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ANTONSTAL 

Významné lesnícke miesto - poľovnícky kaštieľ 

2. - 4.12.2022     Nemšová 

Pohár Gustava Kořínka 
XVII. ročník medzinárodnej súťaže  

s udeľovaním titulov  

CACIT, CACT, diviačiar.  

Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča 

pri Slovenskom poľovníckom zväze 

    Štefániková 10, 811 05  Bratislava,  www.kchajd.sk 
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ÚZLPaR Antonstál sa nachádza v pohorí Biele Karpaty, v okrese Trenčín, miestna časť mesta 

Nemšová k.ú. Ľuborča v blízkosti hraníc s Českou republikou. Pôvodný názov zariadenia je 

Poľovnícky zámok Antonstál. História zámku sa spája s Brumovským panstvom, ktoré sa roz-

kladalo na území Moravy a Považia od 13. storočia. Vystriedalo viacerých majiteľov.              

Za Illešházyovcov tu bolo zavedené prvé organizované lesné hospodárstvo. Etapa moderne 

pojatého lesníctva sa začala v roku 1835, keď panstvo vlastnil Juraj Simon Sina. Jeho vnučka 

neskôr panstvo predala jednému z najbohatších ľudí Rakúsko – Uhorska, pivovarníkovi Anto-

novi Dreherovi. Anton Dreher mal záľubu v poľovačkách a v chove diviačej a jelenej zveri. Vy-

budoval viacero zverníc. V rokoch 1937 – 1943 dala jeho nevesta Edeltruda Kulmerová Drehe-

rová postaviť poľovnícky zámoček Antonstál podľa návrhu architekta Augustína Danielisa v 

ľuborčianskej zvernici. V päťdesiatych rokoch 20. storočia zámok skonfiškoval československý 

štát a zriadili tu učňovskú školu pre drevorubačov. V súčasnosti je v správe štátneho podniku 

LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Trenčín.    

Kaštieľ Antonstál 

Antonstál 811/5 

Nemšová 914 41 

Tel.: 032/65 98 000 

GPS:49.009045, 18.022889   www.antonstal.lesy.sk  

          

https://www.antonstal.lesy.sk/
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Putovná báseň k poháru Ing. Gustáva Kořínka. 

Na pana Gustava Kořínka,  

vybavuje se nám ne jenom v českých zemích hezká vzpomínka,  

aj na Slovensku naň s úctou radi spomíname, 

je klenotom v dejinách kynológie, ktorý máme. 
 

To co zasel, to vzešlo a plodně rozkvétá, 

věříme, že rozkvétat to bude pořád, po léta, 

lebo čo s láskou zasadíme do úrodnej zeme, 

len s láskou môžeme dopestovať, to všetci dobre vieme. 
 

Procitl v půvab alpského jezevčíkovitého brakýře, 

ve kterém viděl jeho přednosti se srdcem rytíře, 

alpský jazvečíkovitý durič pre neho mnoho znamenal, 

svojou prácou, nadšením a umom ho vizionársky rozvíjal. 
 

Ať Pohár Gustava Kořínka zůstane tradicí, 

ať pořád je jako světýlko ze tmy zářící, 

nech táto tradícia dobrých ľudí spája, 

či už je to od Šumavy, od Beskýd a či od Dunaja. 

 

Milan  Gardoň,  12. september 2022 
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 Narodil sa 6. 10. 1927 v Novej Bani na Slovensku, v okrese Žiar 

nad Hronom, kde jeho rodina žila do roku 1939. Potom sa presťahova-

la do Frýdku Místku. V rokoch 1945–1949 vyštudoval Strednú lesnícku 

školu v Hraniciach a v rokoch 1950-1953 vyštudoval Lesnícku fakultu v 

Brne. Po štúdiách sa stal vedúcim polesia v Beskydách - Podolankách, 

odtiaľ odišiel na Lesný závod do Vítkova, kde pracoval do roku 1971. 

Po roku 1971 prešiel z politických dôvodov k Lesoprojektu Frýdek Mí-

stek. Do svojich 62 rokov pracoval a následne odišiel do zaslúženého 

dôchodku. Okrem iného pracoval na poľovníckych projektoch, týkajú-

cich sa zakladania obôr a bažantníc 

 Prácu lesníka a poľovníka vždy spájal s poľovníckou kynológiou, 

ktorá ho sprevádzala po celý život. Od malička ho k tomu viedol jeho 

otec - lesník a dobrý poľovník. Počas svojho života vychoval a na 

skúškach predviedol mnoho psov. V roku 1961 založil chovnú stanicu  

„ z Vikštejna“, z ktorej odchoval nespočetné množstvo šteniat. Stal sa 

rozhodcom z výkonu a exteriéru. Stal sa dlhodobým predsedom Klubu 

chovateľov duričov pri Slovenskom poľovníckom zväze a po čase aj 

poradcom chovu pre plemeno „jazvečíkovitého duriča“ v ČSSR.  

 Tento zakladateľ chovu, rozhodca z výkonu a exteriéru, organizá-

tor klubovej činnosti, úspešný chovateľ, lesnícky a poľovnícky odborník 

nás opustil 4.9.2018.          

         Česť jeho pamiatke!                                       

          

ING. GUSTAV KOŘÍNEK 
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Čestné predsedníctvo 

Ing. Stanislav Hladký - predseda OPK Trenčín 

 

Organizátor 

Klub chovateľov Alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ 
 

Organizačný výbor 
 

 Mgr. Jozef ZATLUKAL - Riaditeľ  súťaže  

 +421 903 476 921, email: podpredseda@kchajd.sk 

 Ivan ZOKA - Predseda KCHAJD  

 +421 907 800 311. email: predseda@kchajd.sk 

 Mgr. Veronika PACOLTOVÁ - Ekonóm  

 +421 902 393 378, email: ekonom@kchajd.sk 

 Technické zabezpečenie súťaže - Ing. Martina KMEŤOVÁ  

 Ing. Branislav Huntoš, Vladimír VARGA, Martin ČERNEJ,  

 Ing. Monika JANÍKOVÁ  

 

 Veterinárny dozor - MVDr. Dušan Bútora  

 +421 905 278 184 Školská 506/18, Nemšová  

 

Rozhodcovský zbor 

Rozhodcov z výkonu navrhuje KCHAJD a deleguje SPK.   

 

Zadávané tituly 

 CACT   - čakateľstvo na národného šampióna práce 

 CACIT   - čakateľstvo na medzinárodného víťaza práce 

 DIVIAČIAR   - pracovný titul podľa skúšobného poriadku 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 
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Štartovný (účastnícky) poplatok: 170 €/ jedinec 
 

Prihlasovanie jedincov delegovaných klubom na súťaž je elektronic-

kej prihlášky a preukazu o pôvode jedinca mail riaditeľa skúšok v ter-

míne najneskôr do 15.11.2022. 
 

Prijem prihlášok: Mgr. Jozef ZATLUKAL - Riaditeľ  súťaže  
+421 903 476 921, email: podpredseda@kchajd.sk 
 

Ubytovanie a strava 

1 osoba/podujatie - 180 € + poplatok za psa 10 € 

Kaštieľ Antonstál, Antonstál 811/5, Nemšová 914 41 

GPS: 49.009045, 18.022889   

Platby sa zasielajú v eurách v termíne do 15.11.2022 na účet: 

IBAN: SK62 0900 0000 0003 2339 7372 

Variabilný symbol súťažiaceho: meno a priezvisko vodiča/psa 

Variabilný symbol účastníka: meno a priezvisko 

Potvrdenie a evidencia platieb: 

Mgr. Veronika PACOLTOVÁ - Ekonóm  

+421 902 393 378, email: ekonom@kchajd.sk 

POPLATKY A PLATOVÉ  PODMIENKY 
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Piatok 2.12.2022 

 

16,00 hod. - Zraz účastníkov, rozhodcov, registrácia, ubytovanie,  

17,00 hod. - Veterinárna kontrola  

18,00 hod. - Spoločná večera 

19,00 hod. - Slávnostné uvítanie, žrebovanie čísiel, porada rozhodcov 

 

Sobota 3.12.2022 

 

7,00 hod. - Raňajky 

8,00 hod. - Nástup na nádvorí zámočku, zahájenie prvého dňa,  

    presun do revíru na spoločnú poľovačku 

9,00-16,00 hod.- Spoločná poľovačka, technické disciplíny podľa  

    pokynov rozhodcov, presun účastníkov počas dňa 

    a občerstvenie  je zabezpečené  

18,00 hod. - Večera, porada rozhodcov, kultúrny program 

 

Nedeľa 4.12.2022 

 

7,30 hod. - Raňajky 

8,30 hod. - Nástup na nádvorí zámočku, zahájenie druhého dňa,  

    presun k diviačiemu oplôtku na pre skúšanie odvahy,  

    stôp a  technických disciplín podľa pokynov rozhodcov 

14,00 hod. - Obed 

16,00 hod. - Slávnostné vyhlásenie výsledkov PGK 2022 

PROGRAM SÚŤAŽE 
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• Na skúšky budú pripustené AJD zapísané v plemenných knihách FCI. Skú-

šok sa zúčastní maximálne 13 jedincov z krajín Slovenska, Čiech, Nemec-

ka, Rakúska, Poľska, Maďarska, prípadne iných krajín. Vodiči sa dostavia 

na skúšky včas, poľovnícky ustrojení, musia mať so sebou zbraň vhodnú na 

lov diviačej zveri, poľovný lístok, zbrojný preukaz a prekaz o pôvode psa. 

Vodič musí mať potrebné pomôcky na vodenie a privolanie psa. Počas spo-

ločnej poľovačky musí byť každý účastník označený reflexnou vestou v po-

hone a reflexným prvkom na stanovišti. 

• Na spoločnej poľovačke budú použité GPS obojky, ktoré zabezpečí organi-

zátor.  

• Pri veterinárnej prehliadke je potrebné predložiť veterinárny preukaz s po-

tvrdeným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, a potvrdenie o ná-

kazovej situácii v okrese a štáte, odkiaľ pes prichádza. Zo skúšok sa vylúčia 

choré jedince a honcujúce sa suky. Kŕmenie jedinca si zabezpečí vodič 

sám. 

• Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov na Slo-

vensku. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za jeho stratu.  

• Skúšky sa konajú za každého počasia. Hlavného rozhodcu a rozhodcov 

deleguje SPK a budú doplnení rozhodcami zo štátov odkiaľ sa zúčastnia 

jedince v potrebnom počte.  

• Jedinec s najvyšším počtom bodov v I. cene získa titul CACIT- čakateľ na 

medzinárodného šampióna práce a CACT- čakateľ na slovenského šampió-

na práce. Druhý v poradí v I. cene dostane titul R-CACIT a R-CACT. Jedi-

nec, ktorý sa umiestnil v I. cene, preukázateľne a opakovane intenzívne  

pracoval prednostne na diviačej zveri, môže mu byť udelený titul diviačiar. 

• Súčasťou skúšok je spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver. Dopra-

va na spoločnú poľovačku bude zabezpečená. Poľovačka sa uskutoční na 

území revíru ŠL v okolí Antonstálu.  

ORGANIZAČNÉ POKYNY 



 

www.kchajd.sk 

 

2005 - ARO Blažkov dvor, vodič Daniel Kindernay, SK  

2006 - ARO Blažkov dvor, vodič Daniel Kindernay, SK  

2007 - GOT Majerka, vodič Vítěslav Víšek, CZ  

2008 - CISA z Boru vodič, Robert Maslanka , PL  

2009 - div.BAŠA Španí kameň, vodič Ivan Zoka, SK  

2010 - div. KATO vom Wolfgangtal vodič, Dr. Zuzana Hoššová SK  

2011 - ELA, vodič Bronislav Máčalík, CZ  

2012 - div. KARA Sušianska dolina, vodič Mgr. Jozef Zatlukal, SK  

2013 - CELINE z Osečného, vodič Július Hozák, SK  

2014 - ASTA z Antolského dvora, vodič Marek Babič, SK  

2015 - EDY z Tisové, vodič Ján Krasula, ČR 

2016 - DINA, vodič František Matušík, SK 

2017 - GERO ze Zápovědi, vodič Miloš Kolesár, SK 

2018 - BRYT z Hakamilu, vodič Peter Jakubík, SK 

2019 - Cäsar von Hinterwinkel, vodič Cajetan Arzberger, AU 

2021 - Pit Vom Kienbuhel, vodič Ing. Pavel Havran, ČR 

2022  -  ....................................................................... 

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI PGK 
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POZNÁMKY 
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PARTNERI SÚŤAŽE 


