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PROPOZÍCIE 
 
Z Histórie 

Medzinárodné súťažné podujatie Pohár Gustava Kořínka sa striedavo organizuje v párnych rokoch českým klubom chovatelů 
alpského jezevčíkovitého brakýře a v nepárnych rokoch slovenským Klubom chovateľov alpského jezevčíkovitého duriča pri Slovenskom 
Poľovníckom Zväze na počesť Ing. Gustava Kořínka. Tradičné podujatie je stredobodom záujmu širokej poľovníckej a kynologickej 
verejnosti zoskupenej okolo AJD, dá sa povedať, že je to podujatie, ktoré prerástlo z československého do európskeho rozmeru, a plní tak 
vizionársky zámer Ing. Gustava Kořínka o družnej a korektnej spolupráci na prospech zastrešovaného plemena PUP psov, ktorý sám vo svo-
jich produktívnych rokoch rozvíjal vehementným organizovaním nespočetných medzinárodných podujatí. 

 

 
 

Ing. Gustav Kořínek (*6.10.1927 - † 4.9.2018) 
Pochádza z lesníckej rodiny a určitý čas žil v detstve s rodinou v Novej Bani na Slovensku, kde jeho otec lesník a dobrý poľovník 

pôsobil. Prvého alpského jazvečíkovitého duriča už v r. 1936 si zaobstaral jeho otec od farára Tajovského zo Žarnovice. Od tejto doby 
alpský jazvečíkovitý durič si našiel miesto v jeho srdci na celý život. V r. 1945 - 1949 vyštudoval Strednú lesnícku školu už v českých 
Hraniciach a v r. 1950 - 1953 absolvoval lesnícku fakultu v Brne. Následne po vysokoškolskom štúdiu sa stal vedúcim polesia v Beskydách 
– Podolanky, neskôr odišiel na Lesný závod do Vítkova, kde pracoval do r. 1971. Po r. 1971 prešiel z politických dôvodov k Lesoprojektu – 
Frýdek-Místek. Bol činorodým človekom, ktorý do veku 62 rokov pracoval, okrem tých lesníckych aj na poľovníckych projektoch; zakladal 
obory a bažantnice. Práca lesníka, poľovníka a kynológia sa v jeho veľkom srdci spájali v jedno. Práca sprevádzala všetky jeho životné 
kroky, rovnako ako verný štvornohý priateľ po boku. 

Ako prvý význačný propagátor sa snažil AJD dostať do povedomia vtedajšej poľovníckej kynológie. Počas svojho života vychoval 
vycvičil a predviedol na skúškach a výstavách nespočetné množstvo psov. Aktívne pôsobil ako rozhodca z výkonu a  exteriéru. V roku 1961 
sa stal majiteľom chráneného názvu chovateľskej stanice „z Vikštejna“, úspešnosť jeho odchovov evidujeme ešte dnes, prostredníctvom 
predkov jedincov v chovných základniach národných chovov AJD. 

Okolnosti 2. Svetovej vojny v Európe takmer spôsobili zánik AJD na území bývalého Československa. Reálne vzaté, niekoľko málo 
zástupcov plemena neznamenalo víziu budúcnosti. Po skončení vojny, v 50-tych rokoch, naštartoval agilný Ing. Gustav Kořínek dielčie 
aktivity pre zámer záchrany AJD. Neváhal a spolupracoval na rozširovaní a zušľachťovaní plemena na viacerých úrovniach súčasne. 
V intenciách povojnovej Európy sa jednalo o veľmi komplikované aktivity situované na poli záujmovej činnosti. Výsledky jeho snaženia sa 
dostavili relatívne rýchlo, a s vďakou a pokorou z nich čerpáme dodnes. V roku 1958 sa mu podarilo zaobstarať čistokrvné šteňa - sučku 
od pána Hrabého z Rejštejna, a na tejto sučke založil úspechy svojej chovnej stanice z Vikštejna. V rovnakom čase bol privezený pes 
z Rakúska a sučka zo Slovinska, ktorí znamenali dobrý základ chovu v Československu po 2. Svetovej vojne. 

Ing. Gustav Kořínek dlhodobo pôsobil vo výbore klubu chovateľov. Ako poradca chovu sa vyznačoval veľkým a detailným 
rozhľadom, o svoje kladné aj záporné argumenty sa neváhal podeliť. Po založení samostatných klubov AJD v Čechách a na Slovensku vo 
svojej snahe neustal, ale naopak prispôsobil sa vzniknutej situácii spôsobom sebe vlastným, a pokračoval v popularizovaní a zušľachťovaní 
plemena v oboch republikách súčasne. 

V sobotu 8.9.2018 sme sa s pánom Ing. Gustavom Kořínkom vo Vítkově rozlúčili, a s pokorou sme prijali odkaz odovzdaný jeho 
milujúcou manželkou, aby toto prestížne podujatie ostalo na dôkaz jeho živej prítomnosti aj naďalej POHÁROM. 
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PROPOZÍCIE PGK 2019 s udeľovaním titulov CACIT, CACT, diviačar – XV. ročník 
Medzinárodná súťaž AJD na báze skúšobného poriadku pre SD (skúšky duričov) s udeľovaním 
čakateľstva na medzinárodný aj slovenský šampionát práce a titulu diviačar: 
International competition of alpine dachsbracke based on the national testing rules with awarding of 
titles CACIT, CACT & diviačar. 
 
Termín, miesto:   15.-17.novembra 2019, Partizánske 
Organizátor:   KCHAJD pri SPZ v spolupráci s OPK Partizánske 
Čestné predsedníctvo:  Ing. Dušan Mošať, predseda OPK Partizánske 
    Ing. Petra Vlček, predseda klubu 
Organizačný riaditeľ:  Július Hozák, vedúci oblasti klubu 
Veterinárna služba:  MVDr. Gabriela Súľovská 
 
Udeľované tituly:   CACIT, R-CACIT, CACT, R-CACT, diviačar, víťaz súťaže 

 

najlepšia práca v obôrke (15.11.), najlepšia práca v revíri (16.11.), najlepša práca na stope (17.11.) 
 

Kancelária SPZ a Kynologická rada Slovenského poľovníckeho zväzu venujú: 
Pohár pre Najlepšieho slovenského vodiča (17.11.) a Pohár pre najmladšieho vodiča (16.11.) 

 
Kick-off:    15.11.2019 12,00 hod., obec 958 53 Skačany námestie pri kostole 
 
Odporúčané ubytovanie:  Salaš Partizánske, www.salas-partizanske.sk 
Reccomended accomodation: if standard or single rooms needed Hotel Azul, https://azul.sk/ 
 
Posudzuje / referees:  Vladimír Mihok – chief referee 

Harald Heil (AT), Milan Vysoudil (CZE), Andrej Siget, František Aron, Peter Kovalčík, Petra Vlček 
 
Posudzuje sa podľa platných skúšobných poriadkov, poriadkov pre udeľovanie titulov a ďalšej platnej legislatívy. 
Judged in accordance with national codes. 
Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky alpské jazvečíkovité duriče, ktoré boli nominované národnými klubmi

 
Účastnícky poplatok / participation fee:  € 100,00 
IBAN SK 6209000000000323397372 VS 032019 správa / note: surname & name of dog date: end of okt. 2019 
 
 
 
 
 
 

Výpis zo všeobecných ustanovení / Excract form general regulations: 
 

 chovateľov AJD (max. 12 psov; 
6 zahraničných, 3 CZE, 3 SVK). / Može byť podľa potreby prehodnotené. All alpine dachsbrake nominated by national club (max. 12 dogs; 
6 foregin, 3 CZE, 3 SVK). Reassessed if needed. 
Nominácie výhradne písomne na: / Nominations exclusively in wirting to: Július Hozák, 958 03 Pažiť 100, jullohozak@gmail.com: 
 
národný nominačný list / national nomination letter 
2 originály prihlášky / 2 originals of SPK registration form 
kópia dokladu o úhrade / a copy of proof of payment 
kópia preukazu o pôvode / a copy of dog pedigree 

- účastník musí byť dochvíľny, poľovnícky ustrojený a vyzbrojený na lov diviačej zvere 
participant has to be punctual, hunting clothed & armed for black game hunting 

- účastník musí mať vodiaci aj farbiarsky remeňa a signálku / participant has to have a leadina and tracking leasch & signal whistle 
- počas lovu je reflexné ošatenie nevyhnutné / during hunting activities reflective clothing indispensable 
- použitie vlastných GPS zariadení nie je dovolené / own GPS equipment usage is not allowed 
- dokladovať aktuálnu vakcináciu a FCI čistokrvnosť  psa / document the vaccination & FCI full-blood pedigree 
- platný preukaz člena SPZ alebo poistenie / valid SPZ ID or insurance document 
- V prípade protestu, je potrebné zloženie finančnej záruky  €100,00 . / If protest, deposit  €100,00 needed. 

 
 
 
 

http://www.salas-partizanske.sk/�
https://azul.sk/�
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Program: 
 
15.11. piatok 11.00 – 12.00, Skačany zraz a veterinárna kontrola / meet & veterinary visitation 
  12.00 – 12.45, Skačany Kick off the 1st day 
  12,45 – 13,00, Skačany presun k diviačej zvernici / transport to wild boar park (TT =03 minutes) 
  13,00 – 16.00, Skačany skúšanie odvahy, príp. poslušnosti / judging of valor, resp. obedience   
  16,00 – 16,30, Skačany presun Salaš Partizánske / transport to Salaš Partizánske (TT =10 minutes) 
  18,00 – 19,30, Partizánske porada rozhodcov 
  19,00 – 21,30, Partizánske slávnostné zahájenie / opening ceremony 
  21,30 –          , Partizánske slávnostná večera, zhodnotenie 1. dňa, voľný program 

celebration dinner, the 1st day resume, free program 
 
 
16.11. sobota 06.00 – 06.30, Partizánske raňajky / breakfast 
  06.30 – 07.00, Partizánske presun PS Albertus, Kolačno / transport to PS Albertus (TT =10 minutes) 
  07,00 – 07,30, Kolačno zraz a veterinárna kontrola / meet & veterinary visitation 
  08,00 – 08.30, Kolačno Kick off the 2nd day 
  08,00 – 16,00, Kolačno lov, príp. skúš. poslušnosti / hunt, resp. obedience judging 
  16,00 – 16,30, Kolačno presun na večeru / transport to dinner 
  19,30 – 20,00, Kolačno presun Salaš Partizánske / transport to Salaš Partizánske (TT =10 minutes) 

! presun rozhodcov už o 17,00 / judges leaving already at 17.00! 
  20,00 – 23,00, Partizánske hudobný večer „„Javorové husle“ / music evening „Javorové husle“ 
  23,00 – 24,00, Partizánske late night dinner & the 2nd day resume, free program 
 
 
17.11. nedeľa 08,00 – 08,30, Partizánske raňajky / breakfast 
  08,30 – 09,00, Skačany presun k diviačej zvernici / transport to wild boar park (TT =03 minutes) 

09,00 – 09,30, Skačany zraz a veterinárna kontrola / meet & veterinary visitation 
  09,30 – 10,00, Skačany Kick off the 3d day 
  10,00 – 13,00, Skačany skúšanie poslušnosti a práce na stope / judging track work judging, rest of obedience 
  13,00 – 13,30, Skačany presun Salaš Partizánske / transport to Salaš Partizánske (TT =10 minutes) 
  13,30 – 14,00, Partizánske porada rozhodcov 
  14,00 – 15,00, Partizánske obed, slávnostné ukončenie / lunch, closing ceremony 
 
 
 
 
ZMENA ORGANIZÁTOROM VYHRADENÁ. 
 
 
 
 
 
 
 

Galéria víťazov súťaže „O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA“ 
 

XIV. ročník  r. 2018 BRYT z Hakamilu  – Petr Jakubík, SK 
XIII. ročník  r. 2017 GERO ze Zápovědi  – Miloš Kolesár, SK 
XII. ročník  r. 2016 DINA    – František Matušík, SK 
XI. ročník  r. 2015 EDY z Tisové   – Jan Krasula, CZ 
X. ročník  r. 2014 ELA    – Bronislav Máčalík, CZ 
IX. ročník  r. 2013 CELINE z Osečného  – Július Hozák, SK 
VIII. ročník  r. 2012 div. KARA Sušianska dolina – Jozef Zatlukal, SK 
VII. ročník  r. 2011 ELA    – Bronislav Máčalík, CZ 
VI. ročník  r. 2010 div. KATO vom Wolfgangtal – Zuzana Hoššová, SK 
V. ročník  r. 2009 div. BAŠA Španí kameň – Ivan Zoka, SK 
IV. ročník  r. 2008 CISA z Lučwierskiego Bora – Róbert Maszlanka, PL 
III. ročník  r. 2007 div. GOT Majerka  – Vladislav Víšek, CZ 
II. ročník  r. 2006 div. ARO Blažkov dvor – Daniel Kindernay, ml., SK 
I. ročník  r. 2005 div. ARO Blažkov dvor – Daniel Kindernay, ml., SK 
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