
ÚVOD

Postmortálne kadaverózne zmeny ľudských mŕtvol majú vo
forenznej medicíne svoju rozsiahlu morfologickú deskripciu,
historickú aj súčasnú (3, 7, 8, 12, 13), chronošpecificita vzniku
a rozvoja týchto zmien je taktiež dostatočne objasnená (2, 9,
17). Posmrtné zmeny morfológie mŕtvol v závislosti na čase
a environmentálnych podmienkach v mieste ich depozície
majú vysokú výpovednú hodnotu s praktickou aplikáciou pre-
dovšetkým do roviny určenia času smrti, ktorá je v súdnom
lekárstve aj kriminalistike neraz prioritná (2, 18). Inak je tomu
v prípadoch, kedy sú mŕtvoly uložené v neštandardnom prost-
redí v iných, osobitných mikroklimatických podmienkach. Tak
tomu je aj v prípadoch uloženia, resp. obalenia mŕtvol do
materiálov z plastických hmôt, kedy dochádza k nepriedušnej
„enkapsulácii“ mŕtveho tela. Posmrtné zmeny v podmienkach
takéhoto arteficiálneho mikroenvironmentu sa rozvíjajú aj
manifestujú ináč, čo môže byť pri náleze mŕtvoly neraz veľmi
prekvapivé a objektivizácia času smrti môže byť významne
sťažená. 

VLASTNÉ POZOROVANIA 

V nedávnom období bola na vyššie uvedených pracovis-
kách opakovane vykonaná súdnolekárska expertíza mŕtvol
uložených v nepriedušných obaloch z plastových hmôt.

K usmrteniam týchto osôb došlo v súvislosti s aktivitami sku-
pín organizovaného zločinu. Nálezy pri vonkajšej obhliadke
takto konzervovaných tiel zomrelých osôb boli prekvapivé,
s významnou mierou výpovednej hodnoty aj pre širšiu súdno-
lekársku obec.

Kazuistika č. 1:
Telá troch násilne usmrtených mužov boli exhumované zo

spoločného, ilegálne vytvoreného hrobového miesta. Každé
telo bolo osobitne obalené v plastových vreciach na odpadky,
vo viacerých vrstvách umelohmotného materiálu, ktorý bol pre-
viazaný lepiacou páskou. Telá boli uložené nad sebou, do pri-
rodzenej hlbokej terénnej priehlbne (strže) v lesnom poraste,
ktorá bola navyše prehĺbená kopaním; telá boli následne
zahádzané zeminou o celkovej výške nadložia viac než
100 cm. Pôda v mieste uloženia mŕtvol bola mastná, ílovitá,
žltohnedá, s prítomnosťou spodnej vody. Telá boli cielene
vyhľadávané políciou. Od momentu usmrtenia osôb po deň
exhumácie uplynulo 10 rokov. Horné vrstvy zeminy boli v prvej
fáze exhumácie odstraňované technickými mechanizmami, po
náleze tiel bola zemina odstraňovaná technikou manuálnej
stratifikácie (18). Na mieste exhumácie mŕtvol bola vykonaná
orientačná obhliadka s minimálnym možným porušením plas-
tikových obalov, ďalšie úkony boli už vykonávané na súdnole-
kárskom pracovisku. 

Telo č. 1: 40–ročný muž, telo nájdené ako prvé, uložené
v najvrchnejšej časti. Pri obhliadke na mieste zistené minimál-
ne porušenie tela, veľmi dobré zachovanie centrálnych častí
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tela, vlasov a ochlpenia, deformácia mäkkých častí tváre tla-
kom nadložia (obr. 1). Mäkké časti hlavy a trupu boli veľmi
dobre zachované, bledšieho koloritu, miestami vo forme vyvi-
nutého adipoicire. Najvýraznejšie postihnuté posmrtnou
dekompozíciou boli akrálne časti horných končatín; tu došlo
k rozpadu mäkkých častí prstov, šliach a k rozvoľneniu prirod-
zených kĺbových spojení. Vzhľad mäkkých častí tváre a cha-
rakteristické črty tváre boli deformované tlakom nadložia, boli
avšak veľmi podobné reálnej fotografickej podobe zomrelého
(napriek 10-ročnému intervalu po smrti). Chrup bol veľmi dob-
re hodnotiteľný, zuby aj umelé náhrady chrupu pevne držali
v zubných lôžkach. 

Pri pitve bol konštatovaný zánik prirodzenej diferenciácie
vrstiev kože, veľmi dobre bolo zachované svalstvo s takmer
prirodzenou hnedočervenou až hnedou farbu. Pri pitve ske-
letu bolo zistené mierne rozvoľnenie prirodzených kĺbových
spojení, serózne blany telových kavít boli neporušené.
Veľmi dobre boli zachované pľúca hnedočervenej farby so
zreteľnou antrakotickou kresbou (obr. 2.), srdce bolo zmen-
šené, srdcová svalovina tuhšia, vnútorné štruktúry (chlopne,
šľašinky) boli dobre zachované. Sliznica dutých orgánov trá-
viaceho traktu bola vyhladená, prítomné boli minimálne
množstvá plynu, lúmen žalúdka a čriev retrahované. Na intí-
me veľkých ciev po nastrihnutí boli dobre viditeľné aterómo-
vé plátky. Slezina bola zaniknutá, v jej topoanatomickej
lokalite len čierna škvrna, pankreas úplne zaniknutý, pečeň
zmenšená, scvrknutá, na povrchu vyzrážané tuky vo forme
drobivých hmôt, po narezaní štruktúru držala len väzivová
kostra. Obličky zmenšené, kapsula prítomná, na reze bolo
možné rozpoznať štruktúru. Mozog zachovaný in toto, tkani-
vo mäkkej, cestovitej konzistencie, zvyšky gyrifikácie ešte
zreteľné (obr. 3.). Známky poranenia na mozgu nehodnoti-
teľné. 

Odevné súčasti boli relatívne dobre zachované, najviac
dekomponované bolo bavlnené tričko, zachované boli dlhé
riflové nohavice s čitateľnými značkami na odevoch, relatív-
ne dobre zachovaný aj kožený opasok s rozvoľnením oblas-
ti spony. Pri tele mŕtveho bola nájdená kožená peňaženka
s obsahom bankoviek, ktoré boli prevlhnuté, ale po osušení
nezmenili kvalitu, ďalej korodované mince a zväzok kovo-
vých kľúčov. Najlepšie zachované a dobre čitateľné boli
identifikačné doklady mŕtveho, zatavené v plastickej fólii;
relatívne dobe zachované a čitateľné boli aj iné papierové
lístky bez zatavenia do fólie. Stopy po činnosti fauny neprí-
tomné. 

Príčina smrti: opakované tupé mechanické násilie na hlavu,
viacpočetné fraktúry lebečných kostí. Po odstránení mäkkých
pokrývok lebečných a pri manipulácii s lebkou sa táto spon-
tánne rozpadala v miestach zlomenín. 

Telo č. 2: 44–ročný muž, telo nájdené v strednej vrstve
medzi telami ostatných dvoch, obalené do viacerých vrstiev
plastových vriec na odpad, vrecia utesňované cirkulárnym ovi-
azaním lepiacou páskou, telo z troch nájdených najlepšie
utesnené igelitom, obaly do momentu pitvy minimálne poruše-
né. Pri tele nájdené injekčné striekačky s ihlami, na ihlách prí-
tomné plastové krytky, obsah striekačiek bol toxikologicky
identifikovaný (myorelaxancia). 

Morfologický obraz zachovaných orgánov bol u tejto mŕtvo-
ly veľmi dobrý, zo všetkých troch usmrtených a na jednom
mieste do zeme uložených mužov boli orgány a zachované
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tkanivá morfologicky najlepšie hodnotiteľné (obr. 4.). Orgáno-
vý nález veľmi podobný ako u tela č. 1. Odevy a neodevné
súčasti zachované ako v predchádzajúcom prípade. Na distál-
nom konci fibuly vľavo nájdené neskorodované klince po trau-
matologickej operácii členka (stav po starej fraktúre). Identifi-
kačné doklady nájdené pri tele, veľmi dobre zachované, dobre
čitateľné. 

Príčina smrti: opakované tupé mechanické násilie na hlavu,
viacpočetné fraktúry lebečných kostí. Spontánne rozvoľnenie
fragmentov lebečných kostí v mieste ich rozlomenia. 

Telo č. 3: 40–ročný muž, telo uložené v spodnej vrstve,
obalené do viacerých vrstiev plastových vriec na odpad, vre-
cia utesňované cirkulárnym oviazaním lepiacou páskou; zo
všetkých troch tiel bola v tomto prípade izolačná vrstva najvi-
ac porušená, po vybratí tela z plastových vriec sa v týchto
nachádzalo najviac hliny a vody. Telo č. 3 najviac postihnuté
postmortálnou dekompozíciou mäkkých tkanív až do formy
takmer úplnej skeletizácie, na skelete zachované len zvyšky
výrazne dekomponovaných mäkkých tkanív. Vnútorné orgány
nezachované, kosti v miestach prirodzených kĺbových spojení
boli rozvoľnené, len so zvyškami šliach a s neprítomnosťou
chrupaviek. Odevné súčasti naproti tomu relatívne dobe
zachované, avšak proti predchádzajúcim prípadom už zazna-
menaný aj čiastočný rozpad tkaniny pulóvra a nohavíc vo for-
me ložiskového rozvláknenia. Kovové súčasti odevu korodo-
vané. Identifikačné doklady zachované, dobre čitateľné. 

Príčina smrti: poškodenie skeletu lebky po strelnom pora-
není hlavy. 

Kazuistika č. 2:
33–ročný muž, telo uložené v noci na dno normálneho hro-

bu, pripraveného pre pochovanie inej osoby. Na mŕtvolu
navŕšená zemina a vytvorené falošné dno hrobu. Pohreb inej
osoby vykonaný na druhý deň bez vedomosti o tom, že do hro-
bu bola vložená iná mŕtvola. Telo muža exhumované 7 mesi-
acov po násilnej smrti, uložené bolo v plastovom pohrebnom
vaku a v plastových vreciach na odpadky. Zeminu v hrobe tvo-
rila suchá hlina, bez prítomnosti spodnej vody. Na mieste
exhumácie bola vykonaná orientačná obhliadka tela, telo pit-
vané na druhý deň po exhumácii. 

Pri vonkajšej obhliadke konštatované minimálne porušenie
telovej integrity, koža zachovaná, s ložiskovým odčleňovaním
aj kožných adnex (vlasy, chlpy), na mäkkých tkanivách už prí-
tomné ložiskové posmrtné zmeny charakteru adipocire. Akrál-

ne časti relatívne dobre zachované, malé kĺby neporušené.
Mäkké časti tela veľmi dobre zachované, bledšieho koloritu,
menej drobivé, viac mazľavé, výrazne zapáchajúce. 

Vzhľad mäkkých častí tváre a črty tváre deformované tla-
kom nadložia, avšak veľmi podobné reálnej fotografickej
podobe zomrelého počas života. Chrup veľmi dobre hodnoti-
teľný. 

Pri pitve morfologicky zmazaná diferenciácia vrstiev kože,
veľmi dobre viditeľné svalstvo s takmer prirodzenou hnedo-
červenou až hnedou farbu. Pri pitve skeletu len mierne rozvo-
ľnenie prirodzených kĺbových spojení (sternoklavikulárny kĺb);
prítomnosť seróznej blany pohrudnice, len čiastočne zmene-
nej posmrtnými procesmi, morfologicky veľmi dobre zachova-
né pľúca s antrakotickou kresbou, hnedočervenej farby, pľúca,
srdce zmenšené, srdcová svalovina tuhšia, vnútorné štruktúry
srdca (chlopne, šľašinky) relatívne dobre zachované. V telo-
vých dutinách voľné tekutiny neprítomné. Sliznica dutých
orgánov tráviaceho traktu dekomponovaná, minimálne množ-
stvo plynu, prítomné drobné zvyšky potravy, lúmen žalúdka
a čriev retrahované, tkanivo po mechanickej manipulácii sa
čiastočne rozpadá, veľké cievy po nastrihnutí sú imbibované
posmrtne hemolyzovanou krvou, dobre viditeľné aterómové
plátky. 

Slezina výrazne dekomponovaná, pri manipulácii sa rozpa-
dá, pankreas zaniknutý, pečeň zmenšená, na povrchu vyzrá-
žané tuky vo forme drobivých hmôt, po narezaní štruktúru udr-
žiava väzivová kostra. Obličky zmenšené, kapsula prítomná,
na reze sa dá rozoznať štruktúra. Pobrušnica prítomná. Sval-
stvo a fascie zachované relatívne dobre, prítomné zmenšenie
svalovej hmoty s hnedým zafarbením. Anatomické kĺbové spo-
jenia sa dajú ľahšie uvoľniť, prítomné zmenšenie až vymiznu-
tie chrupavky. Mozog zachovaný len čiastočne v podobe mäk-
kých, cestovitých až mazľavých zvyškov. Známky poranenia
nehodnotiteľné. 

Odevné súčasti relatívne dobre zachované, všetky presiak-
nuté hnilobnými tekutinami. Kovové časti odevov skorodova-
né. Stopy po činnosti fauny neprítomné. Identifikačné doklady
pri tele nenájdené.

Príčina smrti: poškodenie skeletu lebky po strelnom pora-
není hlavy. Kosti lebky sa po preparácii mäkkých pokrývok
v miestach zlomenín spontánne oddeľovali. 

Kazuistika č. 3:
49–ročný muž, telo uložené do ilegálne otvoreného normál-

neho hrobu nad rakvu inej osoby, hrob následne upravený do
pôvodnej podoby. Telo muža exhumované po 6 mesiacov od
doby usmrtenia. Telo uložené v plastovom pohrebnom vaku
a v plastovom vreci na odpadky. Zeminu v mieste tvorila suchá
hlina bez prítomnosti spodnej vody. 

Morfologický obraz takmer úplne totožný s predchádzajú-
cim prípadom. Stopy po činnosti fauny neprítomné. Identifi-
kačné doklady pri tele mŕtveho neboli nájdené.

Príčina smrti: strelné poranenie krku.

Kazuistika č. 4:
37–ročný muž, telo uložené v ilegálnom hrobe v lese, exhu-

mované 11 mesiacov po smrti. Telo obalené v plastovom
pohrebnom vaku a plastovej igelitovej vojenskej pláštenke.
Zemina v mieste hrobovej jamy kamenistá s prítomnosťou
mazľavého mastného ílu, s presakovaním a zadržiavaním
povrchovej vody v okolí tela. Telo po vložení do hrobovej jamy
posypané vápnom. 

Na tele už rozvinuté dekompozičné hnilobné procesy
v kombinácii s čiastočnou skeletizáciou a tvorbou adipocire.
Vnútorné orgány ťažšie hodnotiteľné, výrazne hnilobne
dekomponované. Na skelete lebky dobre hodnotiteľné znám-
ky kombinovaného mechanického násilia (údery kovovou
tyčou, nasledovné strelné poranenie). Mozog nehodnotiteľný.
Časti tela, posypané nehaseným vápnom, veľmi dobre kon-
zervované, vytvorená je tu „škrupina“ z vápna, pod ktorou sú
veľmi dobre zachované makroskopické detaily kože a sval-
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stva. Stopy po činnosti fauny neboli zistené. Identifikačné
doklady pri tele nenájdené.

Príčina smrti: tupé násilie na hlavu s nasledovným strelným
poranením hlavy a mozgu. 

Pre účely identifikácie bola u všetkých opísaných tiel vyko-
naná preparácia lebiek s ich následnou tvarovou rekonštrukci-
ou a antropometrickými analýzami. Preparácia bola uľahčená
posmrtnými zmenami mäkkých tkanív, vo všetkých prípadoch
bolo tkanivo mozgu výrazne dekomponované, obvykle vo for-
me cestovitej až mazľavej amorfnej hmoty, bez možnosti exa-
ktného morfologického hodnotenia. Preparáciou došlo k mier-
nej tvarovej deformácii lebečných kostí so sťaženou
rekonštrukciou pôvodného stavu lebiek, jednotlivé lebečné
kosti alebo ich fragmenty boli spájané s vyplnením medzier
tmelom (lepidlom). 

ZÁVERY PRE PRAX 

Po zosumarizovaní nálezov a zistení u vyššie opísaných
a posudzovaných prípadov možno konštatovať, že vyššie uve-
dené kazuistiky vykazovali nasledovné spoločné znaky: 

a) vo všetkých prípadoch išlo o obete trestných činov pri
organizovanej kriminalite, 

b) telá usmrtených osôb boli uložené v nepriedušných pla-
stových obaloch,

c) u všetkých tiel boli zistené známky kombinovaných
neskorých posmrtných zmien v zmysle posmrtnej hniloby
a adipocire,

d) rozvoj kadaveróznych zmien mŕtvych tiel bol úmerný kva-
lite utesnenia nepriedušných plastových obalov, do ktorých
boli telá uložené,

e) absolútna neprítomnosť plesní na mŕtvych telách,
f) dynamika a stupeň rozvoja kadaveróznych zmien mŕt-

vych tiel boli výrazne spomalené vzhľadom k objektívne
(vyšetrovaním) preukázanému času smrti,

g) aj napriek adipocire boli vždy veľmi dobre zachované
serózne blany dutín a pľúca; ostatné orgány zmenšené, dete-
kované zvyšky žalúdočného obsahu, autolýza parenchýmo-
vých orgánov (pankreas, slezina),

h) rozpad akrálnych časti končatín už so samovoľným
oddeľovaním sa kostí v kĺboch,

i) mozog ako najvýraznejšie dekomponovaný orgán,
j) postupný rozpad tkanín odevných súčastí, rozvlákňovanie

textilu (po 10 rokoch),
k) identifikačné doklady zatavené v plastovej fólii a bankov-

ky zostali v celosti (po 10 rokoch).

DISKUSIA

V roku 1940 zaviedol Jefremov (1907–1972) do paleontoló-
gie nový pojem tafonómie ako vedeckej disciplíny, skúmajúcej
faktory, ktoré vplývajú na zvyšky predtým živých organizmov
od momentu ich smrti až po ich objavenie (16). Po smrti živých
organizmov sa ich anorganické či organické zvyšky v podobe
kadaverózneho materiálu ukladajú prirodzene do terestiálne-
ho ekosystému našej planéty. Predpokladá sa, že jeden štvor-
cový kilometer pevného zemského povrchu môže byť ročne
zaťažený až 5000 kg kadaveróznej biomasy najrozličnejšieho
pôvodu (1). Kadaverózny materiál, uložený do zeme, je oka-
mžite konfrontovaný s podpovrchovou komunitou flóry a fauny
(1, 15, 16), od momentu smrti vznikajú a dynamicky sa rozví-
jajú zložité interakcie fyzikálnych, chemických a biologických
procesov medzi mŕtvym telom a okolitým prostredím (16). Mŕt-
va biomasa môže paradoxne prispievať k obohateniu eko-
systému, teda k vytvoreniu akéhosi ostrovčeka zvýšenej ferti-
lity a bohatšej biodiverzity, v ktorom je mŕtvola uložená (CDI,

cadaver decomposition island, 1). Všetky tieto skutočnosti
však predpokladajú uloženie mŕtvej organickej hmoty do pria-
meho, bezprostredného kontaktu so zeminou. 

Uloženie mŕtveho ľudského tela do nepriedušného obalu
z umelej hmoty (plastu) so zamedzením cirkulácie ovzdušia
(prístupu kyslíka) a prieniku vody k mŕtvole predstavuje cel-
kom odlišný tafonomický problém. Takáto situácia vytvára pre
očakávaný a v podstate známy priebeh postmortálnych roz-
kladných procesov mŕtveho ľudského tela do istej miery špe-
cifický mikroenvironment, v ktorom tieto procesy prebiehajú
ináč, než ako tomu je pri voľnom uložení mŕtveho tela v zemi,
resp. v rakve. Takýto spôsob depozície mŕtvoly (zabalenej do
obalov z plastu) do voľnej prírody nie je obvyklý a uplatňuje sa
takmer výlučne v prípadoch kriminálneho násilia. Postupom
kadaveróznych dekompozičných zmien u mŕtvol uložených
v nepriedušných plastových obalov sa nezaoberajú ani súdo-
bé monumentálne učebnice či encyklopédie forenznej medicí-
ny (5, 10). Dix (4) dokumentuje prípad ženskej mŕtvoly, zaba-
lenej do plastovej prikrývky špedičnej firmy U-Haul, ktorej telo
zostalo pomerne dobre zachované aj po 10 mesiacoch poby-
tu vo vode na okraji jazera. Na základe vlastných pozorovaní
môžu autori konštatovať, že takmer vzduchotesné „zabalenie“
mŕtveho tela do plastových obalov a jeho nasledovné voľné
uloženie do zeme bez rakvy významným spôsobom mení,
spomaľuje a modifikuje posmrtné rozkladné procesy mäkkých
tkanív tela a výrazne predlžuje posmrtnú dekompozíciu tela do
finálnej podoby kostry bez zvyškov mäkkých tkanív. Umelo-
hmotný a navyše utesnený obal mŕtvoly zabraňuje prístupu
podpovrchovej fauny a flóry k mŕtvemu telu. Takto uložené
mŕtve ľudské telo sa za nepriaznivých okolností môže stať
akousi „konzervou biohazardu“ s možnými negatívnymi vplyv-
mi pre bezprostredné, ale aj vzdialenejšie okolie (pomalý prie-
nik rozkladných tekutín do spodných vôd). Ukazuje sa, že túto
skutočnosť bude potrebné brať do úvahy pri perspektívnom
konštruovaní unifikovaných pohrebných obalov pre telá mŕt-
vych vo vzťahu k podstatne predĺženej dobe posmrtného roz-
kladu (vojnové konflikty, masové hroby a pod.). Morfologický
vzhľad, rozsah a stupeň posmrtných zmien u mŕtvol obalených
v nepriedušných plastových obaloch bol významne odlišný od
charakteru, stupňa a rozsahu posmrtných zmien u exhumova-
ných tiel, uložených do zeme v obvyklých drevených rakvách,
ktoré zmeny, charakterizované ako štandardné, mali autori
možnosť tiež pozorovať a posudzovať. 

Druhým osobitne významným forenzným problémom v prí-
padoch uloženia mŕtvol do plastových obalov predstavuje hod-
notenie času smrti indivídua. Okrem obecne známych fyzikál-
nych a biochemických zmien mŕtvoly, rozvíjajúcich sa á
continuo v diapazóne plynúceho času po smrti (2, 5, 9, 11), tre-
ba zistiť a epikriticky vyhodnotiť aj environmentálne podmien-
ky, v ktorých je mŕtve telo uložené (10, 14). U mŕtvol  zabale-
ných takmer hermeticky do plastových obalov
(enkapsulovaných mŕtvol) bude takýto mikroenvironment pri-
rodzene odlišný, s priamym impaktom nielen na priebeh
a charakter posmrtných zmien, ale aj na možnosti objektivizá-
cie času smrti indivídua. Ukazuje sa, že určenie času smrti
ľudského jedinca uloženého či zabaleného do plastových oba-
lov môže z dôvodu významného spomalenia aj modifikácie
chronošpecificity nástupu a rozvoja posmrtných zmien pred-
stavovať problém s možnou chybou odhadu až o niekoľko
rokov. 

Hodnotenie postmortálneho intervalu u mŕtvol, uložených do
zeme po predchádzajúcom zabalení do nepriedušných plasto-
vých obalov, vyžaduje teda okrem exaktných znalostí štan-
dardných postmortálnych dekompozičných zmien aj vedomosť
o osobitnom postupe rozkladných zmien mŕtveho ľudského
tela v takýchto podmienkach. Je neprípustné, aby bolo telo
mŕtveho vybraté z plastových obalov na mieste jeho nálezu,
nakoľko v takomto prípade sa enkapsulovaný mikroenviron-
ment mŕtveho tela okamžite naruší a zrúti. Mŕtvolu je možné
z plastových obalov vyberať len v optimálnych podmienkach
súdnolekárskeho pracoviska, s bezodkladným popisom dete-
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kovaných zmien a ich foto/videodokumentácie. Len za takých-
to okolností – s vedomím odlišností kadaveróznych dekompo-
zičných procesov u mŕtvol v plastových obaloch – je možné
dospieť k relevantným záverom ďalej použiteľným pri vyšetro-
vaní trestného skutku. 
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V časopisu Soudní lékařství 2/08, strana 18–20 byla publikována práce:
Arytmogenní dysplazie/kardiomyopatie pravé srdeční komory jako příčina náhlé smrti
V závěru práce je nepřesně uvedena její předcházející prezentace v zahraničí, za což se omlouváme.
Správně text zní:
Téma zčásti předneseno autory Bouška I., Toupalík P. s názvem: „Arrythmogene Kardiomyopathie/Dysplasie der lin-
ken Herzkammer“ na 86. sjezdu Německé společnosti pro soudní  lékařství 26. 9. – 29. 9. 2007, Mohuč, SRN.
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