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A. Základné identifikačné a technické údaje o pamiatke 

 

Názov pamiatky: Pomník padlým v 1. sv. vojne 

Typ pamiatky: kamenná socha leva na kamennom podstavci 

Technika spracovania: sekaný kameň 

Materiál: kameň (pieskovec)  

Stupeň pôvodnosti: originál 

Rozmery: celkové: 293 x 336 cm 

       lev:         109 x 280 x 146 cm  

Autorstvo: akademický sochár Félix Faragó 

Datovanie: odhalenie 25. 8. 1918  

Sloh: realizmus 

Umiestnenie: Duklianska ulica, pred Gréckokatolíckym kostolom, 087 01 Giraltovce  

  parc. č. KN - 1072, k. ú. Giraltovce 

Majiteľ:  Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75/77, 087 01 Giraltovce 

Správca: Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75/77, 087 01 Giraltovce 

Č. ÚZ PF: 1280/0 

Štátny dohľad: metodik Krajského pamiatkového úradu v Prešove 

Reštaurátorský výskum vykonal a spracoval: Akademický sochár Martin Kutný  
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 B. Základný popis a Umelecko-historické vyhodnotenie / Ikonografia 

 

Základný popis diela:  

 

Pomník padlým vojakom z roku 1918, v Giraltovciach bol vyhotovený na pamiatku 

vojakov padlých v bojoch 1. svetovej vojny. Pomník bol odhalený 25. 8. 1918, v čase, keď 

ešte na severovýchode Slovenska prebiehali boje. Autorom sochy je akademický sochár Félix 

Faragó. Socha bola pôvodne osadená pred okresný úrad, tak ju na určité obdobie 

premiestnili a následne vrátili na jeho pôvodné miesto.  

Hlavným výjavom pomníka je socha leva ležiaceho na kamennej tabuli. Socha je 

orientovaná na šírku a bola vyhotovená z jedného kamenného bloku pieskovca. Lev leží so 

zdvihnutou, jemne do pravej strany natočenou hlavou. Má otvorenú papuľu a v labách drží 

uhorskú zástavu. Chvost sa mu zatáča po pravej strane tela.  

Táto socha je osadená na kamennom podstavci, vyhotovenom tiež z jedného, 

masívneho kamenného bloku. Podstavec je na všetkých stranách, po obvode zdobený 

tenkým zásekom vytvárajúcim zrkadlo. Na čelnej strane piedestálu sa nachádza nápis v 

maďarskom jazyku. Kamenný piedestál stojí na dvoch betónových schodoch. 
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Umelecko-historické vyhodnotenie: 

Historici sa nevedia zhodnúť: Ležiaci lev v Giraltovciach je dodnes zahalený rúškom tajomstva 

 

Pamätník v Giraltovciach bol odhalený ešte počas prvej svetovej vojny, čo je naozaj 

nezvyčajné.  

Pamätník ležiaceho leva v centre Giraltoviec odhalili počas prvej svetovej vojny na počesť 

padlých rakúsko uhorských vojakov. Napriek tomu, že ho umiestnili pred budovu vtedajšieho 

okresného súdu, v minulosti ho premiestnili a neskôr sa znova vrátil na pôvodné miesto.   Do 

rakúsko-uhorskej armády muselo narukovať aj 79 Giraltovčanov, z nich sa 14 konca vojny 

nedožilo. 

Odhalenie pamätníka sa konalo 25. augusta 1918 za účasti vtedajších župných, okresných, 

ako aj cirkevných predstaviteľov. Súvisí to priamo s tým, že keď prebiehali boje na Slovensku, 

tak prebiehali výlučne na severovýchode jeho dnešného územia a zasiahli aj niekdajšiu časť 

Giraltovského okresu. Okresní predstavitelia mali preto potrebu postaviť v meste pamätník, 

vzdať akýsi hold padlým, ktorí tu bojovali ešte v časoch, keď ruská cárska armáda prenikala 

do bývalého Rakúsko -Uhorska . 

Boje na severovýchodnom Slovensku prebiehali v Giraltovskom okrese najmä v decembri 

1914, keď sa front posunul k Šarišskému Štiavniku a obci Radoma.  Maďarskí úradníci 

z Giraltoviec odišli. Rakúsko uhorské vojská  prinútili Rusov ustúpiť, potom sa znovu obnovili 

boje  na jar 1915 a v decembri toho roku boli maďarské vojská zatlačené späť. Front sa 

zastavil pri obci Radoma, čo je asi desať kilometrov od Giraltoviec. Až na jar roku 1916 

v spoločnej nemecko-rakúsko-uhorskej ofenzíve boli ruské jednotky nútené opustiť severné 

okresy Šariša. Práve na počesť aj týchto padlých vojakov bola odhalená socha leva - jej 

autorom je akademický sochár Felix Faragó (v niektorých zdrojoch má uvedené krstné meno 

Oszkár). 

 Súčasťou sochy leva je nápis v maďarčine, preklad: „V svetovej vojne za vlasť krv prelievali. 

Hrdinským synom za vyhnanie nepriateľských vojsk na znak vďaky postavilo obecenstvo 

Giraltovského okresu.“  

Pamätník je zaujímavý napríklad tým, že bol odhalený ešte počas prvej svetovej vojny. Na 

Slovensku máme množstvo pamätníkov, ktoré odkazujú práve na vojakov padlých v tejto 

vojne, ale boli odhalené zvyčajne po skončení vojny, alebo až v 20. rokoch. Sú na nich často 

vypísané konkrétne mená rodákov z obcí. Giraltovský pamätník mal mať skôr vlastenecký 

ráz. Samozrejme, bolo to pár mesiacov predtým, ako sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo" . 

 

Počas bojov bola v Giraltovciach zriadená vojenská nemocnica. Vojaci, z ktorých väčšina 

zomrela v tejto nemocnici, boli pochovaní na vojnovom cintoríne v Giraltovciach – išlo o 63 
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rakúsko-uhorských vojakov a 1 ruského vojaka (cintorín sa nachádzal v susedstve civilného 

cintorína). Títo vojaci padli v období od októbra 1914 do apríla 1915. Príčinou smrti boli 

strelné zranenia, ale aj choroby, ako zápal pľúc, cholera, či týfus.  

 15. mája 1917 bol zrekvirovaný zvon z roku 1727, ktorý sa nachádzal vo veži evanjelického 

kostola v Giraltovciach. 

Inšpirovala ho Budapešť? 

O tom, prečo pamätník zobrazuje leva, vedomosť  nie je. Neexistujú totiž pramene, ktoré by 

na to priamo poukazovali. "V každom prípade lev drží v labách uhorskú zástavu, malo to mať 

vlastenecký podtón. Inšpiráciou pre autora, akademického sochára Faragóa mohol byť 

Sečéniho reťazový most v Budapešti. Levy sa nachádzajú takisto v Humennom pred veľkým 

kaštieľom, takže ten motív môže práve znázorňovať akúsi silu alebo bojovnosť,". 

Počas svojej 100-ročnej histórie pamätník zažil i presun na iné miesto. "V prvej polovici 70. 

rokov, keď stavali nový cestný ťah mestom, bol lev odobraný z podstavca a premiestnili ho 

pred budovu starej radnice, vtedajší mestský národný výbor. Tam bol niekedy až do konca 

80. rokov, potom bol premiestnený na pôvodné miesto. Dnes sa nachádza opäť pred 

budovou bývalého okresného súdu a vytvára typickú giraltovskú scenériu. V pozadí je 

gréckokatolícky Chrám Matky ustavičnej pomoci, po jeho pravej strane je evanjelicky chrám 

a v diaľke vidno ešte rímskokatolícky Kostol svätých Cyrila a Metoda". 

Cintoríny alebo vojnové hroby z prvej svetovej vojny sa v okolí Giraltoviec zachovali v obciach 

Kračúnovce (pri kostole), Radoma (obecný cintorín), Marhaň (obecný cintorín), Koprivnica 

(pri kostole, obecný cintorín), Kučín (pri kostole), Kožany (nad dreveným chrámom), Dubinné 

(obecný cintorín), Hažlín (pred dedinou v smere od Ortuťovej) 

Najväčší cintorín z prvej svetovej vojny je nad obcou Veľkrop (33 km od Giraltoviec) v okrese 

Stropkov, pochovaných je v ňom 8662 vojakov 

Turistickú vizitku Wander Stamp s motívom sochy leva v Giraltovciach možno zakúpiť na 

železničnej stanici v Prešove (na vizitke by mal byť namiesto roku 1916 uvedený rok 1915) 

Pamiatkový objekt – zaužívaný názov NKP  - Pomník padlým r. 1916. 

Prevládajúci sloh – realizmus 

Dátum vyhlásenia za KP- 07.03.196 

Číslo rozhodnutia – SKK ONV Bardejov 183/63 

Číslo parcely – 1072 

Určenie adresy: pri vstupe do mesta 
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C. Charakteristika reštaurátorského výskumu a jeho vyhodnotenie 

 

I. Charakteristika reštaurátorského výskumu: 

 

 Cieľom reštaurátorského výskumu je na základe vizuálneho sondážneho a chemicko-

technologického výskumu a analýz rozšíriť zistené skutočnosti o stave pamiatky, podrobne 

zadefinovať originálne dielo, zistiť rozsah a počet sekundárnych zásahov. Tieto poznatky 

budú zdrojom pre následné rozhodovanie o jednotlivých krokoch reštaurátorských prác a 

finálnej podoby reštaurovaného diela. Výsledky reštaurátorského výskumu slúžia k 

vytvoreniu návrhu na reštaurovanie, ktoré určuje metódy reštaurovania a ich dostupnosť. 

 

Reštaurátorský výskum pozostáva z metód nedeštruktívneho, deštruktívneho a chemicko-

technologického výskumu: 

 

Nedeštruktívne metódy:  

Vizuálny výskum:  Realizuje sa podrobnou optickou obhliadkou diela pri rozptýlenom a pri 

ostrom bočnom osvetlení. Zameriava sa hlavne na zistenie stavu a miery poškodenia 

kamennej hmoty pamiatky, tiež na zistenie stavu autentickej hmoty, sekundárne úpravy a ich 

charakteristiky, stav a rozsah zachovania pôvodných vrstiev. Tento primárny prieskum 

umožňuje zistiť základný vstupný sumár informácií a údajov o príčinách a rozsahu 

poškodenia, ako aj o rozsahu a kvalite sekundárnych zásahov. Jedným zo základných 

výsledkov vizuálneho prieskumu ja konštatácia súčasného technického stavu predmetnej 

časti pamiatky. Výskum je vykonaný podrobnou  

 

Deštruktívne metódy:  

Sondážny výskum:  Je zameraný na zistenie prítomnosti a rozsahu zachovania primárnych 

a sekundárnych vrstiev, ktoré budú  predmetom reštaurovania, prípadne na stav povrchu 

autentickej hmoty po odstránení sekundárnych úprav a depozitov. Tento výskum sa tiež 

zameriava  na  technologické možnosti odstraňovania sekundárnych uprav.  
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II. Reštaurátorský výskum/ nedeštruktívne metódy 

 

Stav pamiatky pred reštaurovaním / vizuálny výskum: 

 

 Socha ležiaceho leva na kamennej tabuli je orientovaná na šírku a bola vyhotovená z 

jedného kamenného bloku - pieskovca sivo okrovej farby. Lev má otvorenú papuľu a v labách 

drží uhorskú zástavu. Pomník je v súčasnosti v zlom stave. Kamenná hmota je kompaktná, 

nerozpadáva sa, absentuje len lokálne, na niektorých miestach. Najväčším poškodením je 

vertikálna prasklina tiahnuca sa zo zadnej časti leva, nad stehnami, cez chrbát až k hrive. Na 

povrchu kamennej hmoty môžeme tiež pozorovať sekundárne, nevhodné cementové tmely. 

Takmer na celom povrchu kamennej hmoty je možné vidieť jej úbytky vzniknuté 

mechanickým poškodením (vydrolením kamennej hmoty). Jedná sa o ryhy a dierky 

nachádzajúce sa rovnomerne na celom povrchu sochy. Tieto poškodenia sú dobre viditeľné 

pri bočnom svetle. Na povrchu kamennej hmoty sú viditeľné stopy po voľnom a viazanom 

depozite. Voľný depozit v podobe prachu, machov, lišajníkov a pavučín sa nachádza lokálne 

takmer na celom povrchu kamennej hmoty. Viazaný v podobe uhlíkových škvŕn 

(atmosférický depozit) na vrchnej časti leva. Keďže bola kamenná socha odjakživa osadená v 

exteriéri, mnohé z týchto poškodení spôsobil vplyv striedania ročných období, počasia a 

zmien teplôt.  

Podstavec je zhotovený z dvoch betónových schodov, na ktorých je osadený kamenný 

podstavec zdobený na všetkých stranách tenkým zásekom po obvode tvoriaceho zrkadlo. Na 

povrchu kamennej hmoty podstavca sú viditeľné stopy po opracovaní kameňa štokovaním. 

Na tomto podstavci je osadená socha leva. Na čelnej stene podstavca sa nachádza nápis 

vyhotovený sekaním, ktorý bol niekoľko krát farebne upravovaný. Betónové schody pod 

podstavcom sú poškodené. Vzlínajúcou vlhkosťou zo zeme, vplyvom poveternostných zmien 

a zmenou ročných období sa betón narušil a na vystupujúcich hranách odpadol. Betónové 

schody sú zčernalé, pokryté machmi a lišajníkmi. Kamenná hmota podstavca je taktiež 

zčernalá.  

V minulosti bola socha pretretá cementovým náterom, ktoré degraduje plasticitu 

sochy. Na niektorých miestach je cementový náter popraskaný. 
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 Sumár poznatkov a zistení z reštaurátorského výskumu bude nielen vstupným 

predpokladom a východiskom pre realizáciu reštaurovania pamiatky, ale aj prínosom ku 

kvalifikovanejšiemu a dôslednejšiemu poznaniu objektu. Poškodenie omietky ľavého 

horného nárožia a odkryé tehlové murivo. 
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Prasklina tiahnuca sa od stehennej časti leva, cez chrbát až k hrive. Cementový náter 

degradujúci profiláciu kamennej sochy. Machy a lišajníky na povrchu kamennej hmoty. 

 

Prasklina tiahnuca sa od stehennej časti leva, cez chrbát až k hrive. Cementový náter 

degradujúci profiláciu kamennej sochy. Machy a lišajníky na povrchu kamennej hmoty. 
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Prasklina tiahnuca sa od stehennej časti leva, cez chrbát až k hrive. Cementový náter 

degradujúci profiláciu kamennej sochy. Machy a lišajníky na povrchu kamennej hmoty. 

 

Prasklina predeľujúca sochu leva. 
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Sekundárne, nevhodné cementové tmely. Cementový náter degradujúci profiláciu kamennej 

sochy. Machy a lišajníky na povrchu kamennej hmoty. 

 

Sekundárne, nevhodné cementové tmely na kamennej tabuli pod levom. Viditeľná veľká 

degradácia pôvodnej kamennej hmoty. 
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Cementový náter degradujúci profiláciu kamennej sochy. 

 

Cementový náter degradujúci profiláciu kamennej sochy. Machy a lišajníky na povrchu 

kamennej hmoty. 
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Poškodené betónové schody nachádzajúce sa pod podstavcom a sochou leva. 
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III. Reštaurátorský výskum/ deštruktívne metódy/ sondážny výskum 

 

 Cieľom sondážneho výskumu je zistiť rozsah zachovania originálnej úpravy, 

doterajších sekundárnych zásahov, mieru poškodenia a stanovenia najvhodnejšej metódy 

chemického, alebo mechanického odstránenia nečistôt z povrchu reliéfu, prípadných 

premalieb a sekundárnych zásahov, taktiež zistenie aktuálneho stavu kamenného nosiča. 
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Sonda č. 1 - S1 

 

miesto vyhotovenia sondy 

 

Popis vrstiev:  

K - kameň 

I. - cementový náter 

Na tejto sonde je viditeľný kamenný nosič K, a sekundárny cementový náter I.. 
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Sonda č. 2 - S2 

 

miesto vyhotovenia sondy 

 

Popis vrstiev:  

K - kameň 

D - depozit 

I. - cementový náter 

Na tejto sonde je viditeľný kamenný nosič K, vrstva voľného depozitu D a sekundárny 

cementový náter I.. 
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Sonda č. 3 - S3 

 

miesto vyhotovenia sondy 

 

Popis vrstiev:  

K - kameň 

I. - cementový náter 

1 - čierna farba 

Na tejto sonde je viditeľný kamenný nosič K, sekundárny cementový náter I.  a čierna farba 

vo vysekaných písmenkách. 
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Sonda č. 4 - S4 

 

miesto vyhotovenia sondy 

 

Popis vrstiev:  

K - kameň 

I. - cementový náter 

Na tejto sonde je viditeľný kamenný nosič K a sekundárny cementový náter I. 
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Vyhodnotenie sondážneho výskumu 

 

 Sondážny výskum bol vykonaný na štyroch miestach.  Sonda č. 1. bola vyhotovená na 

ľavej labe leva. Sonda č. 2  na pravom stehne leva. Sonda č. 3 bola vyhotovená na čelnej 

strane pamätníka, v mieste nápisu, pre zistenie farebnej úpravy nápisu. Sonda č. 4 na bočnej 

strane podstavca. Tieto sondy potvrdili prítomnosť sekundárnej úpravy v podobe 

cementového náteru a vrstvy depozitu nachádzajúcej sa takmer na celej ploche kamennej 

hmoty. 

 Sondážny výskum poukázal na to, že cementový náter nachádzajúci sa na celom 

povrchu kamennej hmoty pomníka patrí medzi sekundárne farebné úpravy. Sondážny 

výskumom sa zistil spôsob a technológia čistenia cementový náteru a voľných depozitov z 

povrchu kameňa. Výskum tiež zistil, že v hĺbkach zásekov písmen sa nachádzajú zvyšky 

čiernej farby. 
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IV. Záverečné vyhodnotenie komplexného reštaurátorského výskumu 

 

 Reštaurátorským výskumom bol zistený rozsah poškodení, stav kamenného nosiča na 

pomníku padlým v 1. sv. vojne a tiež sa zadefinovali sekundárne zásahy na povrchu 

kamennej hmoty. 

 V súčasnosti je pomník v zlom stave. Najväčším poškodením je vertikálne tiahnuca sa 

prasklina , ktorá smeruje ponad stehna, cez chrbát, až k hrive leva.  Na celom povrchu 

kamenej hmoty sochy a kamenného podstavca sa nachádza vrstva cementového náteru, 

ktorým bola socha pretretá. Tento náter značne zdegradoval profiláciu sochy a potlačil 

ostrosť hrán detailov. Lokálne, hlavne na hranách dosky nad podstavcom sú vyhotovené 

sekundárne betónové tmely, ktoré sú pretreté cementovým náterom. Takmer na celom 

povrchu sa nachádza voľný a viazaný depozit. Voľný depozit v podobe prachu, machov, 

lišajníkov a pavučín a viazaný v podobe uhlíkových škvŕn. Na niektorých miestach sochy a 

podstavca sú viditeľné sekundárne cementové tmely.  

 Betónové schody pod podstavcom sú poškodené vzlínajúcou vlhkosťou zo zeme, čím 

vystúpené nárožia popraskali a odpadli. 

 Je predpoklad, že poškodenia pôvodnej kamennej hmoty sochy sú vo väčšom 

rozsahu. Tento predpoklad bude konkretizovaný až po celkovom odstránení cementového 

náteru, cementových a betónových tmelov.  
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V. Grafická dokumentácia technického stavu objektu 

 

Rozmery objektu: 

 

 

 

 

Šírka 1. spodného betónového schodu - 172 cm 

Šírka 2. betónového schodu - 148,5 cm 

Šírka podstavca  - 110 cm 

Šírka leva - 109 cm 

 



 

21 

Grafické znázornenie poškodení 

Miesto, typ a rozsah poškodenia objektu:  

Pravá strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absentujúce časti kamennej hmoty    

Prasklina 
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Ľavá strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absentujúce časti kamennej hmoty    

Prasklina 
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D. Základný cieľ, charakteristika a rozsah reštaurovania 

 

 Cieľom reštaurovania je prinavrátiť autentičnosť objektu so súčasným zachovaním 

pamiatkových hodnôt. Reštaurovanie bude realizované rekonštrukčno-konzervačnou 

metódou s prihliadnutím na maximálne možné zachovanie autenticity diela. 

Reštaurovanie a konzervovanie diela  

 Pomník padlým vojakom 1. sv. vojny bude očistený od sekundárneho cementového 

náteru, povrchových depozitov a nečistôt. Taktiež budú odstránené sekundárne cementové 

tmely. Kamenná hmota bude opatrená petrifikačným roztokom, do takej hĺbky, aby bola 

zastavená jej ďalšia degradácia.  Absentujúce časti kamennej hmoty sa doplnia minerálnym 

kompozitom (tmelom) v podobnej štruktúre a textúre ako originál. V prípade väčších 

doplnkov sa do kamennej hmoty navŕtajú otvory a osadí armatúra z nehrdzavejúceho kovu, 

ktorá spevní minerálny kompozit. Následne sa doplnené miesto farebne zjednotí s pôvodnou 

farebnosťou kameňa. Po vytmelení a farebnom zjednotení sa celý povrch sochy a podstavca 

opatrí fixačným náterom. Farebná úprava písmen na čelnej strane pomníka bude 

vyretušovaná. 

 Na betónových schodoch budú úbytky hmoty doplnené cementovými tmelmi, ktoré 

budú mať podobnú štruktúru a textúru s pôvodnou betónovou hmotou. 
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E. Návrh postupu a technológie reštaurovania 

 

 Návrh postupu a technológie reštaurovania rešpektuje zámer a zásady reštaurovania. 

Vychádza zo súčasného stavu pamiatky, jej umiestnenia a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. 

Podstatu pri tom tvorí reštaurátorský výskum a syntéza všetkých poznatkov o diele, vrátane 

historických poznatkov o vzniku diela, tvaroslovia, obsahu a analogických súvislostí. Jedná sa 

o realizáciu  a zachovanie diela v čo najväčšom možnom rozsahu s prinavrátením jeho 

umelecko-historickej hodnoty. 

 

1. Fotodokumentácia stavu diela pred reštaurovaním 

2. Komplexný výskum, nedeštruktívne metódy (vizuálny výskum), deštruktívne metódy 

(sondážny výskum) 

3. Čistenie 

Dielo bude čistené mechanickým čistením. Vyplavovaním vodou a navlhčenou špongiou 

budú odstránené povrchové nečistoty z povrchu kamennej hmoty. Skalpelom a 

kamenárskymi dlátami sa jemne odstráni sekundárny cementový náter a cementové tmely.   

4. Petrifikovanie 

Celý povrch kamennej hmoty pomníka bude natretý petrifikačným roztokom (KSE300) 

slúžiacim na spevnenie kamennej hmoty. 

5. Miesta, kde absentuje väčšia časť kamennej hmoty budú doplnené modelovaním na 

armatúru z nehrdzavejúceho kovu.  

6. Tmelenie kamennej hmoty 

Absentujúce časti budú doplnené minerálnym kompozitom podobnej štruktúry a textúry. 

Prasklina tiahnuca sa cez chrbtovú časť leva bude injekčne napustená živicovým lepidlom 

(EPOXY CHS 1200), alebo špeciálnymi zalievacími hmotami  a následne vytmelená 

minerálnym kompozitom. 

8. Retuš 

Doplnené časti budú farebne zjednotené s farebnosťou originálu. (Keimfarben - lazúry) 

9. Vyhotovenie dokumentácie z priebehu reštaurovania 

Všetky etapy reštaurovania budú dôkladne fotograficky, graficky a písomne dokumentované. 

Kompletná dokumentácia bude odovzdaná KPÚ Prešov. 
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F. Fotodokumentácia stavu pred reštaurovaním 

 

1. Celkový pohľad na ľavú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 

2. Pohľad na pravú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 

3. Celkový pohľad na prednú, čelnú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 

4. Celkový pohľad na zadnú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 

5. Detailný pohľad na otvorenú papuľu leva. 
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1. Celkový pohľad na ľavú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 

 

 

2. Pohľad na pravú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 
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3. Celkový pohľad na prednú, čelnú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 

 

4. Celkový pohľad na zadnú stranu pamätníka padlým v 1. sv. vojne. 
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5. Detailný pohľad na otvorenú papuľu leva. 
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G. Prílohy 
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