
lemeno pochází z údolí vádí
Azawakh (Azauakh), obãasného
toku na v˘chodû Mali, poblíÏ hra-

nic s Nigerem, ústícího do fieky Niger.

PÛvod a v˘voj
AzavaÏsk˘ chrt je pfiedstavitelem africké
vûtve v˘vojové linie orientálních chrtÛ,
podobnû jako arabsk˘ chrt – sluga. NáleÏí
do ní zcela pfiirozenû tak jako egyptská
saluka ãi sluga (dnes jiÏ vymfielé pleme-
no), arabsk˘ chrt (sluga z oblasti Mag-
hrebu), mauritánsk˘ chrt z Mauritánie na
severozápadû Afriky a ãadsk˘ chrt (chrt
z jihov˘chodní Sahary, ze severu republi-
ky âad). Blízce spfiíznûná s africk˘mi chr-
ty orientálního pÛvodu je také sinajská
sluga – chrt arabsk˘ch beduínÛ kmene Ta-
rabin z Izraele a neÏdská saluka (Nejdi
Saluki) z Arabského poloostrova. 
Vzhledem k asijskému pÛvodu jak chrtÛ
tuareÏsk˘ch, tak arabsk˘ch patfií k pleme-
nÛm v˘vojovû spfiíznûn˘m také persk˘
chrt – saluka (naz˘van˘ tazy), afgánsk˘
chrt (nûkdy také oznaãovan˘ tazy), jiho-
rusk˘ stepní chrt neboli stepní barzoj
(bíl˘ tazy), stfiedoasijsk˘ (turkmensk˘)
chrt (pro nûhoÏ se název tazy pouÏívá
nejãastûji), kyrgyzsk˘ chrt neboli tajgan

(rovnûÏ naz˘van˘ bíl˘ tazy), ale také jeden
z ãínsk˘ch chrtovit˘ch psÛ – ãínsk˘ tazy
a chrti z Indického subkontinentu – ram-
púrsk˘, poligarsk˘ a bandÏarsk˘ (Banjara
Greyhound, Vanjari Dog).
Chrti orientálního pÛvodu se do Afriky
roz‰ífiili z v˘chodu v nûkolika vlnách
s rÛzn˘mi etniky. Pfiitom plemena pochá-
zející ze subsaharské oblasti, tzv. Sahelu,
k nimÏ náleÏí i azavaÏsk˘ chrt, se do
Afriky dostala s Berbery mnohem dfiív
neÏ pfiedkové dne‰ního arabského chrta 
– slugy s Araby. Tuaregové jsou etnikem
hamitského pÛvodu blízce spfiíznûn˘m
s Berbery. Není sice pfiesnû známo kdy,
ale je jisté, Ïe jejich pfiedkové pronikli
spolu s ostatními berbersk˘mi etniky na

sever ãerného kontinentu z v˘chodu,
z Asie. Ze severní Afriky vytlaãili pÛvodní
ãerno‰ské obyvatelstvo na jih a v období
starovûku ovládli tuto ãást ãerného kon-
tinentu. Pozdûji, od 7. stol. n. l., zaãali pro-
nikat z Arabského poloostrova na západ
afrického severu Arabové a berberské
obyvatelstvo muselo z vût‰í ãásti ustoupit
z oblasti Maghrebu na jih, do saharsk˘ch
oáz a subsaharského Sahelu.
Arabové pfiivedli s sebou do severozápad-
ní Afriky chrty orientálního pÛvodu stej-
nû jako pfiedtím berberské kmeny. Za
arabské expanze se chrti berbersk˘ch
TuaregÛ dostali se sv˘mi majiteli na jih
a stali se pfiedky azavaÏského chrta a dal-
‰ích tuareÏsk˘ch chrtÛ. Chrti, ktefií pfii‰li
o nûkolik století pozdûji s Araby, se stali
na severu Afriky pfiedky slugy a plemen
s ní bezprostfiednû spfiíznûn˘ch. Z Mau-
ritánie pocházející mauritánsk˘ chrt je
jak˘msi pfiechodem mezi arabsk˘mi
a tuareÏsk˘mi chrty, coÏ úzce souvisí
s tím, Ïe i obyvatelstvo této zemû je smí-
‰eninou etnik arabského a berberského
pÛvodu. AzavaÏsk˘ chrt není jedinou for-
mou subsaharsk˘ch chrtÛ. Z rozlehlé
oblasti Sahelu, která se táhne od Sene-
galu a Mauritánie na západû pfies Mali,
Burkinu Faso, Niger, Nigérii a âad aÏ po
Súdán na v˘chodû, pochází vût‰í, pfiesnû
neurãen˘ poãet místních plemen, z nichÏ
nejznámûj‰í je ãadsk˘ chrt (chrt z jihov˘-
chodní Sahary).
AzavaÏsk˘ chrt je chrt HoggarÛ – tuareÏ-
ského kmene ze skupiny Aullemeden Kel
Ataram, jejímÏ centrem je mûsto Ménaka
na jihov˘chodû Mali, pfii stfiedním toku
fieky Niger. Je produktem reproduktivní
izolace, kterou z v˘chozí populace chrtÛ
zdej‰ích TuaregÛ vznikly rÛzné lokální
variety li‰ící se nûkter˘mi znaky stavby
tûla, velikostí (kohoutkovou v˘‰kou)
a zbarvením srsti. Pfiíãiny reproduktivní
izolace, jeÏ vedla k jeho vzniku, nebyly
pouze zemûpisné (geografická izolace),
ale také spoleãenské (sociální) – byl chr-
tem jediného tuareÏského kmene ob˘va-
jícího údolí vádí Azawakh. 

Vznik kulturního plemene
Hoggarové takfika nikdy nedávali své chr-
ty, které si vysoce cenili, cizincÛm. Vzdor
tomu od nich získal koncem ‰edesát˘ch
let 20. stol. dr. Z. Peçar z tehdej‰í Jugo-
slávie jako v˘raz ocenûní sv˘ch sluÏeb
darem pár azavaÏsk˘ch chrtÛ. Byli to úpl-
nû první nebo jedni z prvních pfiedstavi-
telÛ plemene, ktefií se vÛbec dostali do
Evropy. Krátce nato dovezli nûkolik psÛ
nového plemene také francouz‰tí chova-
telé a chovatelka arabsk˘ch chrtÛ – slug 
V. Sekalecová rovnûÏ z b˘valé Jugoslávie.
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Azavažský chrt

Mauritán-
sk˘ chrt

Podle Mezinárodní kynologické federace (FCI) je zemí pÛvodu
azavaÏského chrta (Azawakh) stfiedoafrická republika 
Mali, pfiiãemÏ patronát nad standardem drÏí Francie. 

AzavaÏsk˘ 
chrt je
vysokonoh˘
elegantní pes
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Ne‰tûstím bylo, Ïe vzdor v‰em odli‰nos-
tem ve stavbû tûla mezi arabsk˘m chrtem
– slugou a azavaÏsk˘m chrtem byli pfií-
slu‰níci v Evropû zcela nového plemene
povaÏováni za lokální varietu slugy.
I kdyÏ arabsk˘ chrt – sluga pochází v˘-
hradnû z oblastí severnû od Sahary, z tzv.
Maghrebu, a pfiesto, Ïe je etnograficky
prokázáno, Ïe kultury z tûchto oblastí se
s kulturami subsaharsk˘mi nikdy bûÏnû
nemísily, trvala jiÏ zmínûná V. Sekalecová
a jiní chovatelé slug velmi dlouho na
tom, Ïe jimi z Afriky doveÏení psi jsou
arab‰tí chrti – slugy. Zpoãátku také byli
první evrop‰tí azavaÏ‰tí chrti posuzováni
na v˘stavách spolu se slugami, a protoÏe
neodpovídali standardu tohoto plemene,
byli jako atypiãtí vyfiazováni nebo hodno-
ceni velmi ‰patnû.
To vyvolalo zhruba v polovinû roku 1972
první diskuse o shodách a rozdílech ve
stavbû tûla tzv. tuareÏského chrta (jak se
tehdy naz˘val azavaÏsk˘ chrt) a arabské-
ho chrta – slugy. V rámci této diskuse se
objevoval zcela logicky také názor a to
nejsprávnûj‰í, Ïe jde o zvlá‰tní svébytné
plemeno, které kromû pfiíslu‰nosti k téÏe
v˘vojové linii chrtÛ nemá s arabsk˘m chr-
tem – slugou nic spoleãného. Markant-
ních odli‰ností mezi obûma plemeny je
totiÏ skuteãnû dost.
Pfiedtím, neÏ získal chrt zvan˘ ve své
domovinû (v jazyku tamachek) oska ne-
bo také eidi oznaãení „azavaÏsk˘ chrt“,
byl v Evropû naz˘ván rÛznû, napfiíklad
Tuareg Sloughui, tj. tuareÏská sluga,
nebo tuareÏsk˘ chrt (arabské slovo ãtené
jednou „saluki“ a jindy „slougui“ nebo
„sloughi“ – to proto, Ïe arab‰tina zapisu-
je pouze souhlásky – neznamená nic
jiného neÏ psa lovícího zrakem – chrta).
Komise pro chrty FCI navrhla nejprve
název tuareÏsk˘ chrt, potom název
malisk˘ (malijsk˘) chrt a nakonec se uja-
lo vûcnû nejsprávnûj‰í pojmenování aza-
vaÏsk˘ chrt (lévrier de Azawakh). JenÏe
stále bylo mnoho tûch, ktefií trvali na
pfiíslu‰nosti v Evropû nového plemene
k arabskému chrtovi – sluze, a proto se
ãasto pouÏíval také název Sloughi –
Azawakh. Je tfieba vzít v úvahu, Ïe první
importy azavaÏsk˘ch chrtÛ byly uskuteã-
nûny se zámûrem získat z Afriky chovná
zvífiata pro posílení a roz‰ífiení chovné
základny arabského chrta – slugy. V roce
1973 pfiijala FCI nov˘ standard tohoto
plemene a krátce nato byl jejím orgá-
nÛm pfiedloÏen ke schválení také stan-
dard azavaÏského chrta. Ve spolupráci
s tehdej‰í dnes jiÏ neexistující Me-
zinárodní unií klubÛ chovatelÛ chrtÛ
(UICL) doporuãila komise pro chrty
FCI, aby nové plemeno nebylo kfiíÏeno

s arabsk˘m chrtem – slugou. K jeho ofi-
ciálnímu uznání v‰ak do‰lo aÏ po dal-
‰ích prÛtazích roku 1980 a to pod
názvem Sloughi–Azawakh – první ãást
jména byla vypu‰tûna aÏ dodateãnû.
Spory o identitu azavaÏského chrta jsou
Ïivé i v souãasnosti, kdy ho jiÏ nikdo za
varietu arabského chrta – slugy nepova-
Ïuje. Jde o t, co s chrty z oblasti Sahelu,
ktefií neodpovídají standardu azavaÏské-
ho chrta a které jejich majitelé v relativnû
znaãném poãtu a za nemal˘ch nákladÛ
dovezli a dováÏejí do Evropy k oÏivení
jeho chovu. Podle jednoho názoru, kter˘
je zastáván hlavnû ve Francii, by mûli b˘t
v‰ichni zafiazeni do dne‰ního plemene
azavaÏsk˘ chrt, jehoÏ standard by se
musel upravit tak, aby jim vyhovoval.
Podle jiného mínûní, zastávaného hlavnû
v Nûmecku, by mûl b˘t azavaÏsk˘ chrt i se
sv˘m standardem zachován v dne‰ní
podobû a pro ostatní chrty ze Sahelu by
mûlo b˘t vytvofieno nové plemeno s vlast-
ním standardem. Byl pro nû jiÏ také navr-
Ïen název – sahelsk˘ chrt. Nûmecké fie‰e-
ní je jednoznaãnû lep‰í, neboÈ zachovává

identitu vysoce u‰lechtilého azavaÏského
chrta a dává souãasnû moÏnost jin˘m
lokálním varietám chrtÛ ze Sahelu, aby
byly uznány a mûly vlastní standard. 

Komentáfi ke standardu 
AzavaÏskému chrtovi náleÏí standard FCI
ãíslo 307 z roku 1998. Nomádsk˘mi
Hoggary byl pouÏíván k lovu na vidûnou
a pfiedstavoval pro nû nejen bohatství, ale
také spoleãníka. Je to mimofiádnû vysoko-
noh˘ a velmi elegantní, vzácnû u‰lechtil˘
chrt. Stavba tûla musí b˘t celkovû lehká,
nikdy nesmí b˘t tûÏká – taková se pokládá
za vadu. Je dokonale suché konstituce,
takÏe pod kÛÏí je dobfie patrná nejen
v‰echna povrchová kosterní svalovina,
ale i podstatná ãást kostry a tenké, pevné
‰lachy. Jakékoli nedostatky v typu, zvlá‰tû
ty, které by mohly nasvûdãovat nedávné-
mu kfiíÏení s jin˘mi plemeny, musejí b˘t
hodnoceny jako vyluãující vada. Formát
tûla odpovídá obdélníku postavenému na
krat‰í stranu, jinak fieãeno – je vy‰‰í neÏ
del‰í, neboÈ délka tûla mûfiená od pfiední-
ho okraje ramenního kloubu po sedací
hrbol na pánvi je krat‰í neÏ kohoutková
v˘‰ka. Vzájemn˘ pomûr délky tûla a ko-
houtkové v˘‰ky se má jako 9 : 10. U fen
mÛÏe b˘t tento pomûr lehce pfiekroãen,
coÏ znamená, Ïe mohou b˘t témûfi ãtver-
cového formátu. Del‰í tûlesn˘ rámec je
vadou. Kohoutková v˘‰ka ãiní u psÛ 64 aÏ
74 cm, u fen 60 aÏ 70 cm. Pfiekroãení hor-
ních i dolních hranic kohoutkové v˘‰ky
o více neÏ 3 cm je vyluãující vada. Tûlesná
hmotnost se pohybuje u psÛ mezi 20 aÏ
25 kg a u fen mezi 15 aÏ 20 kg.
Povahovû je Ïiv˘, pozorn˘, ale odtaÏit˘.
Obzvlá‰tû k neznám˘m osobám je velmi
rezervovan˘, nûkdy mÛÏe b˘t, vyru‰uje-li
ho nûkdo z klidu, témûfi nedÛtkliv˘, ale
jinak je klidn˘ a mil˘. Nevyhledává spory,
a chce-li s ním nûkdo navázat kontakt,
o kter˘ nemá zájem, uch˘lí se do ústraní.
Získat si ho je obtíÏné aÏ nemoÏné, oso-
by, se kter˘mi se pfiátelí, si vybírá v˘luãnû
sám. Projevuje-li panick˘ strach, je to
pokládáno stejnû jako sebemen‰í názna-
ky agresivity za vyluãující vadu.
Hlava má b˘t dlouhá, jemnû modelovaná,
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AzavaÏsk˘ chrt

Sluga – arabsk˘ chrt

âím se li‰í?
ZNAK AZAVAÎSK¯ CHRT ARABSK¯ CHRT 
hlava celkovû uÏ‰í celkovû ‰ir‰í
ãenich tupûji zakonãen˘ v˘raznûji za‰piãatûl˘
ãenich zboku vy‰‰í niÏ‰í
u‰ní boltce vût‰í men‰í
bedra témûfi rovná mírnû klenutá
spodní linie tûla lomená plynulá 
pánevní konãetiny ménû zaúhlené, strmûj‰í zaúhlenûj‰í
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suchá, pomûrnû úzká, nesmí b˘t pfiíli‰
velká. Mozkovna se poÏaduje dlouhá, svr-
chu témûfi plochá. Její ‰ífika mezi u‰ními
boltci musí b˘t v˘raznû men‰í neÏ polo-
vina celkové délky hlavy mûfiené od ‰piã-
ky nosu po t˘lní hrbol. Za ideální se
pokládá, má-li se pomûr ‰ífiky mozkovny
k celkové délce hlavy jako 4 : 10. Pfiíli‰
‰iroká mozkovna se hodnotí jako vada.
Pfii pohledu ze strany by mûla b˘t horní
linie mozkovny v prodlouÏení lehce
divergentní (rozbíhavá) s linií nosního
hfibetu. Nadoãnicové oblouky jsou stejnû
jako podélná ãelná brázdiãka jen málo
patrné. Podéln˘ sagitální hfieben probíhá
stfiedem zadní ãásti mozkovny, zfietelnû
vystupuje a pfiechází ve v˘razn˘ t˘lní
hrbol. âelní sklon (stop) je velmi povlov-
n˘, nev˘razn˘. Srázn˘ stop je povaÏován
za vadu. âenichová partie je protáhlá, její
délka mûfiená od ‰piãky nosu po spojnici
vnitfiních oãních koutkÛ se má k celkové
délce hlavy jako 1 : 2, jinak fieãen, ãeni-
chová partie má b˘t stejnû dlouhá jako
mozkovna (mûfiená od spojnic vnitfiních
oãních koutkÛ po t˘lní hrbol). Její linie
jsou pfii pohledu zboku rovné. Smûrem
k nosu se zuÏuje, ne v‰ak pfiespfiíli‰. Nos
má b˘t ãern˘ nebo hnûd˘. Rozsáhlá
depigmentace nosu je neÏádoucí. Nozdry
by mûly b˘t náleÏitû otevfiené. âelisti
musejí b˘t dlouhé a silné. PoÏaduje se
nÛÏkov˘ skus. Podkus nebo pfiedkus dol-
ní ãelisti je vyluãující vadou. Líce musejí
b˘t ploché, coÏ znamená, Ïe jafimové
oblouky nesmûjí b˘t vyklenuté a Ïv˘kací
svaly nesmûjí vystupovat. Oãi jsou mand-
lovitého tvaru, pomûrnû velké. Duhovka
je tmavá nebo barvy jantaru. Svûtlé, tzv.
dravãí oko je krajnû neÏádoucí a posuzu-
je se jako vyluãující vada. Okraje oãních
víãek musejí b˘t plnû pigmentované.
U‰ní boltce mají b˘t dosti vysoko nasaze-

né. Jsou tenké, vÏdy plo‰e zavû‰ené a pfii-
léhají k lícím. U základny mají b˘t dosti
‰iroké, nikdy nesmûjí b˘t dozadu sloÏené
jako u italského chrtíka, vipeta nebo grej-
haunda. Mají tvar trojúhelníku, na
vrcholcích jsou mírnû zaoblené. V afektu
se u základny nadzvedávají.
Krk musí b˘t zfietelnû odsazen˘ od hlavy,
je dlouh˘, ‰tíhl˘, svalnat˘, v ‰íji lehce kle-
nut˘. KÛÏe na nûm b˘vá tenká a nesmí na
hrdle tvofiit ani náznak laloku. Horní linie
tûla probíhá vodorovnû nebo smûrem ke
kyãelním hrbolÛm lehce stoupá. Ko-
houtek zfietelnû vystupuje. Bedra mají b˘t
krátká, su‰e osvalená, ãasto b˘vají mírnû
vyklenutá. Kyãelní hrboly zfietelnû vystu-
pují (prominují) a jsou stejnû vysoko
nebo o nûco v˘‰e neÏ kohoutek. Ne-
Ïádoucí je, aby kyãelní hrboly byly v˘raz-
nû níÏe neÏ kohoutek. Záì je svaÏitá,
nikoli v‰ak srázná. Pfiedhrudí nemá b˘t
pfiíli‰ ‰iroké. Hrudník musí b˘t náleÏitû
dlouh˘ a hlubok˘, nedosahuje v‰ak úrov-
nû loktÛ. Hloubka hrudníku se má ke
kohoutkové v˘‰ce zhruba jako 4 : 10.
Nesmí b˘t pfiíli‰ ‰irok˘, musí ale poskyto-
vat – jak uvádí standard – dostatek pro-
storu srdci pro jeho ãinnost (ve skuteã-
nosti potfiebují odpovídající prostor spí‰e
plíce). Proto se smûrem k hrudní kosti
nesmí hrudní ko‰ pfiíli‰ v˘raznû zuÏovat.
Îebra mají b˘t dlouhá, viditelná a smû-
rem k hrudní kosti jsou mírnû a rovno-
mûrnû klenutá. Jsou-li v‰ak v její blízkos-
ti pfiíli‰ silnû zaoblená, takÏe hrudník má
na pomyslném pfiíãném fiezu tvar rezo-
nanãní skfiínû houslí, jde o vyluãující
vadu. Dolní linie tûla má pro plemeno
velmi typick˘ prÛbûh. Pfii pohledu zboku
se náhle, ale bez ostrého lomu zvedá
a elegantním vysoko klenut˘m obloukem
pfiechází do velmi vysoko, nejv˘‰e právû
pod bederní partií, vtaÏeného bfiicha.

Ocas je nízko nasazen˘, dlouh˘, tenk˘,
such˘ a ‰tíhl˘ po celé délce. Je pokryt˘
touÏ srstí jako trup. Jeho koneãek je bíle
zbarven. B˘vá nesen dolÛ zavû‰en˘ s leh-
ce vzhÛru zahnut˘m koncem. Je-li pes
v afektu, mÛÏe b˘t ocas nesen v˘‰e, aÏ
nad horní linií tûla.
Hrudní konãetiny jsou dlouhé, velmi
‰tíhlé, v postoji témûfi dokonale kolmé
k podkladu. Musejí b˘t absolutnû rovné.
Lopatky mají b˘t dlouhé, su‰e osvalené,
pfii pohledu zboku jen mírnû ‰ikmo ulo-
Ïené, tj. dosti strmé. Podélná osa lopatky
svírá s osou ramenní kosti velmi tup˘
(otevfien˘) úhel, kter˘ ãiní pfiibliÏnû 130°.
Tlapky hrudních konãetin jsou okrouhlé
s útl˘mi, tûsnû k sobû pfiiléhajícími prsty.
Ná‰lapné pol‰táfiky mají b˘t plnû pig-
mentované. Pánevní konãetiny musejí b˘t
dlouhé, su‰e osvalené. Je tfieba, aby byly
naprosto rovné a v normálním postoji
kolmé k podkladu. Stehna mají b˘t dlou-
há se suchou, pod kÛÏí dobfie patrnou
svalovinou. Úhel, kter˘ svírá podélná osa
pánve s osou stehenní kosti, je velmi
otevfien˘ (tup˘), ãiní pfiibliÏnû 130°. Úhel
v kolenním kloubu, kter˘ svírá osa ste-
henní kosti a osa bérce, je velmi otevfien˘
(tup˘) a ãiní asi 145°. Nárty jsou rovné,
suché, bez paspárkÛ. Tlapky pánevních
konãetin mají b˘t okrouhlé, s plnû pig-
mentovan˘mi ná‰lapn˘mi pol‰táfiky.
Pohyb azavaÏského chrta musí b˘t vÏdy
velmi pruÏn˘, pfiedev‰ím v kroku a klusu,
s vysokou akcí konãetin. Cval je skákav˘.
V pohybu má azavaÏsk˘ chrt vÏdy pÛso-
bit dojmem lehkosti a pruÏnosti. Jeho
pohyb musí b˘t za v‰ech okolností velmi
typick˘, je jedním z nejv˘znamnûj‰ích
plemenn˘ch znakÛ.
KÛÏe by mûla b˘t tenká. Na celém tûle
tûsnû pfiiléhá ke kosterní svalovinû a pod-
koÏí. Srst je krátká, vcelku fiídká, na bfii‰e
velmi redukovaná, ãasto chybí. Hrubé,
polodlouhé nebo jiné neÏ ve standardu
uvedené osrstûní je pokládáno za vyluãu-
jící vadu. Zbarvení srsti je ãervené, v‰ech-
ny odstíny od svûtle ãerveného pfies pís-
kovû ãerven˘ aÏ po tfiíslovû ãerven˘ jsou
pfiípustné. âerné Ïíhání není na závadu.
Bílé znaky na konãetinách musejí b˘t
ohraniãené, coÏ znamená, Ïe nesmûjí
zasahovat pfiíli‰ vysoko a spl˘vat napfií-
klad s bílou náprsenkou. Na hlavû mÛÏe
nebo nemusí b˘t ãerná maska. Bílá nápr-
senka zepfiedu na hrudi se vyskytuje vel-
mi nepravidelnû, ale patfií do zbarvení
azavaÏského chrta stejnû jako bílá ‰piãka
ocasu. Na v‰ech ãtyfiech konãetinách
musejí b˘t bílé „podkolenky“, pfiinejmen-
‰ím musejí b˘t bíle zbarvené tlapky.
Chybûní bíl˘ch znakÛ na konãetinách je
tûÏkou, vyluãující vadou. Ivan Stuchl˘

56 SVùT PSÒ 3/07

PLEMENA PSÒ

Nejrychlej‰í psi svûta – 13. díl 

Azavaci ve své domovinû

·tûnû azavaÏského chrta

Fo
to

 M
ar

tin
 S

m
rã

ek
, a

rc
hi

v

SP 03/07 54-56 Chrti 13d  5.2.2007 20:53  Stránka 56


