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Úvodní slovo pořadatele

Vážení přátelé,

přijměte pozvání do Zlínského kraje, do srdce moravského Slovácka na 
uherskohradišťsko. Tento malebný kraj východní Moravy má tu čest opět 
přivítat účastníky krásné soutěže, která ukáže, co se skrývá v našich chlupatých 
kamarádech. Konkrétně se sejdeme v  Buchlovských kopcích, v  obci Stupava 
a následně se přesuneme na chatu Geršlovku. Ubytování bude zajištěno 
v malebném údolí Smrďavka, lovecký zámeček Lázně Leopoldov.
Tato atraktivní mezinárodní soutěž, která je vrcholnou ukázkou práce Alpského 
brakýře jezevčíkovitého, je nejenom krásná podívaná pro člena korony a 
možnost uznání rozhodčích, kteří psi jsou ten mezinárodní TOP, ale hlavně je to 
obrovská odměna za velkou dřinu a čas pro majitele, vůdce psa. Nejeden vůdce, 
který se svým svěřencem Pohár Gustava Kořínka vyhrál, uronil slzu.
Letošní ročník očekává širokou účast zástupců zemí jako je Slovensko, Rakousko, 
Německo, Polsko, Itálie, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko.

Zlínský kraj



Ing. Gustav Kořínek

Narodil se 6.10.1927 v  Novej Bani na Slovensku, v  okrese Žiar nad Hronom, 
kde jeho rodina žila do roku 1939. Následně se přestěhovala do Frýdku-Místku. 
V  letech 1945-1949 vystudoval Střední lesnickou školu v  Hranicích a v  letech 
1950-1953 vystudoval lesnickou fakultu v  Brně. Po studiích se  stal vedoucím 
polesí v Beskydech – Podolankách, odkud odešel na Lesní závod  do Vítkova, kde 
pracoval do roku 1971. Po roce 1971 přešel z politických důvodů k Lesoprojektu 
– Frýdek-Místek. Do svých 62 let pracoval a následně odešel do zaslouženého 
důchodu.Kromě jiného pracoval na mysliveckých projektech, týkajících se 
zakládání obor a bažantnic. Byl to první velký propagátor plemene ABJ a snažil 
se toto srdečné plemeno dostat co nejvíce do podvědomí myslivecké kynologie.
Práci lesníka a myslivce vždy spojoval s  mysliveckou kynologií, která ho 
provázela celým životem, stejně tak jako čtyřnohý přítel ABJ. Od malička 
ho k  tomu vedl jeho otec – lesník a dobrý myslivec. Ve svém životě vychoval   
a na zkouškách předvedl mnoho psů a  následně v  roce 1961 založil chovnou 
stanici „ z Vikštejna“, z které odchoval nespočetné množství štěňat.  Stal se také 
rozhodčím z výkonu  a exteriéru. 
Stal se dlouhodobým předsedou Klubu chovateľou duričov pri Slovenskom 
poľovníckom zväze a po nějaké době i poradcem chovu pro plemeno 
„jazvečíkovitého duriča“ v  ČSSR. Je zakladatelem Českého klubu Alpského 
brakýře jezevčíkovitého a dlouholetým poradcem chovu ABJ v ČR.

O obci Stupava

Původ jména Stupava, obce ležící v centrální části pahorkatiny Chřiby, pochází 
od  tamější říčky, v  dalším toku zvané Kyjovka. Osada byla založena po  r. 
1690, největší osídlení probíhalo v  letech 1695  - 1705.  Stupava měla všechny 
předpoklady pro  dobytkářství. Nízké ceny zemědělské prvovýroby, neúroda 
a  živelné pohromy přispěly k  vyprodání usedlostí a  vystěhovalectví z  obce. 
Zemědělství bylo při své malé výnosnosti ve Stupavě vedlejším zaměstnáním.
Hlavním zdrojem obživy bylo původně pálení dřevěného uhlí, práce ve skelných 
koryčanských hutích a  pak při  těžbě dříví v  buchlovských lesích. Skelné hutě 
modernizoval 1823  Samuel Raich. Hlavním povoláním se  po zrušení skláren 
v  Koryčanech a  po zastavení výroby ve  sklárnách ve  Starých Hutích stalo 
pro  zdejší obyvatelstvo zemědělství a  dřevařství. V  obci byla čilá výroba 
perleťového zboží, která zde probíhala v roce 1924 až 1939. Chudoba vyháněla 
obyvatele za  prací, roku 1945  odešli desítky lidí do  pohraničí. V  současné 
době je v  obci přihlášeno k  trvalému pobytu 155  občanů. Tento počet se  přes 
víkendy rozroste asi na 500, kdy přijedou chalupáři a chataři, kteří v současné 
době osídlují přes 80 chalup a 10 chat. Přijíždějí sem obyvatelé z Prahy, Brna, 
Uherského Hradiště, Bučovic, Hodonína, Kyjova i Zlína. 

Honitba
Soutěž O Pohár Ing. Gustava Kořínka se bude konat ve třech honitbách a to: 
Naháňky, práce v leči  v  honitbě LČR „Smutný Žleb“, nájemce a uživatel Signum 
Hustopeče. Stopy a technické disciplíny v režijní honitbě LČR „Holý Kopec“  
a společenstevní honitbě HS Stupava, uživatel MS Stupava. Všechny tři honitby 
se nachází v centrální části pohoří Chřiby s plánem lovu jelení a černé zvěře.



PROPOZICE

Termín konání:   25. -27. listopadu 2016
Místo konání:  Stupava, chata Geršlovka, honitba LČR „Smutný žleb“, 
 režijní honitba LČR  „Holý Kopec“, společenstevní honitba 
 HS Stupava, uživatel MS Stupava
Organizátor:  Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého      
 www.alpskybrakyr.cz
Spolupráce:  OMS Uherské Hradiště, MS Stupava, Lesy ČR

Organizační výbor:  
Zdeněk Jandl – vedoucí oblasti č. 7  ČKCH ABJ
(tel. +420 776 068 003 , jandlsumice@seznam.cz)
registrace účastníků, ubytování, finanční záležitosti soutěže

Ing. Libor Hanzlík – ředitel zkoušek
(tel.+420 724 525 076, e-mail: hanzlik.ls220@lesycr.cz  )
organizace zkušební části soutěže

Ing. Libor Hanzlík – předseda klubu 
(tel. +420 724 525 076, e-mail: hanzlik.ls220@lesycr.cz )
pověřená osoba určená  pořadatelem  
dle článku 2 všeobecné části ZŘ
                      
Jana Oravcová – ekonom klubu
(tel. +420 728 948 702, oravcova.j@email.cz )
finanční záležitosti klubu

Milan Vysoudil  –  výcvikář  klubu
(tel: +420 602 748 671, e-mail: milan.vysoudil@seznam.cz)
nominace a přihlášky na zkoušky

Veterinární podmínky zkoušek   

Veterinární dozor:  MVDr. Miroslav Bednařík, Zlechov, Telefon: +420 602 404 730

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem 
obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování 
proti vzteklině. 
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 
2003. Psi musí být klinicky zdraví.
Za platné se považuje základní očkování za 21 dnů ode dne jeho 
provedení. Dále se považuje za platné přeočkování během doby 
účinnosti předchozí použité očkovací látky.

Sbor rozhodčích: sbor je nominován v počtu 3 za ČR a jeden hlavní rozhodčí 
+ 3 rozhodčí za SK + 1 rozhodčí z každé zúčastněné země.

Hlavní rozhodčí bude nominován
Rozhodčí z výkonu nominují jednotlivé zúčastněné kluby 

   Udělované tituly:  

CACT-  čekatelství na národního vítěze práce
CACIT - čekatelství na mezinárodního vítěze práce
„DIVIAČAR“ - pracovní titul dle ZŘ platného od 1. 1. 2014



Organizační pokyny 

Na zkoušky budou připuštěni jedinci zapsaní v plemenné knize FCI, řádně přihlášeni 
ke zkouškám s  potvrzenou přihláškou pověřeného člena organizačního výboru a se 
zaplaceným účastnickým poplatkem.
Zkoušet se bude podle zkušebního řádu pro zkoušky honičů platného v ČR od 1. 4. 2014, 
doplněného výkladem ke zkušebním řádům pro posuzování na klubových zkouškách 
KCH ABJ schváleného na školení rozhodčích 11.5.2013 v  Nové Živohošti, který je 
k nahlédnutí na stránkách klubu v sekci informace.  I v případě prokázání ochoty práce 
na černou zvěř v leči budou všichni soutěžící psi absolvovat ochotu práce na oplůtku, 
která se bude konat již v pátek 25.11.2016.
Používání komponentů systému GPS rozhodne rozhodcovský sbor na poradě před 
zahájením soutěže.
Vůdce musí být na místě včas, vhodně myslivecky oblečen, vybaven barvářským 
řemenem, loveckou zbraní s  dostatečným počtem nábojů, doklady o způsobilosti 
k  výkonu práva myslivosti, průkazem původu a dokladem o platném zákonném 
očkování  přihlášeného psa.
Pokud vůdce v  průběhu soutěže nemůže z  legislativních důvodů používat loveckou 
zbraň, zajistí si po dohodě s rozhodčím způsobilou osobu k tomuto výkonu.
Háravé feny, agresivní a nemocní psi nebudou ke zkouškám připuštěni. Psi právě 
nezkoušení musí být na vodítku a pohybovat se v místě, kde nebudou rušit průběh soutěže.
Pořadatel neručí za škody způsobené psem nebo vůdcem v průběhu konání soutěže, 
ani za případné škody způsobené jiným subjektům. 
Ohledně ubytování prosím kontaktujte Moniku Čumbovou na tel: +420 778 088 220, 
e-mail: Monikacumbova@seznam.cz. Vůdci budou ubytováni ve srubových chatkách, 
kde je možno mít u sebe i psa. Závazné rezervace ubytování je nutné zaslat do 
26.10.2016! Z  kapacitních důvodů není možné garantovat ubytování pro jednotlivé 
páry! Děkujeme za pochopení!

Ubytování

Místo ubytování Smraďavka – Lázně Leopoldov  
www.lazneleopoldov.cz 
Souřadnice GPS: N 49°4.65843', E 17°19.12350'

Účastnický poplatek a platební podmínky

Účastnický poplatek byl stanoven na 2700 Kč (100 Eur) částka bude hrazena při 
příjezdu. Poplatek zahrnuje páteční večeři se slavnostním přípitkem, 2x ubytování se 
snídaní v loveckém zámečku Lázně Leopoldov (www.lazneleopoldov.cz), svačiny, obědy 
a večeře vč. sobotního rautu v  průběhu celého 
soutěžního víkendu. V případě účasti členů korony 
bude ubytování a strava hrazena na místě.
Rozhodčím a vůdcům ČKCH ABJ je účastnický 
poplatek hrazen klubem. Cestovní výdaje 
delegovaným rozhodčím a vůdcům českého klubu 
budou proplaceny dle regulí klubu při obsazení 
vozidla 4 osobami mající nárok na výplatu cestovného.



Časový harmonogram soutěže 

Pátek 25.11. 2016

11:00 Sraz vůdců a rozhodčích v 11:00 Lázně Leopoldov, registrace 
 účastníků, veterinární přejímka psů a kontrola PP, čipů a tetovacích 
 čísel. Hromadný odjezd na první disciplínu „Ochota k práci na 
 černou zvěř“ obůrka u myslivecké chaty Geršlovka. Proběhne 
 losování na danou disciplínu. Možnost občerstvení. Po absolvování 
 disciplíny všech psů přesun na lovecký zámeček, ubytování 
 účastníků, večeře. Následně bude seznámení s programem zkoušek, 
 losování čísel, porada rozhodčích a společný večer u harmoniky 
 a degustace vína.

18:00 Společná večeře 

19:00 Zahájení a losování startovních čísel

20:00 Volná zábava, porada rozhodčích

Sobota 26.11.2016

6:00 Budíček a snídaně

7:30 Slavnostní zahájení zkoušek s nástupem před loveckým zámečkem, 
 odjezd na společný lov do revíru Smutný žleb. Během naháňky 
 je zajištěno občerstvení.

9:00 Společný lov dle pokynů mysliveckého hospodáře a disciplíny dle 
 pokynů rozhodčích. V průběhu dne společná teplá svačina. 

16:00 Výřad u zámečku, ukončení 1. dne zkoušek.

18:30 Společná večeře.

20:00  Večer u cimbálu, raut, zhodnocení prvního dne zkoušek, 
 porada rozhodčích.

Neděle 27.11.2016

7:30 Snídaně

8:30 Odjezd na stopy, myslivecká chata Geršlovka

9:00 Zahájení druhého dne zkoušek, stopy a technické disciplíny, 
 po celou dobu zajištěno občerstvení

14:00 Společný pozdní oběd

16:00 Vyhlášení výsledků PGK 2016

Mapa cesty Smraďavka – Stupava (chata Geršlovka) – v obci bude cesta
na chatu značená. Souřadnice GPS: N 49°4.65843', E 17°19.12350'

Ostatní sponzoři
Zlínský kraj – MVDr. Stanislav Mišák 
Tracker GPS – hlavní cena
KOVO JANDL s.r.o.
A studio group, spol. s r.o.
Nielsen CZ s.r.o.
Kloboucká lesní s.r.o.
ARMS - CZ a.s.
FOREST MERI s.r.o.

Máčalík Broněk 
ADRIA GOLD, s.r.o.
Krasula Ján
Farmina  granule
Karásek  LČR
LESY MĚSTA BRNA, a.s.
TOP CENTRUM car s.r.o.



Fotogalerie Fotogalerie



Sponzoři Reklamní předměty na prodej

Zimní čepice
250 Kč

Samolepka
40 Kč

DVD
200 Kč

Nášivka
100 Kč

Klubový odznak
50 Kč

Kšiltovka
250 Kč

Tričko bez límečku
250 Kč

Tričko s límečkem
350 Kč

Zástěra
300 Kč

Bolo
250 Kč




