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Úvodní ustanovení 
 
FCI-standard č. 148 popisuje jezevčíka následovně: „ z brakýřů byli postupně vyšlechtěni psi, kteří byli určeni 
obzvláště pro lov pod zemí.  Z těchto nízkých psů vykrystalizoval jezevčík, který je uznáván jako  jedno 
z nejvšestrannějších loveckých pracovních plemen. Vykazuje též  vynikající výkony na povrchu,  hlasitost na 
stopě při lovu, při slídění a nadhánění a na pobarvené stopě. “ 
Tato zkouška, na které může být zadáno čekatelství (CACIT) na titul Mezinárodní  šampion práce FCI (CIT), má 
dokumentovat široký rozsah využití jezevčíka v lovecké praxi. Během  dvoudenní zkoušky  má možnost 
v nejlepším světle prezentovat své vlastnosti,  charakter a povahu. Je přátelský, ani bázlivý, ani agresivní, 
s vyrovnanou povahou.  Je náruživý, vytrvalý , mrštný lovecký pes s jemným nosem. 
InterVGP je určena pro všechny členy a smluvní partnery FCI vykonatelná s ohledem na  velký význam zásad 
ochrany zvířat a její legislativy. 
 

Popis  
Každý člen nebo smluvní partner FCI  je oprávněn  uspořádat InterVGP. Svaz v zemi, který je zodpovědný  
uspořádat InterVGP, může tím pověřit i některou ze svých podorganizací.  Je povinen  informovat o tomto 
záměru 3 měsíce před konáním zkoušky sekretariát FCI. V žádosti  je nutno uvést následující body: 

•  Místo a datum zkoušky  
Do měsíce po prověření  zadání udělí sekretariát  FCI komise organizátorovi povolení ke konání  InterVGP,  
nejpozději do 31.března. 
Svaz v zemi (KCHJ ČR) je zodpovědný za odpovídající publicitu u odborných orgánů členských zemí  FCI komise 
pro norníky. InterVGP se nezveřejňuje prostřednictvím  kanceláře FCI.  Žádost o povolení  pro zadávání  
čekatelství  (CACIT)  pro CIT FCI musí vyžádat klub země u příslušného  národního orgánu (ČMKU). Organizátor 
musí ke zkoušce vydat propozice. Do 3 měsíců po akci zasílá národní orgán (ČMKU) katalog a seznam psů, 
kterým bylo navrženo čekatelství CACIT a r. CACIT sekretariátu FCI. Aby bylo možno  uspořádat  CACIT-zkoušku, 
je  nutné  minimálně 6 přihlášených, kteří musí být uvedeni v katalogu. Přihlášky zasílají vůdci přímo pořádající 
organizaci. Přihlášky nemusí být podány prostřednictvím svazu v zemi. 
 

Zkušební řád a ručení 
Přihlášením se na InterVGP  uznává účastník předložený  Zkušební řád. Jakákoli ručení organizátora za zraněné 
psy, osoby nebo jiné škody, způsobené při  zkouškách, jsou výslovně vyloučena. Účastí  na zkouškách vyjadřuje 
účastník souhlas s tímto ustanovením. 
 



Obsah zkoušky 
Účastníci budou během dvou dnů přezkoušeni z následujících pěti disciplin: 

• Práce na pobarvené stopě  (povinně se touto prací začíná) 

• Poslušnost  

• Nahánění (Vyhledávání) 

• Práce pod zemí 

• Vodní práce 
 

Podmínky  p řijetí 
K této zkoušce jsou připuštěni výhradně jezevčíci. Musí mít FCI-Průkaz původu a být zapsáni v  Plemenné knize 
vedené příslušným spolkem země, ve které má vlastník své legitimní bydliště. 
K přihlášce k InterVGP je nutno pořadateli předložit fotokopie následujících dokladů: 

• Průkaz původu (přední a zadní strana) 

• Doklad o minimálním hodnocení „velmi dobrý“ na mezinárodní CACIB-výstavě pod záštitou FCI v pracovní, 
otevřené, mezitřídě nebo šampionů. 

• Doklad o absolvované zkoušce z hlasitosti na zajíce nejméně ve II. ceně 

• Doklad o absolvované zkoušce pod zemí na lišku nebo jezevce 

• Doklad o absolvované zkoušce na barvě 

• Potvrzení o zaplacení startovného 
Háravé feny a psi s podezřením na onemocnění  nebudou na zkoušku přijati.  
 

Organizace p římo na míst ě 
Pro  všechny záležitosti spojené s administrativním a technickým provedením InterVGP je kompetentní Klub 
jezevčíků příslušné pořadatelské země sám. Finanční riziko nese pořádající klub jezevčíků. Při práci na barvě bez 
doprovodu rozhodčího se doporučuje účast osoby znalé místního revíru. Tento přístup značně spoří čas 
zkoušky.  
 

Rozhod čí 
• Rozhodčí  nesmí posuzovat psa,  jehož byl chovatelem, majitelem nebo spolumajitelem, kterého cvičil nebo 
vedl, pokud od změny majitele nebo ukončení výcviku neuplynulo alespoň  6 měsíců, předtím než vykonává 
funkci rozhodčího  na InterVGP. Totéž platí pro psy, kteří patří blízkým členům rodiny nebo životním partnerům 
(druhům).  

• Před zahájením zkoušky se musí kvůli zajištění řádného provedení a jednotného posuzování konat důkladná 
porada rozhodčích. 

• Na jednu skupinu rozhodčích je povoleno maximálně 6  „týmů“ (vůdce a pes) 

• Jednu skupinu rozhodčích tvoří tři rozhodčí . 

• Čekatelům je účast na InterVGP pro zaškolování povolena, nemohou ale rozhodčího nahradit. Své náklady si 
hradí sami. 

• Na každou skupinu rozhodčích  musí být pozván jeden mezinárodně akreditovaný, zahraniční rozhodčí  
výkonu pro jezevčíky. 

• Zahraniční rozhodčí je povolen pouze na základě písemného svolení svého národního vrcholného orgánu. 
Toto svolení musí být na žádost pořadatele včas obstaráno vrcholným orgánem pořadatelské země (ČMKU). 

• Do skupiny rozhodčích smí být nasazen jeden „hostující  rozhodčí“ z jiného spolku pro lovecká pracovní 
plemena. „Hostující  rozhodčí“  ovšem nesmí být nominován jako  předseda skupiny rozhodčích. 

• Rozhodčí  a čekatelé jsou povinni nosit s sebou aktuální  Zkušební řád InterVGP  FCI, popřípadě přesný překlad 
Zkušebního řádu do jejich mateřského jazyka. 

• Pro pozvání rozhodčích je kompetentní  klub jezevčíků pořádající země.  Diety (cestovní náklady) hradí rovněž 
pořádající klub jezevčíků. Stanovení výše diet(cestovních nákladů) se řídí platnými FCI-normami, které jsou 
stanoveny v příloze k Předpisu pro rozhodčí na výstavách FCI  „ Rozšířené předpisy pro cestovní náklady 
rozhodčích“. 

 

Vlastní zkušební řád  InterVGP 
V předvečer zkoušky vylosuje hlavní rozhodčí  vedoucí skupin a  startovní čísla vůdců . 
 

a) Barvá řská zkouška bez doprovodu rozhod čích 20 hodin stará 



Všeobecně 
• Na sněhu nesmí být stopy pokládány. Pokud sněží  po položení stopy, zkouška může být prováděna, jestliže 
průběh stopy není  znatelný. 

 
Požadavky na revír 
•  Zakládání pobarvené stopy v lesních oblastech s rozlohou pod 20 ha je nepřípustné. 

•  Lesní revír musí vykazovat minimálně  jeden druh spárkaté zvěře jako stálou zvěř tak, aby každý pes měl práci 
ztíženou kžižujícími stopami 

•  Stopy se zakládají především v lese, což zahrnuje i vyskytujíc! se holiny, paseky a louky. 

•  Minimální délka stop činí 600 kroků a minimální odstup jednotlivých stop v celém jejich průběhu činí 
nejméně 800 kroků. Jednotlivé stopy musí být ohraničené rozpoznatelnými přirozenými hranicemi tak, aby při 
podání řádných instrukcí bylo vyloučeno, aby vůdce přešel z jedné stopy na druhou. 

•  Průběh stop se přizpůsobuje přirozenému chování postřelené zvěře avšak bez vratistopy. Stopa nesmí být 
položena ve tvaru „U“. Na stopě jsou dvě lože vyznačené barvou a stříží  dvě změny směru. Změny směru a lože 
nesmí být kombinovány. Na stopě jsou 4 značky, které jsou viditelné a zajištěné proti odvátí nebo odnesení 
škodnou. Tyto značky  jsou  dřevěné disky cca 5 cm v průměru, tříšť (kostí) se zbytky zvěřiny nebo bez nich a 
jsou očíslovány číslem stopy.  Barva a kousky zvěřiny použité k označení lože stejné jako spárky použité na 
tupovaných a šlapaných stopách musí být ze stejného druhu zvěře. 

•  Pro zakládání stop se používá jen srnčí, jelení nebo dančí barva a pro celé zkoušky barva jen z jednoho druhu 
zvěře. Barvu obstarává pořadatel. Použitý druh barvy se oznamuje při vypisování zkoušek. 

•  Na stopu v délce 600 kroků se použije čtvrt litru barvy bezvadné kvality.  

•   Stopy musí být staré minimálně 20 hodin. 

•  Průběh stop se stanoví určitou dobu před vlastní zkouškou. 

•   Na nástřelu musí být jasné označení čísla stopy a také barva a střiž. 

•   Stopy mohou být kapané, tupované nebo šlapané. 
 
Stopy se zakládají výhradně ve směru od nástřelu ke kusu, nikdy ne naopak 
 

Průběh zkoušek: 
•   Přípustná je pouze práce jako vodič na řemeni 

•   Před začátkem práce psa na stopě se na její konec položí kus spárkaté zvěře v přirozeném stavu nebo 
nevysušená deka, která se neschovává nepřirozeným způsobem. Nosič zvěře musí bezprostředně po uložení 
zvěře odstranit veškeré značky kromě čísla stopy. 

•   Poté se rozhodčí, kteří jsou u zvěře, od kusu vzdálí a skryjí se tak, aby od něj byly po větru a nemohli být ani 
psem ani vůdcem zpozorování. Vozidla, která se používají v průběhu zkoušek, se musí odstavit tak, aby je vůdce 
při práci na stopě nemohl spatřit. 

•   Vůdce musí vést psa na minimálně 6 m dlouhém, plně rozvinutém, řádném barvářském řemeni a řádném 
barvářském obojku. 

•   Rozhodčí na nástřelu obeznámí vůdce se směrem odskočení zvěře. Pak již vůdce i pes provádí práci bez 
jakékoliv asistence. Rozhodčí zaznamenají dobu započetí práce na stopě do soudcovské tabulky. 

•   Rozhodčí u kusu zaznamenají dobu příchodu psa a vůdce na konec stopy do soudcovské tabulky. 

•   Práce končí dojitím vůdce ke kusu.  Vracení se po stopě zpět k označeným bodům již není dovoleno, i kdyby 
to čas práce umožňoval.  
 

Hodnocení práce: 

Každý vůdce a pes, který dojde ke kusu v průběhu stanovené doby 60 minut a předloží minimálně dvě značky, u 
zkoušky obstál. 
Vyhlášení výsledků probíhá podle počtu předložených značek; v případě shodného počtu značek se 
upřednostňuje pes, který práci provedl v kratším čase. 
 

b) Poslušnost 
Obecně 
• Po barvářské zkoušce musí být povinně přezkoušeny  poslušnostní disciplíny. 

• Každá jednotlivá disciplína musí být absolvována úspěšně (nejnižší známka: 1=nedostatečný /ještě prospěl/) 



 

Vodění    
• Vodění  je nutno zkoušet tak, že  vůdce jde se psem , buď na ne příliš na krátko uvázaném řemeni  nebo na 
volno, skrze tyčovinu. U uvázaného psa se nesmí vůdce rukou dotýkat řemene. Pes musí  jít vůdci u boku, buď 
na volném řemeni nebo také na volno, těsně u  vůdce, následovat,  aniž by na řemeni  tahal, předbíhal nebo 
zaostával. Překážky se musí obratně překonat popř. obejít. 
 

Odložení a klid po výstřelu 
• Psy je nutno zkoušet jednotlivě. Mohou být odloženi, uvázaní  nebo na volno. Je ponecháno na vůdci, kde psa 
uváže, přičemž řemen musí  být tak volný, aby  se pes mohl vzdálit ze svého  místa víc než 1 metr. 

•  Je ponecháno na vůdci, zda odloží psa na myslivecký baťoh nebo část oděvu. 

• Při odložení na volno se psu odepne obojek (s výjimkou signalizačního obojku) a řemen,  vůdce je musí vzít a 
odnést s sebou. 

• Po odložení se vzdálí vůdce směrem k úkrytu, který stanoví rozhodčí. Pes nesmí vůdce vidět. Zmocněná osoba  
na příkaz rozhodčích ca po dvou minutách krátce po sobě vystřelí  dvě brokové rány. Pes nesmí opustit místo.  
Pokud hlásí, opakovaně kňučí  nebo se vzdálí více než jeden metr ze svého místa, tak  ve zkoušce neobstál. 

• Když  jde vůdce pro  psa, tak pes nesmí opustit své původní místo, dokud není vůdce u něho. Pokud pes 
vyskočí vůdci naproti, tak „tým“ ve zkoušce neobstál. 

• Rozhodčí musí pozorovat psa z úkrytu a nechat si k posouzení odloženého psa čas minimálně pět minut. 

• Pomocné prostředky nejsou dovoleny. Přivykací výstřely nejsou dovoleny . 
 

Chování na stanovišti při nahánění 
• Při nahánění ze stanoviště, které je velmi blízké lovu a je prováděné za vystřelení několika brokových výstřelů, 
se musí pes u svého vůdce chovat klidně. Nesmí opakovaně kňučet, hlásit,  vyskakovat  na  vůdce a vzdálit se ze 
svého  místa vedle svého vůdce. Při této zkoušce musí být zachován dostatečný odstup mezi jednotlivými  psy. 

• Tato disciplina může být opět absolvována buď na řemeni nebo na volno. 

•  Psu na volno se odepne obojek (s výjimkou signalizačního obojku) a řemen,  vůdce je musí vzít a nosit u sebe. 
 

c) Nahánění (Vyhledávání) 
Charakter  honitby 
• Pro tuto zkoušku se musí  použít pouze uzavřené lesní parcely s hustým porostem o velikosti minimálně 1 ha, 
ve kterých lze počítat s výskytem spárkaté zvěře, zajíců a  popř. škodné. 
 

Nahánění /Hledání 
• Rozhodčí a účastníci musí obestoupit lesní parcelu o minimální velikosti 1 ha. Musí být možné dorozumívání  
se mezi jednotlivými účastníky . 

• Pes musí  být vypuštěn mimo parcelu v přehledném terénu. 

• Vůdce nesmí do prostoru parcely nahánění vstupovat. 

• Jakmile je pes vypuštěn, začíná běžet čas nahánění/hledání. Pes musí samostatně, vytrvale a  zeširoka slídit 
v parcele a při vyhnání srstnaté zvěře ji musí hlasitě sledovat až dokud zvěř neopustí  leč nebo není slovena. 

• Při  InterVGP má pes v první leči 10 minut čas, aby mohl prokázat svou dovednost. Pokud by práce v první leči 
nedostatečně přesvědčivě dokazovala způsob práce psa, může sbor rozhodčích nařídit ještě jedenu a poslední 
leč, aby bylo možno ohodnotit schopnost psa při nahánění.  

• Při  InterVGP nemusí  pes nutně zvěř nalézt. Disciplína  „Nalezení“ se neohodnotí. 

 
Hodnocení  nahánění 
• K hodnocení  „Chování při nahánění“ a „Vytrvalost při hledání“ se použijí  popřípadě obě práce. 

• Pokud by nemohl pes být posouzen jednoznačně, např. pokud vždy našel  zvěř velmi rychle a tak by nemohl 
prokázat ani Chování  při nahánění, ani svou Vytrvalost při hledání, tak musí  svůj výkon  ve jmenovaných 
disciplinách  prokázat  ještě jednou v přehledném porostu. 

• Pokud se pes  nevrátí k vůdci během jedné hodiny bez rozeznatelné spojitosti s uloženým úkolem nahánění,  
pak ve zkoušce neobstál. Hodina začíná vypuštěním psa. 

• Rozhodčí mohou při hrozícím nebezpečí nařídit odchycení psa. 

 
 

d) Práce pod zemí 



Obecně:  
Zkouška se provádí v umělé noře.  
Konstrukce nory odpovídá národnímu ZŘ. 
Přímý kontakt lišky a jezevčíka je vyloučen.  
Použít lze pouze lišky zdravé a očkované proti vzteklině. Pořadí lišek se stanoví losováním. Liška musí být 
vyměněna nejméně po každém třetím psovi.  
 

Popis nory:  
Tvar nory nesmí být kontinuální (např. tvar „O“), doporučuje se nora ve tvaru „U“. V průběhu nory jsou kotle a 
spády. Na konci lze použít otočný kotel s košem 

 
Balamucení:  
Před započetím zkoušky se pustí psi podle vylosovaných čísel postupně do prázdné nory, ve které není škodná. 
Psi kteří v noře hlásí jsou z další zkoušky vyloučeni. Krátké i opakované štěknutí  jako projev temperamentu se 
nepovažuje za balamucení. Psi kteří projdou norou ale nehlásí prokázali že nebalamutí.  

 
Práce na škodnou:  
Jakmile všichni dokončí první část zkoušky, pustí se do nory liška a uzavře se v posledním  kotli. Psovod vypustí 
psa do nory a může pobízet pouze než pes dojde k prvnímu kotli. Vůdce stojí po celou dobu práce psa u vsuku, 
toto místo smí opustit pouze na pokyn rozhodčího. Vsuk zůstává otevřený tak aby pes mohl kdykoliv opustit 
noru. Pes musí projít norou a lišku samostatně najít. Pokud pes dojde k lišce, musí mu být dopřáno času hlásit. 
Musí prokázat vytrvalost a nadšení a temperament pro práci a být max, 50 cm od lišky. Je-li na konci systém 
rotačního kotle, je únikový koš nejprve uzavřen, aby pes prokázal, že je odhodlán lišku vyhnat. Teprve potom se 
odstraní zarážka aby mohl pes lišku vyhnat.  
 

Doba trvání zkoušky:  
Zkouška balamutní – 5 minut 
Nalezení lišky na konci nory – 5 minut 
Hlášení u kotle neumožňujícího vyhnání lišky – 5 minut  
v případě otočného kotle 2,5 minuty hlášení a 2,5 minuty na vyhnání lišky  
 

Hodnocení: 
Pokud pes do 5-ti minut nedojde k lišce na konec nory, ve zkoušce neobstál.  
Vytrvalost: pes nepřetržitě hlásí u kotle. Pokud přeruší práci, má to za následek snížení známky 
Ochota k práci: hodnotí se jak pes vsoukne, jak překonává spády a stoupání a intenzita práce u škodné.  
Hlasitost: na známku „velmi dobrý“ musí pes hlásit vždy když je v kontaktu se škodnou. Pokud se pes odmlčí při 
přerušení kontaktu (při přesunu škodné), nepovažuje se to za chybu.  
Práce končí vyhnáním lišky do koše. To ovšem ještě neznamená úspěšné složení zkoušky. Je nutné posoudit 
práci celkově, zda liška sama kotel neopustila.  
Pokud pes opustí noru, ve zkoušce neobstál.  
 

e) Vodní práce 
Cílem je prokázat, že pes donese kachnu z vody 
Zabitá kachna je hozena pomocníkem do hluboké vody tak, aby pes musel plavat na vzdálenost 6-8 stop. 
Zároveň se vystřelí 2 brokové rány.  
Pes může pozorovat let kachny.  
Pes musí dobrovolně kachnu přinést na břeh. Vůdce jej může povzbuzovat. Pokud by vůdce do vody vhazoval 
kameny nebo podobné předměty, nemůže být pes hodnocen známkou „velmi dobrý“.  
Pes ve zkoušce obstál, pokud dostane kachnu na břeh k vůdci. Pokud vůdce musí pro kachnu vstoupit do vody, 
dvojice neobstála.  
Práce musí být prokázána na první pokus, opakování není možné.  

 

Známky a tituly 
Rozhodčí mají následující  rozpětí  pro  ohodnocení  známkami: 

• 4 = sehr gut                velmi dobrá           

• 3 = gut                         dobrá                     



• 2 = genügend             dostatečná            

• 1 = mangelhaft          nedostatečná (ještě prospěl)     

• 0 = ungenügend        neobstál 

 
Koeficienty  
Koeficient  udává stupeň obtížnosti hodnoceného kritéria. 
Koeficient 1  značí nezávažný úkol, vrozenou vlohu psa nebo velmi lehký úkol pro vůdce. Koeficient 10 značí 
závažný úkol, vrozenou vlohu psa nebo velmi těžký úkol pro vůdce a psa. 
Známka x koeficient  dávají počet bodů kolegiem rozhodčích známkovaného kritéria 
 

Přidělování bod ů na InterVGP 
Od klasifikace podle cen se upouští.  Nejvyšší možný dosažitelný počet bodů je  280  bodů. 
 
                                                                  za každý markant        markant ů       Počet bod ů  
Práce na barv ě: 
Práce na barvě bez rozhodčího   25 4 100 
 
                                                                              Známka        Koeficient        Počet bod ů 
 
Poslušnost: 
Vodění                                        na řemeni   4 1  (4) 
                                       na volno          4                     2                         8 
Odložení a klid po výstřelu     na řemeni         4                  1                        (4) 
 na volno         4  2 8 
Chování na stanovišti   na řemeni 4  1  (4)                                                       

na volno     4 2      8 
Pro  CACIT musí dostat pes dostat ve všech disciplínách poslušnosti  minimálně známku 3. 
Celkový počet bodů v těchto disciplinách musí být nejméně 13 bodů. 

 
Nahánění (vyhledávání): 
Chování při nahánění (vyhledávání)  4 8 32 
Vytrvalost při nahánění (vyhledávání)    4     6 24 
 
Práce v no ře: 
Vytrvalost  4  8  32 
Ochota k práci 4  5  20 
Hlasitost  4  4  16 
 

Vodní práce : 
Ochota k práci ve vodě 4  5  20 
Přinášení  4  3  12 
 
Maximalní počet bodů      
   280 
 
Pro dosažení čekatelství (CACIT) na titul  CIT  FCI je nutno dosá hnout minimáln ě 267 bodů. Věk 
psa musí být minimáln ě 15 měsíců. 
 
CACIT- vícenásobné zadávání: 
Všem psům, kteří dosáhli minimálně 267 bodů, může být zadán CACIT. 

 
Pro složení  (obstání v)  InterVGP  je pot řeba dosáhnout následujících známek 
z výkonu, resp. po čtu bod ů: 
 
 
 



                                                                  za každý markant        markant ů       Počet bod ů  
Práce na barv ě: 
Práce na barvě bez rozhodčího   25 2 50 
 
                                                                              Známka        Koeficient        Počet bod ů 
 
Poslušnost: 
Vodění                                        na řemeni   1 1  (4) 
                                       na volno          1                     2                         8 
Odložení a klid po výstřelu     na řemeni         1                  1                        (4) 
 na volno         1  2 8 
Chování na stanovišti   na řemeni 1  1  (4)                                                       

na volno     1 2      8 
Celkový počet bodů v těchto disciplínách musí být nejméně  6 bodů.. 

 
Nahánění (vyhledávání): 
Chování při nahánění (vyhledávání)  2 8 16 
Vytrvalost při nahánění (vyhledávání)    2     6 12 
 
Práce v no ře: 
Vytrvalost 2  8  16 
Ochota k práci 2  5  10 
Hlasitost  2  4  8 
 

Vodní práce : 
Ochota k práci ve vodě 2  5  10 
Přinášení 2  3  6 
 
Minimální počet bodů      
   134 

 
Vítěz InterVGP 
Pokud je mezi prvními v pořadí více psů se stejným počtem bodů rozhoduje o jejich pořadí lepší práce na barvě 
(přinesení více marketů, rychlejší čas) 

 
Protest 
Rozhodnutí ze strany rozhodčích jsou konečná. Protest proti formálním pochybením může vůdce podat do 
ukončení zkoušek. Kauce je stanovena na trojnásobek zápisného a musí být uhrazena na místě. Pokud se 
protest ukáže jako neopodstatněný, kauce propadá ve prospěch pořadatele.  

 
Tento ZŘ byl schválen delegáty Komise norníků 13.2.2011 ve Volendamu, NL a je platný od 1. července 2012. 
Nahrazuje ZŘ a předchozí předpisy schválené v červenci 2009 ve Vídni.   Německá verze je původní.  
Generální výbor schválil tento ZŘ na svém zasedání v  dubnu 2012 ve Vídni.  


