Alokace

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství

396 mil. Kč

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 
provozoven

80 mil. Kč

Zdroj: Monitorovací výbor PRV, stav 14. 4. 2022

Specifické podmínky budou ještě předmětem jednání. 
Dá se předpokládat, že beze změn zůstanou uznatelné 
výdaje projektů. Změny zaznamenají zřejmě bodovací 
kritéria přijatelnosti projektů. 
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4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

Od 3.2.2022
Počátek příjmu ohlášení žadatele. Podmínkou je 
realizovaná obnova a těžba lesních porostů 

Ohlášení žadatele
Podmínka pro čerpání příspěvku – eagri.cz.
Doporučení – bezodkladné podání ohlášení!

1.3. – 31.5.2023
Příjem žádostí za období roku 2022

4,22 Kč/ha/den
Sazba příspěvku – počítáno od ohlášení do 31.12. 
daného roku, při 365 dnech = 1.540 Kč/ha

5 požadavků
 Menší holiny z mýtní úmyslné těžby
 Druhově pestřejší obnovy lesního porostu
 Ponechání dřeva k zetlení
 Využívání potenciálu přirozené obnovy
 Šetrnější způsob soustřeďování dříví
Podmínkou je plnění všech požadavků.
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4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

1. Menší holiny z mýtní úmyslné těžby

 Průměrná velikost holiny v rámci zařizovacího obvodu do 0,5 ha (dubové a borové 

hospodářství, definováno CHS), do 0,3 ha ostatní hospodářství = v případech MÝTNÍ 

ÚMYSLNÉ TĚŽBY

 Při realizaci clonných sečí či jednotlivé výběrů se holina započítává s nulovou 

výměrou. Obnovní prvky z úmyslné mýtní těžby při využití lanovkové technologie –

do výpočtu průměrné velikosti holiny se nezahrnují

 Při nedodržení podmínky – VYŘAZEN CELÝ LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ CELEK              

z čerpání příspěvku za dané období  podávané žádosti, např. jen rok 2022
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4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

1. Menší holiny z mýtní úmyslné těžby
Provozní doporučení

 Limit průměrné velikosti holiny 0,3 (0,5) ha (výměra holin/počet obnovních prvků v 

porostních skupinách) 

 Upřednostňovat clonné seče či jednotlivé výběry = nulová výměra kalkulována do 

výpočtu průměrné holiny 

 Využívat lanovkovou technologii ve vhodných terénech – neovlivňuje výpočet 

průměrné velikosti holiny, 30/2014 Sb. – navýšený příspěvek 200 Kč/m3 

 Příklad: 4 obnovní prvky - 15B12 index 1 = 0,6 ha (holá seč), 15B15 index 3 = 1,0 ha 

(lanovka), 15 C11 = 0,4 ha (clonná seč), 15B12 index 2 = 0,5 ha; 

Výpočet: (0,6 + 0 + 0,5)/3 = 1,1/3 = 0,36 ha – podmínka 0,3 ha nesplněna  
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4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

1. Menší holiny z mýtní úmyslné těžby
Příklad:

0,20 + 0,15
2 = 0,17 ℎ𝑎𝑎

Zdroj: MZe – seminář 12. 4. 2022
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4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

1. Menší holiny z mýtní úmyslné těžby
Příklad:

0,15+0,00+0,00
3

=0,05 ha

Zdroj: MZe – seminář 12. 4. 2022



22

4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

1. Menší holiny z mýtní úmyslné těžby
Příklad:

PSK
počet

těžebních
ploch

velikost 
holin pozn. ∅ roční 

velikost holin

1Aa10 1 0,50 ha 1 holina
2Bb11 2 0,00 ha uvolnění PO na 2 

plochách 
3Cc12 2 1,00 ha 2 pruhy pro obnovu BO
4Dd13 1 1,50 ha lanovka

Σ 5 1,50 ha 0,30 ha

Zdroj: MZe – seminář 12. 4. 2022
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4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

2. Druhově pestřejší obnovy lesního 
porostu
 Obnova od 1 ha = 3 dřeviny, počítána rovněž přirozená obnova, zastoupení 1 dřeviny z 

umělé obnovy max. 60 %, stanovištně nevhodné dřeviny z umělé obnovy do 20 %

 Obnova od 0,5 ha do 1 ha = 2 dřeviny, počítána rovněž přirozená obnova, zastoupení v 

případě 1 dřeviny z umělé obnovy max. 65 %, stanovištně nevhodné dřeviny z umělé 

obnovy do 25 %

 Obnova do 0,5 ha = 1 dřevina, počítána rovněž přirozená obnova, stanovištně nevhodné 

dřeviny z umělé obnovy do 20 %

 Při nedodržení podmínky – VYŘAZENA POUZE POROSTNÍ SKUPINA z čerpání příspěvku za 

dané období  podávané žádosti i následující roky, rozhodující platnost LHP(O)
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2. Druhově pestřejší obnovy lesního 
porostu

plocha obnovy
v PSK

(podle LHE)
počet stanovištně
vhodných dřevin

nejvíce zastoupená st. vh.
dřevina z umělé obnovy

nevyjmenované
dřeviny*

nad 1,00 ha min. 3 dřeviny max. 60 % (1 dřevina) max 20 %

od 0,50 ha (vč.)
do 1,00 ha (vč.) min. 2 dřeviny max. 65 % (1 dřevina) max. 25 %

pod 0,50 ha max. 20 %
* Dřeviny nevyjmenované v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. mezi dřevinami, které jsou pro daný soubor lesních typů stanovištně vhodné (zejm. SM z umělé 
obnovy na stanovištních v nižších polohách)

Do počtu stanovištně vhodných dřevin se započítávají všechny dřeviny z přirozené 

obnovy = dřevina z přirozené obnovy se považuje vždy za stanovištně vhodnou (vyjma pajasanu).

Zdroj: MZe – seminář 12. 4. 2022
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3. Ponechání dřeva k zetlení

 Úmyslná nebo nahodilá těžba v porostech starších 60 let

 Ponecháno k zetlení = 3 kusy/ha redukované plochy těžby (stojící odumřelé - souše, 

ležící celé stromy), počet zaokrouhlen aritmeticky

 Označeno písmenem A, tloušťka min. 80 % střední tloušťky dané dřeviny

 V případě rizika ochrany lesa (min. 20 % zastoupení SM a BO, věk porostu nad 60 

let) a realizaci nahodilé těžby = tato podmínka se neuplatňuje!

 Při nedodržení podmínky – VYŘAZENA POUZE POROSTNÍ SKUPINA z čerpání 

příspěvku za dané období  podávané žádosti i pro následující roky, rozhodující 

platnost LHP(O)
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3. Ponechání dřeva k zetlení
Provozní doporučení 
 K ponechání dřeva v porostních skupinách nad 60 let s těžbou preferovat listnaté 

dřeviny (převážně buk), v počtu 3 ks/ha (aritmeticky zaokrouhleno) 

 U porostů se zastoupením SM vyšším než 20 % uplatňovat výjimku z důvodu 

kalamitního stavu kůrovců a hrozby kalamity v roce 2022, týká se nahodilé těžby!

 Ponechané stromy označovat písmenem A v 1,3 m, evidovat (foto, pozice v porostní 

skupině), tloušťka min. 80 % střední tloušťky dané dřeviny dle LHP

 Příklad: 15B12 výměra 2,0 ha, těžba 1,1 ha, 370 m3

LHP = porostní zásoba 15B12, 400 m3

370/400 x 2 x 3 = 5,55 = ponechat v porostní skupině 6 stromů k zetlení

Vzorec: 
objem provedené těžby
zásoba dřeva v PSK

× výměra PSK × 3 ⁄ks ha
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4. Využívání potenciálu přirozené obnovy

 10 % z celkové provedené obnovy v návaznosti na úmyslné těžby tvoří přirozená obnova

 Platí pouze u lesů se zařízeným LHP

 Při nedodržení podmínky – VYŘAZEN CELÝ LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ CELEK z čerpání 

příspěvku za dané období  podávané žádosti , např. jen rok 2022

Provozní doporučení:

 Dodržování pěstební strategie s cílem podpory přirozené obnovy a preference dalších 

hospodářských způsobů oproti holosečnému způsobu.   



28

4. Příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 
(období 2022 – 2026)

www.svol.cz

.

5. Šetrnější způsob soustřeďování dříví

 10 % objemu vytěženého dříví (veškeré těžby) soustřeďováno šetrnými 

technologiemi, návaznost na nařízení vlády č. 30/2014 Sb. - definované technologie 

(omezení 6.000 kg na každé nápravě vyvážecího stroje) včetně ručního vynášení 

dříví

 Platí pouze u lesů se zařízeným LHP

 Při nedodržení podmínky – VYŘAZEN CELÝ LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ CELEK               

z čerpání příspěvku za dané období  podávané žádosti , např. jen rok 2022



Děkuji za Vaši pozornost. 

Sdružení vlastníků obecních 
a soukromých lesů v ČR

K Silu 1980
393 01 Pelhřimov

info@svol.cz
www.svol.cz
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