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PLEMENA PSÒ

Nejrychlej‰í psi svûta – 6. díl

Majestátní
vzhled,
majestátní
chování.
Takov˘ je
irsk˘ vlkodav

Irský vlkodav
Stavbou tûla i povahov˘m zaloÏením se irsk˘ vlkodav
pomûrnû v˘raznû odli‰uje od vût‰iny ostatních chrtÛ.
Statnou postavou a tûÏ‰í kostrou, klidem a sebevûdomím
pﬁipomíná na první pohled spí‰e psy dogovité.

J

ak je to moÏné? A patﬁí vÛbec mezi
chrty? V následujících ﬁádcích se
pokusíme na tyto a dal‰í otázky
odpovûdût.

PÛvod a v˘voj
Domovem irského vlkodava (Irish Wolfhound) je Irsko a jako irské plemeno ho
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uznává i Mezinárodní kynologická federace (FCI). Dne‰ní kulturní plemeno tohoto jména ov‰em b˘vá pokládáno za
rekonstrukci ãili napodobeninu statného staroirského hrubosrstého chrta
pouÏívaného v minulosti k lovu rÛzn˘ch velk˘ch zvíﬁat, pﬁedev‰ím divok˘ch
prasat, jelenÛ, losÛ a vlkÛ.

V Irsku nebyly pro typické uplatnûní
chrta, psa lovícího zrakem, ‰tvaním
v otevﬁené krajinû, v dávné minulosti
nejlep‰í podmínky. Ostrov b˘val z vût‰í
ãásti pokryt lesy, v nichÏ se lovilo s velk˘mi krátkosrst˘mi dogovit˘mi psy typu
anglického mastifa. Jejich úkolem bylo
na pomûrnû krátkou vzdálenost v obtíÏnû schÛdném a ãlenitém terénu zvûﬁ,
která se nemohla pohybovat dost rychle, dostihnout a zákusem do citlivé ãásti tûla, u‰ního boltce, mulce apod., zadrÏet na místû aÏ do pﬁíchodu lovcÛ.
Teprve pozdûji, kdyÏ lesÛ postupnû ub˘valo, vznikla potﬁeba stejnû siln˘ch, ale
rychlej‰ích loveck˘ch psÛ, jdoucích za
zvûﬁí na vidûnou.
Vlkodav pﬁipomíná silné a odváÏné dogovité psy níÏinného typu. Je to tím, Ïe staroirsk˘ vlkodav byl produktem kﬁíÏení
keltsk˘ch chrtÛ, latinsky zvan˘ch vertragus („rychlonoh˘“), podobn˘ch zhruba
skotskému jelenímu psu, s krátkosrst˘mi
dogovit˘mi psy, kteﬁí se podobali pﬁedkÛm nûmecké dogy nebo dánské doze,
a Ïe nûmecká doga se také podílela na
jeho pozdûj‰í regeneraci.
Dogovití psi byli proslulí nesmírnou
silou, odvahou, ostrostí a vytrvalostí, ale
nebyli pﬁíli‰ rychlí. Velcí chrti severského
typu byli také odváÏní, ostﬁí a vytrvalí,
ménû silní, zato vynikali rychlostí. Mûli
del‰í, tvrd‰í aÏ hrubé osrstûní, které je za
chladného a de‰tivého poãasí chránilo
pﬁed prochlazením úãinnûji neÏ srst
krátká. KﬁíÏením chrtÛ s dogovit˘mi psy
vznikali loveãtí psi patﬁiãné velikosti, velmi silní, ale také dostateãnû rychlí, nebojácní, odváÏní i náleÏitû ostﬁí a vytrvalí,
odolní vÛãi nepﬁízni poãasí a pracovnû
velice v˘konní - pﬁedkové pÛvodního
irského vlkodava. Díky efektu heteróze,
zvanému také hybridní zdatnost, byli
také obvykle prostí vût‰iny dûdiãn˘ch
vad a nemocí a vynikali vy‰‰í odolností
vÛãi pﬁenosn˘m chorobám, celkovû vût‰í
adaptabilitou, lep‰ím vyuÏíváním potravy, vy‰‰í plodností apod.
Sever‰tí chrti okcidentálního typu byli
potomky mediteránních chrtÛ, kteﬁí se
z teplého Stﬁedomoﬁí dostávali pﬁedev‰ím s keltsk˘mi kmeny do severnûj‰ích
oblastí Evropy, adaptovali se na zdej‰í
chladné podnebí a roz‰íﬁili se tu. Dali
vzniknout dvûma blízce spﬁíznûn˘m
v˘vojov˘m vûtvím – západoevropské a v˘chodoevropské. Pﬁedkem první byl keltsk˘ chrt ob˘vající západní Evropu a Britské ostrovy, pﬁedkem druhé se stal od
keltského chrta odvozen˘ varjaÏsk˘ chrt.
Podobnû jako varjaÏ‰tí chrti ve v˘chodní
Evropû pﬁedstavovali i kelt‰tí chrti
v západní Evropû a na Britsk˘ch ostro-
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Hlava je del‰í

nû vyskytoval vedle krátkosrstého rázu
také ráz hrubosrst˘, podobnû jako existovali krátkosrstí ir‰tí vlkodavové a skot‰tí
jelení psi. Dnes uÏ ani krátkosrstí pﬁíbuzní hrubosrst˘ch ostrovních chrtÛ, ani
hrubosrstí grejhaundi a vipeti neexistují,
pouze ‰panûlsk˘ chrt je i dnes znám jako
hrubosrst˘ a krátkosrst˘. Hrubosrstí grejhaundi a vipeti vyhynuli, protoÏe v rámci
organizovaného chovu o nû nebyl zájem,
standard na nû nepamatoval a z chovu
zaloÏeného na krátkosrst˘ch jedincích,
kteﬁí ve svojí vlohové v˘bavû nemají pro
druh osrstûní Ïádné jiné neÏ dvû recesivní alely pro krátkou srst, nelze nikdy získat hrubosrstá ‰tûÀata. Krátkosrstí pﬁíbuzní irského vlkodava a skotského
jeleního psa vyhynuli uÏ dﬁíve, neboÈ
v podmínkách Irska a Skotska se daﬁilo v
lovecké praxi, díky jejich vût‰í odolnosti,
lépe jedincÛm hrubosrst˘m.

Vznik kulturního plemene
Za nejstar‰í ztvárnûní pﬁedka dne‰ního
irského vlkodava b˘vá pokládána mûdûná
socha z roku 360 n. l. z klá‰tera v Lydney
v Gloucestershiru. Pﬁedstavuje ov‰em
krátkosrstého chrta, a protoÏe Lydney se
nachází na jihozápadû Velké Británie,
nikoli v Irsku, mÛÏe b˘t socha stejnû
dobﬁe zobrazením pﬁedka dne‰ního grejhaunda. Ponûkud nejednoznaãn˘m dokladem existence irského vlkodava je také
ãasto uvádûn˘ dopis, kter˘ koncem 4.
stol. n. l. zaslal ﬁímsk˘ konzul Quintus
Aurelius Symmachus svému bratru Flaviovi, pob˘vajícímu v té dobû v Británii.
Dûkuje mu v nûm za zaslání sedmi „skotsk˘ch psÛ“ (scotici canes), velk˘ch chrtÛ
chovan˘ch v Irsku keltsk˘m kmenem
ScotiÛ. Ten Ïil v té dobû je‰tû v Irsku, ale
uÏ v 5. stol. pﬁesídlil spolu s dal‰ími keltsk˘mi kmeny na sever Velké Británie, do
dne‰ního Skotska. Dopis, obvykle interpretovan˘ jako první písemná zpráva
o irském vlkodavovi, by tedy mohl b˘t
stejnû dobﬁe povaÏován za první doklad
existence skotského jeleního psa.
Na první pohled si jsou obû plemena britsk˘ch hrubosrst˘ch chrtÛ podobná, ve
skuteãnosti se ale dají pomûrnû snadno
rozpoznat. Skotsk˘ jelení pes je celkov˘m
habitem typick˘ chrt. I kdyÏ je velk˘, jeho
stavba tûla je pomûrnû lehká. Má vcelku
dlouhou úzkou hlavu, ‰tíhlé, relativnû
dlouhé konãetiny a hﬁbetní linii tûla lehce vyklenutou. Irsk˘ vlkodav je také velk˘,
ale statnûj‰í, podsadit˘, mohutnûj‰í stavby tûla. Hlavu má dosti dlouhou, ale ‰ir‰í
neÏ skotsk˘ jelení pes, konãetiny jsou
v pomûru k celkové velikosti krat‰í, siln˘ch kostí, hﬁbetní linie tûla je témûﬁ rovná. Rozdílná je i povaha. Skotsk˘ jelení
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vech v˘chozí, minimálnû diferencovanou,
ale dostateãnû variabilní a adaptabilní
populaci, z níÏ se procesem reproduktivní izolace v rÛzn˘ch oblastech vyvinuly
rozmanité lokální variety, odli‰né v jednotliv˘ch znacích od jin˘ch podobn˘ch
místních variet, ale i od v˘chozí populace.
Tak se na evropské pevninû vyvinul dnes
jiÏ vymﬁel˘ hrubosrst˘ frísk˘ chrt a pﬁedkové ‰panûlského chrta a italského chrtíka. Frísk˘ chrt, pocházející z nûmeckonizozemského pobﬁeÏí Severního moﬁe,
b˘val jedin˘m pozÛstatkem kontinentální populace keltsk˘ch chrtÛ z centra
jejich pÛvodního areálu roz‰íﬁení. Lokálními varietami keltského chrta z Britsk˘ch ostrovÛ byli pﬁímí pﬁedkové irského vlkodava, skotského jeleního psa,
grejhaunda a vipeta.
V‰ichni okcidentální chrti severského
typu byli dokonale pﬁizpÛsobeni povûtrnostním podmínkám chladného podnebního pásma, coÏ se projevovalo nejen
v osrstûní, ale i v nesení u‰ního boltce.
Vztyãen˘ u‰ní boltec mediteránních plemen chrtÛ, kter˘ slouÏil jako v˘konn˘
regulátor tûlesné teploty, protoÏe se
podílel na ochranû organismu pﬁed pﬁehﬁátím, se v rámci pﬁizpÛsobení (adaptace) zmûnil u chrtÛ seversk˘ch v u‰ní boltec dozadu sloÏen˘, ãímÏ se zmen‰il
povrch tûla a redukovaly tepelné ztráty.
Dokladem názoru, Ïe dozadu sloÏen˘
u‰ní boltec je odvozen od vztyãeného, je
nejen to, Ïe vût‰ina dostihov˘ch grejhaundÛ, u nichÏ se hledí víc na v˘kon neÏ
na exteriér, má, zejména pﬁi dostizích,
sklon u‰ní boltce stavût, ale i to, Ïe standardy nûkter˘ch dal‰ích plemen okcidentálních chrtÛ severského typu povolují,
aby se pﬁi vzru‰ení u‰ní boltce zvedaly.
U grejhaunda a vipeta se v minulosti bûÏ-
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prezentovan˘ mladou
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pes je jako vût‰ina jin˘ch plemen chrtÛ
mírn˘, ale odtaÏit˘ a ponûkud uzavﬁen˘,
irsk˘ vlkodav je klidn˘, sebevûdom˘
a dokonale vyrovnan˘.
Nûkdy jsou v‰ak se spolehliv˘m rozpoznáním obou blízce spﬁíznûn˘ch plemen
na první pohled pﬁece jen urãité problémy. Nejsou dány ani tak jejich minulostí
a blízk˘m pﬁíbuzenstvím, spí‰e jsou
následkem doby mnohem pozdûj‰í, kdy
se obû ocitla na pokraji vymﬁení a musela b˘t na poslední chvíli zachraÀována,
v urãité fázi za cenu vzájemn˘ch kﬁíÏení.
Tím vznikly a obãas se je‰tû i dnes vy‰tûpí tzv. mezitypy. Správné urãení plemenné pﬁíslu‰nosti takov˘ch jedincÛ mÛÏe
potom b˘t ponûkud sloÏitûj‰í.
Ani jedno z obou hrubosrst˘ch britsk˘ch
plemen chrtÛ nebylo nikdy vyslovenû
hojné. Vlastnit je mohli prakticky jen pﬁíslu‰níci vy‰‰ích spoleãensk˘ch vrstev, coÏ
se prohlubovalo tím více, ãím rychleji klesaly stavy loven˘ch zvíﬁat. Zvûﬁe ub˘valo
jednak vinou intenzivního lovu, jednak
proto, Ïe pﬁicházela o své Ïivotní prostﬁedí. Jak jí ub˘valo, mizeli i chrti urãení
k jejímu lovu, protoÏe nenacházeli odpovídající praktické uplatnûní. Koncem 17.
a v 18. století byli v Irsku vyhubeni
poslední losi a vlci a do poloviny následujícího století ir‰tí vlkodavové Ïivoﬁili,
aÏ zbylo pár posledních jedincÛ.
O záchranu plemene se pokusil v létech
1842 aÏ 1873 H. D. Richardson za pomoci sira Johna Powera, nebyl v‰ak úspû‰n˘.
Zhruba v téÏe dobû se vymírajícímu plemeni zaãal vûnovat také kpt. G. A. Graham, pÛvodem Skot, kter˘ dovezl ze své
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rodné zemû do Irska nûkolik skotsk˘ch
jeleních psÛ, neboÈ zbytek populace
irsk˘ch vlkodavÛ jiÏ nebyl schopn˘ reprodukce. JedincÛ pouÏiteln˘ch k chovu bylo
jiÏ tak málo, Ïe kﬁíÏení s pﬁíbuzn˘m plemenem bylo nevyhnutelné. ProtoÏe kﬁíÏenci nesli znaky nápadnû pﬁipomínající
skotské jelení psy a byli pomûrnû lehké
stavby tûla, následovalo kﬁíÏení s tehdej‰í
nûmeckou dogou. Regenerace byla
pozdûji hodnocena, zejména nûkter˘mi
závistivci a nepﬁejícníky, jako rekonstrukce. Ti, kteﬁí sami pro záchranu plemene
neuãinili nic, tvrdili, a obãas tyto názory
zaznívají i dnes, Ïe souãasn˘ irsk˘ vlkodav
nemá s nûkdej‰ím staroirsk˘m vlkodavem
nic spoleãného. Uvádûjí, Ïe kpt. Graham
kﬁíÏil nejrÛznûj‰í plemena a vy‰lechtil
vlastnû „úplnû nové plemeno“, které se

Pysky a nos jsou ãerné

dávn˘m irsk˘m vlkodavÛm pouze podobá.
Kdyby byl kpt. Graham nemûl k dispozici
ani jediného pﬁíslu‰níka pÛvodního plemene, kdyby byl opravdu jen stvoﬁil
zámûrn˘m a cílevûdom˘m kﬁíÏením rÛzn˘ch plemen a následujícím v˘bûrem
jeho „kopii“, dalo by se skuteãnû mluvit
o rekonstrukci, i kdyÏ i tak by ‰lo po chovatelské stránce o dílo hodné obdivu. Ve
skuteãnosti v‰ak GrahamÛv záchrann˘
chov vycházel z nûkolika posledních
pozÛstatkÛ star˘ch irsk˘ch vlkodavÛ. To,
Ïe v nûm byli pouÏiti také skot‰tí jelení
psi, nûmecké dogy a moÏná i dal‰í plemena, nevadí. Takov˘ postup byl s ohledem
na pÛvod plemene oprávnûn˘ a dne‰ního
irského vlkodava je moÏno právem povaÏovat za relativnû pﬁímého potomka
nûkdej‰ího staroirského vlkodava, za
v˘sledek jeho regenerace.
Nejde ostatnû o Ïádn˘ mimoﬁádn˘ postup, svého ãasu byl podobnû regenerován v rámci záchranného chovu mops za
pomoci boxera, ale také tﬁeba zubr evropsk˘ (Bison bonasus) za pomoci bizona
severoamerického (Bison bison). Po takov˘ch kﬁíÏeních musí nutnû následovat
dlouhé období selekce, jejímÏ úãelem je
postupnû eliminovat z populace regenerovaného plemene (Ïivoãi‰ného druhu)
v‰echny neÏádoucí, atypické znaky, zdûdûné od pﬁíbuzného ãi podobného plemene (druhu) pouÏitého pﬁi regeneraci.
Období, kdy se v chovu regenerované formy takové znaky objevují, mÛÏe ale b˘t
velmi dlouhé, a proto se dokonce tu
a tam i dnes objeví mezi irsk˘mi vlkodavy
jedinec s netypickou stavbou lebky, která
ho na první pohled nedovoluje s naprostou urãitostí bezpeãnû zaﬁadit ani
k tomu, ani k onomu plemeni. Postupem
doby v‰ak tûchto mezitypÛ ub˘vá.

Komentáﬁ ke standardu
Irskému vlkodavovi náleÏí standard FCI
ãís. 160 z roku 2002. Toto mohutné, vyslovenû majestátní plemeno vzne‰eného
chování b˘valo dﬁíve bûÏnû a tu a tam je
i dnes, oznaãováno za jedno z nejvy‰‰ích
a nejvût‰ích psích plemen vÛbec. I kdyÏ
nespornû jde o znaãnû velké plemeno,
skuteãnû patﬁící k nejvût‰ím na svûtû, je
tvrzení o tom, Ïe je nejvy‰‰í a nejvût‰í,
mírnû zavádûjící.
JiÏ první vûta odstavce „Celkov˘ vzhled“
platného standardu konstatuje jednoznaãnû, Ïe irsk˘ vlkodav nemá b˘t ani tak
tûÏk˘, ani tak vysok˘ jako nûmecká doga,
ale ponûkud vy‰‰í a statnûj‰í neÏ skotsk˘
jelení pes. Kohoutková v˘‰ka má ãinit
u psÛ minimálnû 79 cm, u fen 71 cm.
Îádoucí je, aby se u psÛ pohybovala
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‰tíhl˘mi, dlouh˘mi konãetinami a úzk˘m
hrudníkem, jedním slovem slabí, byÈ
i dosahují velké kohoutkové v˘‰ky, jsou
krajnû neÏádoucí.
Celkov˘ vzhled irského vlkodava má zdÛrazÀovat také jeho povahové zaloÏení. Je
to v bûÏn˘ch situacích naprosto klidn˘,
rozváÏn˘ a vyrovnan˘ pes, z nûhoÏ pﬁímo
vyzaﬁuje vlídné sebevûdomí a nadhled.
Sv˘m poãínáním pﬁipomíná dogovité psy
a podobnû jako oni dokáÏe b˘t v konfliktních situacích, které sám nevyvolává,
aÏ neãekanû tvrd˘ a dÛrazn˘. Právem konstatuje standard, Ïe je „doma jako beránek“ a „pﬁi lovu jako lev“.
Hlavû je nutno vûnovat obzvlá‰tní pozornost, nemûla by ani dost málo pﬁípomínat hlavu skotského jeleního psa. Nikdy
nesmí b˘t ani pﬁíli‰ lehká, ani pﬁíli‰ tûÏká.
Celkovû by mûla b˘t vysoko horizontálnû
nesená, dlouhá a pﬁimûﬁenû, ne v‰ak pﬁíli‰ ‰iroká. Je tûÏ‰í, spí‰ podobná hlavû
nûmecké dogy neÏ úzké dlouhé hlavû
ostatních chrtÛ. Nadoãnicové oblouky

jsou mírnû vyznaãené, nikdy nesmûjí b˘t
pﬁíli‰ v˘razné, mezi oãima je mûlká podélná brázdiãka. âenichová partie má b˘t
dlouhá, ponûkud za‰piãatûlá. âelisti by
mûly b˘t silné, Ïádoucí je nÛÏkov˘ skus,
kle‰Èov˘ skus je v‰ak také pﬁípustn˘. Pysky nesmûjí mít jinou neÏ ãernou barvu.
Nos musí b˘t velk˘ a nikdy nesmí b˘t
jinak neÏ ãernû zbarven˘. Oãi musejí b˘t
tmavû zbarvené, nikdy nesmûjí b˘t svûtlé.
RÛÏovû nebo játrovû hnûdû zbarvené
okraje oãních víãek jsou neÏádoucí. U‰ní
boltce musejí b˘t malé, dozadu sloÏené,
tj. nesené jako u grejhaunda, nikdy
nesmûjí b˘t velké, plo‰e zavû‰ené jako
napﬁíklad u azavaÏského chrta.
Krk má b˘t dosti dlouh˘, velmi siln˘, svalnat˘, pûknû v ‰íji klenut˘, vÏdy bez laloku
a jakékoli volné kÛÏe. Krat‰í krk nebo
v˘razn˘ lalok je vadou. Trup se poÏaduje
dlouh˘. Horní linie tûla pﬁi pohledu ze
strany nejprve za kohoutkem nepatrnû
spadá a pak maliãko stoupá smûrem k
bedrÛm. Hﬁbet musí b˘t spí‰e del‰í neÏ
krat‰í, nesmí b˘t nikdy prosedl˘ nebo
naprosto rovn˘. Bedra jsou mírnû klenutá. Záì mezi kyãelními hrboly má b˘t velmi ‰iroká. Hrudník musí b˘t dostateãnû
hlubok˘, pomûrnû ‰irok˘, Ïebra mají b˘t
dobﬁe vyvinutá, patﬁiãnû klenutá. NeÏádoucí je hrudník pﬁíli‰ úzk˘ nebo pﬁíli‰
‰irok˘. Pﬁedhrudí má b˘t pﬁimûﬁenû ‰iroké. Bﬁicho musí b˘t dosti vtaÏené. Ocas
by mûl b˘t dlouh˘, mírnû zahnut˘, patﬁiãnû siln˘ a dobﬁe osrstûn˘, nikdy nesmí b˘t
pﬁíli‰ zakroucen˘.
Hrudní konãetiny nesmûjí b˘t kﬁivé. Mají
‰ikmo uloÏené, velmi dobﬁe osvalené
lopatky, takÏe plece zv˘razÀují ‰íﬁku
hrudníku. Lokty jsou tûsnû pﬁimknuté
k trupu, ani vyboãené, ani vboãené. Pﬁedloktí musejí b˘t náleÏitû osvalená, siln˘ch
kostí, naprosto rovná. Mûkká záprstí jsou
vadná. Pánevní konãetiny nesmûjí b˘t
v Ïádném pﬁípadû slabé, nedostateãnû
osvalené. Mají mít dlouhá a dobﬁe osvalená stehna. Kolena musejí b˘t pﬁimûﬁenû
zaúhlená, bérce svalnaté, dlouhé a silné.
Hlezna jsou nízko u podkladu a nesmûjí
b˘t ani vyboãená, ani vboãená, musejí
smûﬁovat pﬁímo vzad. Tlapky jsou pomûrnû velké, okrouhlé, vÏdy musejí smûﬁovat
pﬁímo vpﬁed, nesmûjí b˘t ani vyboãené,
ani vboãené, ale ani volné s roztaÏen˘mi
prsty. Prsty jsou tûsnû sevﬁené, kostnaté,
drápy velmi silné, obloukovité.
Osrstûní je hrubé a tvrdé na trupu, konãetinách a na hlavû, drátovité nad oãima
a na dolní ãelisti. Pﬁípustná barva srsti je
‰edá, Ïíhaná, ãervená, ãerná, ãistû bílá,
srnãí ãervená, ale také jakákoli jiná vyskytující se u skotského jeleního psa.
Ivan Stuchl˘
I NZERCE

v rozpûtí 81 aÏ 86 cm, pﬁiãemÏ v‰ak
mohutnost, celková vyváÏenost a pohyblivost musí zÛstat zachována. Feny mají
b˘t ponûkud men‰í, ale je Ïádoucí, aby
byly vût‰í neÏ uvedené minimum. Minimální tûlesná hmotnost ãiní u psÛ asi
54,4 kg a u fen asi 40,5 kg.
Zjev irského vlkodava má pÛsobit impozantním dojmem. Musí to b˘t velk˘, dobﬁe osvalen˘ pes silné, pﬁesto v‰ak elegantní stavby tûla, lehk˘ a Ïiv˘ v pohybu.
Formát tûla má b˘t obdélníkovit˘, maximální kohoutková v˘‰ka nesmí b˘t sama
o sobû chovatelsk˘m cílem. Délka tûla
mûﬁená od pﬁedního okraje ramenního
kloubu po sedací hrbol na pánvi musí b˘t
pﬁimûﬁenû vût‰í neÏ kohoutková v˘‰ka.
Konãetiny nesmûjí b˘t pﬁíli‰ dlouhé, protoÏe by zkracovaly tûlesn˘ rámec, a musejí b˘t v˘raznû silnûj‰í neÏ u skotského
jeleního psa. Kohoutkové v˘‰ce musí
odpovídat tzv. tûlesná substance, tj. síla
kostry a celková mohutnost, pﬁitom v‰ak
nesmí b˘t irsk˘ vlkodav nikdy ani tûÏkopádn˘, ani nemotorn˘. Musí mít pﬁimûﬁenû ‰irok˘ hrudník. Jedinci vytáhlí s pﬁíli‰

