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Barevné řešení železničních vozidel 
osobní dopravy z obchodního hlediska

Na Slovensku vedla cesta k jednotnému barevnému řešení železničních
vozidel státního osobního dopravce, dnes Železniční spoločnosti Sloven-
sko (ZSSK), od jejího samého počátku (v té době jako jednotné Železnice
Slovenské republiky - ŽSR) po vzniku Slovenska jako samostatného státu
dne 1. 1. 1993. Zdá se, že narozdíl od ČD, které se v barevném řešení
svých vozidel stále hledají, jsou Slováci na cestě k jasné designové definici
svého produktu, navíc narozdíl od chladných odstínů svého západního
souseda zvolili u ZSSK výrazně příjemnější (teplejší) odstíny barev, které
jsou příjemnější jistě i cestujícímu. Snad i proto jsme na úvod vybrali
jeden z vlaků ZSSK v jednotném barevném schématu, zde u Nosic-
ké přehrady je jím IC 504 „Tatran“ Košice - Bratislava v čele s loko-
motivou 350.007 dne 20. 8. 2011.

Snímek: -tk-
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O barevném řešení železničních vozidel osobní dopravy se již dlouho vedou vášnivé spory mezi desig-
néry, výrobci těchto vozidel, jejich provozovateli, experty na pasivní bezpečnost vozidel, techniky 
a v neposlední míře i výrobci nátěrových hmot a hygieniky (o železničních fanoušcích ani nemluvě,
to je kapitola sama pro sebe...). Na tuto problematiku lze tak pohlížet z úhlu pohledu technického,
obchodního, estetického, bezpečnostního nebo hygienického. Tento článek bude omezen na pohled
obchodní se zajížďkou do oblasti estetiky na straně jedné a systémového inženýrství na straně
druhé. Nebude řešit otázky hygienické, bezpečnostní a ani technické, jakož ani případné 
nedbalostní odchylky nátěrů od grafického manuálu či různé okamžité výjimky z něj... 
Rovněž se bude snažit o nepodjatý pohled na tuto problematiku 
s ohledem na minulou práci jeho autora v této oblasti.
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V minulosti až na vzácné výjimky se
u barevného řešení železničních vozi-
del osobní dopravy uplatňovala zásada
co nejjednoduššího provedení (jedno-
barevnost) a údržby (odstín zvolen tako-
vý, aby znečištění vozidla bylo co nej-
méně patrné). Obchodní stránka věci se
neřešila, funkce nátěru byla omezena
na ochrannou proti znehodnocování
materiálu zubem času a např. barvy
většiny vozů (nejen) bývalé instituce
Československé státní dráhy, po-
někud posměšně zvané „zeleň vagó-
nová“ či zpestřující modrá barva vozů
lůžkových a restauračních, byly barva-
mi bez fantazie. Výjimky, zejména ve vy-
spělejších zemích samozřejmě existo-
valy.

Protože však nová doba s nastupu-
jící konkurencí a fakt, že obal prodává
(a že vozidlová skříň je celkem pěkný
kus obalu), rozhodly, že je nutné s do-
savadním stavem něco dělat, vznikla
myšlenka na změnu koncepce barevné-
ho řešení železničních vozidel osobní
dopravy a to tak nabylo na pestrosti.
Začaly se uplatňovat různé nové filo-
sofie barevného řešení železnič-
ních vozidel osobní dopravy, z nichž
nejreprezentativnějšími jsou asi násle-
dující:
a) vozidla dopravce jsou nadále barev-

ně řešena jednotně, bez ohledu na
jejich určení, jsou však zvoleny
obchodně zajímavější barvy nátěrů,

b) vozidla dopravce jsou řešena systé-
mově dle jejich typu či určení a jejich
nátěr tak kromě estetické plní i infor-
mační funkci.

Barevné řešení ad b) 
se dále u různých dopravců
řeší dvojím způsobem:

ba) technokraticko-byrokraticky, kdy
nátěr je volen dle technických

vensko a. s. novému barevnému řeše-
ní á la Daniel Blonski unikla pouze 
(a naprosto legitimně) historická vozidla,
v případě firmy České dráhy a. s. hned
v úvodu byly z barevného řešení á la
Aleš Najbrt vyjmuty např. vícesystémo-
vé naklápěcí elektrické jednotky, nové
vícesystémové lokomotivy či modernizo-
vané motorové jednotky s nízkopodlaž-
ní částí nebo nové a modernizované 
lůžkové vozy s UNESCO motivy...

Přitom barevné řešení vozidel osob-
ní dopravy by mělo být kromě nějakých
historicko-geografických reminiscencí
orientováno i na zákazníka, nikoli však
na technickou podstatu vozidla (barva
je totiž navíc důležitá součást informač-
ního systému ve vztahu železnice - ces-
tující). Např. podélná stěna vozů tak
může být i dvoubarevná (kde jedna bar-
va bude vždy jednotící, druhá rozlišova-
cí).

Barva vozu by tak např. mohla vyjad-
řovat jeho určení pro ten který produkt

charakteristik železničního vozidla
(typu vozidla),

bb) obchodně, kdy nátěr cestujícímu
naznačuje určení daného železnič-
ního vozidla.

Barevné řešení ad bb) 
je pak voleno 
dvojím způsobem:

bba) segmentačně (nedálková dopra-
va, dálková doprava),

bbb) kvalitativně (osobní vozy dle tříd,
ubytovací vozy, jídelní vozy apod.),

bbc) kombinovaně (segmentačně-kva-
litativně).

K dopravcům s barevným řešením
ad a) patří bezpochyby např. firma
Železničná spoločnosť Sloven-
sko a. s., kde s nástupem korporátní-
ho designu á la Daniel Blonski došlo 
k likvidaci barevného řešení ad bbc).
Na rozdíl od toho např. firma České
dráhy a. s. přijetím korporátního
designu á la Aleš Najbrt opustila kon-
cept ad bbc) (á la Igor Chovanec) a
přešla na koncept ad bbb). Vrcholem
technokratického pojetí koncepce
barevného řešení byly počátky změny
korporátního designu u firmy Polskie
Koleje Państwowe SA (ad bbb)), kde
toto vedlo ke krajně neestetickému ba-
revnému řešení vozů s oběma třídami,
které byly tudíž uprostřed vizuálně roz-
půlené.

Je ovšem zajímavé, že i v případě,
že dopravce si schválí svůj korporátní
design, sám jej vzápětí pod rouškou růz-
ných pseudoargumentů ignoruje, díky
čemuž pak přežívají nestandardní nátě-
ry i velké opravy laku vozidla, jak v pří-
padě firmy České dráhy a. s. ukazuje
přiložený obrázek. 

Zatímco v případě korporátního de-
signu firmy Železničná spoločnosť Slo-

(vlaky standardní kvality bez ohledu na
typ dopravy (nedálková, dálková), ná-
podobně vlaky nadstandardní kvality 
(s možným dělením na denní a noční,
přičemž soudobé vozy pro noční do-
pravu se automaticky považují za vozid-
la nadstandardní kvality s ohledem na
jejich přísné hygienicko-bezpečnostní
podmínky).

V případě korporátního designu
firmy České dráhy s. o. á la Igor
Chovanec se dvoubarevnost bílo-zele-
né koncepce vozidel nedálkové dopra-
vy podřizovala pragmatickému názoru,
že takové vozy již u firmy existují, bílo-
červené koncepce vozidel denní dál-
kové dopravy prakticky rovněž a dvou-
barevnost bílo-modré koncepce vozidel
pro noční dálkovou dopravu dávala na-
jevo, že tmavě modrý odstín vyjadřuje
barvu noční bezoblačné oblohy (té, kte-
rá se vznáší během jízdy ubytovacího
vozu nad ním). Zalomení okenního pru-
hu u restauračních vozů pak dávalo

Osobní vozy ČSD byly v minulosti (až na výjimky) natírány tmavě zelenou
barvou. Dobře kryla špínu a vyhovovala i armádě, připravující se léta na
válečný konflikt.

Na západ od našich hranic nebyla na železnici o atraktivní barevná řešení
nouze.

Šedá znamená jídlo. Asi to nebylo nejšťastnější řešení. Na jídelní vozy by
mělo být nově aplikováno barevné schéma lehátkových vozů.

Pro vlaky kategorie IC zvolily ŽSR speciální nátěr vozů.

Jedny z prvních rekonstruovaných vozů z MOVO Plzeň byly dodány 
v tomto zcela atypickém nátěru, jenž se (naštěstí) dále nerozšířil.

Lehátkový vůz ČD v typickém šedo-modrém provedení.

Snímek: Bohuslav Kotál

Snímek: Ivan Benetka

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Snímek: EK
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cestujícímu touto nenásilnou formou
najevo, že zde je „srdce“ vlaku... Nos-
ným odstínem podokenní části byla
vždy barva dle RAL 7035 šeď světlá.
Okenní pruh měl pak barvu odstínu 
dle RAL 6001 zeleň smaragdová, RAL
2002 oranž krvavá nebo RAL 5003
modř safírová. Jiná než lokomotivou
tažená vozidla měla být řešena obdob-
ně, ale již dvoupodlažní vozy byly řeše-
ny z nepochopitelných důvodů odlišně
- RAL 5015 modř nebeská, RAL 7001
šeď stříbrná. I nově pořizovaná vozidla
neunikla mutacím, a tak např. jejich
střechy již byly natírány odlišně, dle
RAL 6006 šeď olivová místo odstínu
RAL 7035 šeď světlá. 

Rozlišovacím znakem je i řešení bar-
vy dveří vozu určených pro veřejnost,
které by měly být v případě nedálkové
dopravy určitě zvýrazněny (s ohledem
na požadavek rychlé výměny cestují-
cích), zatímco dveře, které nejsou urče-
ny pro veřejnost, by měly být barevně
co nejvíce potlačeny (a v případě dál-
kové dopravy je to otázka ryze estetic-
ká...).

Jako vrchol technokratického přístu-
pu k věci ať poslouží bývalé barevné
řešení vozů pro vlaky vyšších přeprav-
ních kategorií u firmy Železničná
spoločnosť Slovensko a. s., kde
původně zajisté dobře myšlený záměr
zvýraznění nezavřených dveří výkyv-

ných u vozů starších řad vedl k jejich
oranžovému nátěru (RAL 2004 oranž
čistá) zvenku, ovšem přenesením této
idey na předsuvné dveře ztratil onu
logiku (neb takovéto dveře ani při otev-
ření nevyčnívají svou zvýrazněnou plo-
chou do prostoru, jako je tomu u dveří
výkyvných) a navíc způsobil barevnou
kombinaci okenního pruhu (RAL 3002
červeň karmínová) a dveří takovou, že
nebylo na první pohled patrné, zda-li
se nejedná o omyl při nástřiku vozu.
(tato anomálie byla barevným řešením
á la Daniel Blonski odstraněna). Při
kombinaci s barvou okenního pruhu
vozů pro vlaky nedálkové dopravy (RAL
6018 zeleň májová) pro změnu do-
cházelo k reminiscencím na poněkud
orientální styl. 

K odstranění tří bílých (RAL 9010
běl čistá) pruhů pod okny došlo po
vyčlenění provozování osobní dopravy
z původní firmy Železnice Slovenskej
republiky do firmy Železničná spo-
ločnosť Slovensko a. s., kdy tato
dostala nové logo, svým tvarem ne-
vhodné pro zakomponování do těchto
pruhů.

Za zmínku stojí i vztah odstínu bar-
vy okenního pruhu k oknům samotným.
Je-li okenní pás barevně řešen tak,

Jídelní vůz ČD s typickými zalomeným pruhy byl v soupravě nepřehléd-
nutelný.

Patrové vozy řady Bmo v šedo modrém zbarvení ČD byly později dopl-
něny o červenou barvu dveří.

Nové vozy pro vlaky kategorie EC dodala společnost Siemens. Oproti
schválenému schématu ale s odlišnou barvou střechy.

Zatímco střechy osobních i rychlíkových vozů ŽSR byly natírány stříbr-
nou barvou, vozy lůžkové, lehátkové a služební (poštovní) měly střechu
v barvě skříně, tj. modrou.

Osobní vozy ZSSK působily po odstranění tří bílých pruhů nepříliš atrak-
tivním dojmem.

Rychlíkový vůz ZSSK v původním
barevném provedení ŽSR. Nové lo-
go Železniční spoločnosti Sloven-
sko už ke třem pruhům prostě ne-
sedí.

Snímek: Ivan Benetka

Rychlíkový vůz ZSSK ještě bez
označení vlastníka. Červená barva
skříně poněkud splývá s oranžovou
barvou dveří.

Lehátkové vozy v původním barevném schématu ŽSR, již s odstraněný-
mi bílými pruhy a s logem Železniční spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Snímek: 
Ivan Benetka

Snímek: 
Ivan Benetka
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aby splývala jeho barva s pocity barvy
oken, lze takovou skříň považovat optic-
ky (včetně barvy skel v oknech) za dvou-
barevnou, bez rušivých elementů oken
(např. předchozí nátěr železničních vo-
zů dálkové osobní dopravy firmy Öster-
reichische Bundesbahn AG či stávající
nátěr železničních vozů dálkové osobní
dopravy firmy RegioJet a. s., využíva-
jících pro okenní pruh odstín RAL 7016
šeď antracitová, jak ukazuje přiložený
obrázek; další odstíny jsou RAL 1028
žluť melounová a RAL 9006 běl hliní-
ková).   

Porovnání koncepcí barev-
ného řešení železničních
vozidel osobní dopravy 
v Česku a na Slovensku 
dle dopravců

Není cílem tohoto článku detailně
popisovat barevné řešení vozidel toho
kterého dopravce, od toho jsou jejich
grafické manuály. Cílem je poukázat
na výhody a nevýhody jimi zvolených
filozofií. Pro úplnost je uveden přehled
všech provozovatelů osobní železniční
dopravy akreditovaných v Česku a na
Slovensku a zvolená barevná koncep-
ce jejich korporátního designu.

České dráhy a. s.

Firma zvolila korporátní design ad
bbb) (kvalitativně odlišený nátěr dle
určení vozidla (v případě interiérových
vozidel)).

VIAMONT Regio a. s.

Společnost nevlastní žádná želez-
niční vozidla osobní dopravy, všechna
má pronajata od jiných dopravců (Čes-
ké dráhy a. s., Vogtlandbahn GmbH,
Przewozy Regionalne Sp. z o. o.) 
s jejich korporátním designem. Pouze
v jednom případě byl uplatněn firemní
korporátní design na vozidlo, pronajaté
od dopravce České dráhy a. s. S ohle-
dem na to tak nelze korporátní design
nikam zařadit.

Veolia Transport Morava a. s.

Firma nevlastní žádná železniční vo-
zidla, nelze proto o korporátním desig-
nu v této oblasti mluvit. Je možné však
počítat s přenesením korporátního de-
signu vozidel silniční osobní dopravy
(autobusů).

Firma má pronajata železniční vo-
zidla osobní dopravy od Svazku obcí

údolí Desné, který má korporátní de-
sign svůj vlastní. S ohledem na ome-
zení typů vozidel na motorové jednotky
a vozy (s přívěsnými vozy) jej však nelze
nikam zařadit.

Vogtlandbahn GmbH

Korporátní design této společnosti
nelze s ohledem na omezení typů vozi-
del na motorové jednotky nikam zařadit.

RegioJet a. s.

Korporátní design této firmy je jas-
ně zařaditelný jako ad a) (vozidla ba-
revně řešena jednotně bez ohledu na
jejich určení).

LEO Express a. s.

Korporátní design této firmy nelze
s ohledem na omezení typů vozidel na
elektrické jednotky nikam zařadit.

Jindřichohradecké místní
dráhy a. s.

Korporátní design u této firmy prak-
ticky neexistuje, je nutné jej nejdříve
vytvořit...

Železničná spoločnosť
Slovensko a. s.

Korporátní design této firmy je jas-
ně zařaditelný jako ad a) (vozidla ba-
revně řešena jednotně bez ohledu na
jejich určení). (Viz úvodní na stránkách
38 - 39).

WAGON SERVICE a. s.

Firma nevlastní žádná železniční vo-
zidla osobní dopravy, ta má v majetku
její mateřská firma WAGON SERVICE
travel s. r. o. Korporátní design této
firmy je jasně zařaditelný jako ad a)

(vozidla barevně řešena jednotně bez
ohledu na jejich určení).

S ohledem na výše uvedené tak
budou popisovány výhody a nevýhody
pouze dvou barevných koncepcí (ad a)
a ad bbb)). Úvodem je nutné sdělit, 
že při designovém návrhu jakéhokoli
nového vozidla hraje velkou roli symbió-
za tvaru a barvy. Je jasné, že např. u
lokomotivou tažených vozů, jejichž tvar
je jaksi ustálen a takřka identický bez
ohledu na jejich výrobce či odběratele,
není tomu tak např. u lokomotiv, kolej-
nicových autobusů či ucelených jedno-
tek. Dávat takovým vozidlům posléze
nový unifikovaný nátěr (bez ohledu na
jeho zvolenou filozofii) je krajně ošemet-
ná záležitost, což z estetického hledis-
ka může skončit i velmi sporně.

Takováto úvaha však neznamená,
že nelze aplikovat unifikovaný korporátní
nátěr na všechna vozidla. Není to jedno-
duché, ale když se k problematice při-
stoupí s citem, lze splnit jak požadavky
na jednotný korporátní design (čehož
dopravce České dráhy a. s. doposud
nikdy nedosáhl), tak skloubit barevné
řešení s tvarem daného vozidla.

Při studování unifikovaného barev-
ného řešení vozidel dopravce Želez-
ničná spoločnosť a. s. lze též vy-
pozorovat určitý pokus o citlivé řešení
zejména hnacích vozidel, jejichž tvar
předurčuje barevné řešení mnohem ví-
ce než např. tvar lokomotivou tažených
vozů. Asi nikdy nebude dokonalé tako-
vé řešení, vždy půjde o kompromis, leč
může být celkem zdařilý.

Přes všechna úskalí, která z hledis-
ka estetického při absolutní unifikaci
nátěrů vozidel dopravce na autory ta-
kového barevného řešení číhají, nelze
upřít pozitivní dojem z celkového řeše-
ní, což vynikne zejména u dlouhých,
lokomotivou tažených vlaků, sestave-
ných z vozidel různých typů a určení.
O to více pak vynikne krása jednotné-

ho stylu současného barevného řešení
těchto vozidel. 

Celkově tak lze nový korporátní de-
sign firmy Železničná spoločnosť Slo-
vensko a. s. hodnotit jako krok správ-
ným směrem. 

Použité odstíny barev pro výše uve-
dená schémata jsou následující:
RAL 9006 (stříbrnobílá),
RAL 3002 (červeň karmínová),
RAL 9010 (běl čistá),
RAL 7040 (šeď okenní),
RAL 7012 (šeď čedičová).

Pro změnu při studování diverzifiko-
vaného barevného řešení vozidel do-
pravce České dráhy a. s. sice na
první pohled (s výše uvedenými výjim-
kami) rovněž dochází k dojmu unifikace
barevného řešení vozidel (odstranění
dělení na dálkovou a nedálkovou dopra-
vu, odstranění dělení na denní a noční
dopravu, odstranění dělení hnacích vo-
zidel dle trakce), ale současně dochá-
zí k odlišení lokomotivou tažených vozů
dle jejich určení. Nikoli tedy důkladně
na vozové třídy, ale v hloubce dělení na
vozy osobní, služební, restaurační, spo-
lečenské, lehátkové a lůžkové, přičemž
v případě kombinovaných vozů (např.
osobních s restauračním oddílem či se
služebním oddílem) naštěstí nedochá-
zí k drastickému barevnému odlišení
funkce dané části vozu. 

Ani toto barevné odlišení lokomoti-
vou tažených vozů osobní dopravy fir-
my České dráhy a. s. však nepřežilo
beze změny dlouhou dobu, a tak se na
scéně objevil první restaurační vůz 
s dalším barevným řešením, shodným
s lehátkovými vozy... První lůžkový vůz
natřený dle nového barevného sche-
matu (ale zatím ještě stále se šedou
střechou a bez bílého nadokenního
pásu) rovněž dostal nátěr identický 
s nátěrem lehátkového vozu... Počet
odstínů barev se rovněž zvětšil, neb
společenské a salonní vozy obdržely

Dnes jsou všechny vozy ZSSK pro osobní i rychlíkovou dopravu natírány
dle jednotného schématu á la Daniel Blonski.

V jednoduchosti je krása. Vlaky RegioJetu jsou na železnici nepřehléd-
nutelné.

Na Slovensku se (na rozdíl od tuzem-
ských železnic) skutečně podařilo pro-
sadit korporátní nátěr bez kompromisů.
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pro střední pruh svůj specifický od-
stín... 

Odlišení lokomotivou tažených vo-
zů je tak řešeno kombinací dvou až tří
odstínů barev (ze čtyř mimo doplňko-
vých) ve třech pruzích; dveře pro veřej-
nost jsou zvýrazněny, jak je patrno z
následujících fotografií.

Celkově lze nový korporátní design
firmy České dráhy a. s. hodnotit jako
krok správným směrem s následujícími
výhradami:
1. barevné odlišování lokomotivou ta-

žených vozů dle jejich určení je nad-
bytečné a bylo by zajímavé vědět,
jak by v tomto pojetí vypadala více-
systémová elektrická naklápěcí jed-
notka firmy, byla-li by na ní apliková-
na stejná filozofie,

2. zrealizované barevné řešení pro res-
taurační vozy má dvojí provedení,
přičemž to novější je identické s ře-
šením přijatým pro lehátkové vozy,

3. zrealizované barevné řešení pro lůž-
kové vozy má řešení identické s ře-
šením přijatým pro lehátkové vozy,

4. dodatečně zvolený barevný odstín
pro střední pruh společenských vo-
zů je nesystémový (neobjevuje se 
v žádném jiném případě),

5. podokenní nápisy nejsou realizová-
ny na všech řešených vozech,

6. barevné řešení výrazně ztrácí na své
estetičnosti v sychravém počasí; zde
navíc přistupuje i otázka pasivní bez-
pečnosti, ta ovšem není předmětem
tohoto článku.
Pakliže lze tedy nově zvolený korpo-

rátní design firmy hodnotit s výše uvede-
nými výhradami celkem pozitivně, nelze
již totéž říci o chování firmy k němu jako
takovému. Mezi základní výhrady k její-
mu chování tak patří:
1. udělení totální výjimky z korporátní-

ho designu pro vybraná vozidla,
2. dopuštění mutace schváleného kor-

porátního designu.  

Aby toho nebylo málo, tak již třetí
verzi „jednotného“ nátěru během tří let
nanáší České dráhy a. s. na svá vozid-
la. Týká se to též lokomotiv, na nichž
se zcela změní rozložení barev. Jde o

původní modrý lichoběžník na bocích,
který již jednou změnou prošel, a o svět-
le šedou barvu na hlavním rámu a na
střeše, kterou nahradil tmavě modrý
odstín. Lichoběžník, poslední pojítko
všech tří nátěrů, teď zmizí docela. Zbu-
dou jen shodné barvy. 

Škoda těchto nesystémových prvků
v jinak celkem přijatelné nové filozofii
barevného řešení železničních vozidel
společnosti České dráhy a. s. Možná
by aspoň stálo za pokus začít jednat 
s autory nátěrů oněch vybraných, do
nového korporátního designu firmy ne-
zahrnutých vozidel, o jejich redesignu.
Kompromisy existují, jsou určitě mož-
né, a to dokonce i s ponecháním moti-
vů UNESCO...

Použité odstíny barev pro výše uve-
dená schémata jsou následující:

RAL 7035 (šeď světlá),
RAL 5015 (modř nebeská),
RAL 5003 (modř safírová),
RAL 7022 (šeď umbrová),
RAL 1003 (žluť signální),
RAL 9006 (běl hliníková); pouze u spo-
lečenských vozů.

Ing. Igor Chovanec

Lehátkový vůz ČD v designu „Najbrt“ v hale hlavního nádraží v Praze.

Původní barevné schéma lehátkových vozů mají postupně přebrat i vozy
lůžkové (na snímku) a jídelní. I tak ale zůstala střecha v původním
šedém odstínu a nad okny chybí i avizovaný bílý pás.

Prezentace nových nátěrů studia 
Najbrt v Praze na Masarykově nádraží.

Původní a inovovaný korporátní nátěr aplikovaný na osobních vozech ČD.

Postupem času zmizela z rámu a skříně lokomotivy světle šedá barva a
rázem je po eleganci...

Opěvovaný korporátní nátěr se stále vyvíjí. Nakonec ustoupily i charak-
teristické lichoběžníky a šikmé pruhy na lokomotivách. Nahrazeny byly
vodorovnými pruhy barev. Co bude následovat dál...?

Snímek: Ivan Benetka

Snímek: Ivan Benetka

Snímek: Ivan Benetka

Snímek: 
Ladislav Seidenglanz

Snímek: 
Ladislav Seidenglanz
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