
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Břeclav 3. - 4. září 2016 

 Memoriál Richarda Knolla 

 

 

 

 

 

 



 

Richard Knoll 

Richard Knoll, který se narodil 17. listopadu 1893 

v Rouchovanech na okrese Třebíč, se nesmazatelně zapsal do dějin 

naší myslivecké kynologie i české myslivosti. Spolu s Karlem 

Podhajským byl u založení Českomoravské myslivecké jednoty 

v roce 1923. 

Jeho jméno je nejvíce spojeno s německými krátkosrstými 

ohaři, kteří byli jeho největší láskou, a dosahoval s nimi velikých 

úspěchů. Jak po stránce exteriérové tak především pracovní. Z jeho 

chovatelské stanice ‘‘Tišnov‘‘ bylo zapsáno více než 150 vrhů NKO 

a dalších loveckých plemen. Hlavním poradcem chovu klubu 

chovatelů krátkosrstých ohařů byl v letech 1924 až 1954. Měl důvěru 

a úctu chovatelů i příznivců tohoto plemene. Stopy jeho práce 

nacházíme v chovu dodnes. 

Richard Knoll byl všestranným rozhodčím z výkonu loveckých psů i rozhodčím pro 

exteriér všech loveckých plemen. Neméně významnou činností Richarda Knolla byla jeho 

publicistická práce. Byl spoluautorem knihy ,,Všestranný ohař‘‘, která je i po mnoha letech od 

svého vydání nepostradatelnou pomůckou začínajícím i zkušeným kynologům. 

Po smrti Karla Podhajského zmodernizoval veškeré zkušební řády pro ohaře. Vypracoval 

zkušební řád pro lesní zkoušky, který je světově jedinečný a reaguje na potřebu loveckého využití 

psa v našich zeměpisných podmínkách. 

K uctění jeho památky pořádá ČMMJ každoročně vrcholnou soutěž ohařů –  

Memoriál Richarda Knolla – se zadáním titulu ,,Vítěz ČR‘‘. 

  

                           

 



                 
       

 

 

   Českomoravská kynologická unie 

Českomoravská kynologická jednota 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

ČMMJ, z.s., OMS Břeclav 

 

     pořádají 

 

pod záštitou Ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky  

a  

Hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška 

 

dne 3. - 4. září 2016  

 

se zadáním titulu,, Všestranný vítěz České republiky 2016‘‘ 

CACT  a res. CACT  

 

  v honitbách MS Bulhary, Hlohovec a LČR LZ Židlochovice 

 

Slavnostní zahájení 42. ročníku MRK, bude v sobotu 3. září 2016 

 

 v 8,00 v areálu Rendez-vous 

 

 

 

       
 



42. ročník Memoriálu Richarda Knolla                

 

Čestné předsednictvo: 

Ing. Marian Jurečka    ministr zemědělství ČR 

JUDr. Michal Hašek    hejtman Jihomoravského kraje 

 Ing. Jan Hajda     senátor ČR 

Ing. Jiří Petrů     poslanec ČR 

Ing. Jiří Janota     předseda ČMMJ, z.s. 

Martina Novotná     jednatel ČMMJ, z.s. 

Josef Novák     předseda KK ČMMJ, z.s. 

Pavel Štangl     předseda ČMKJ 

Vladimíra Tichá     členka předsednictva ČMKJ 

Ing. Daniel Szórád Ph.D.   generální ředitel LČR s. p. 

Ing. Miroslav Svoboda    ředitel LZ LČR Židlochovice 

Antonín Osička     předseda ZD Bulhary 

Milan Grbavčic     předseda MS Hlohovec 

RNDr. Marie Michalicová   starostka Hlohovce 

Ing. Pavel Trojan     starosta Valtic 

Ing. Pavel Dominik    starosta Břeclavi 

Jiří Osička starosta Bulhar 

Vladimír Kellner čestný člen KK OMS Břeclav 

MVDr. Jan Čambala úřední veterinární lékař 

 OVS Břeclav 

 



42. ročník Memoriálu Richarda Knolla                

 

Organizační výbor: 

Ředitel      Ing. Jan Pollák 

Správce      Zdeněk Putna  tel.: 724 234 030 

Ekonom      Vladimíra Vejrostová 

Propagace      Jiří Studýnka, František Zahradníček 

Ubytování      Ing. Břetislav Hřebačka 

       Vladimíra Vejrostová 

Elektronické zpracování výsledků  Eva Pavlíková, Mgr. Eva Illová 

Veterinární služba     KVS Břeclav  

MVDr. Iva Pivodová   tel:725 903 391 

Fotograf      Karolína Vybíralová-Vašíčková 

       Radek Buk, Jana Vajdíková 

Vedoucí na velkém poli    Pavel Lebloch 

Vedoucí na malém poli    Antonín Osička  tel: 724 062 190 

Vedoucí na vodní práci    Karel Grandič ml. tel: 724 979 377 

Vedoucí v lese     Ing. David Janota  tel: 724 523 027 

Vedoucí v lese - barvy    Miroslav Beneš ml.  tel.: 739 430 780 

Vedoucí v lese - vlečky    Lubomír Blažek  tel.: 737 199 913 

Vedoucí v lese - drobné disciplíny  Petr Zvonař  tel.:  773 955 433 

Člen organizačního výboru   Petr Zvonař  tel.:  773 955 433 

 

Ostatní služby zajišťují členové kynologické komise ČMMJ, z.s., OMS Břeclav a 

členové pořádajících mysliveckých spolků a lesního závodu Židlochovice. 

tel:725


Program 42. ročníku Memoriálu Richarda Knolla: 
 

 

Pátek 2. 9. 2016 

 

12:00 – 15:00 hod. Přejímka, prezentace a veterinární prohlídka psů, KD Hlohovec 

 

14:00 – 16:00 hod. Ubytování 

 

16:00 – 18:00 hod. Porada rozhodčích, focení soutěžících  

 

18:00 hod. Losování, rozdělení psů do skupin, organizační záležitosti, společenské 

posezení, KD Hlohovec 

 

 

Sobota 3. 9. 2016 

 

6:30 hod. Snídaně, KD Hlohovec 

 

8:30 hod. Slavnostní zahájení 42. ročníku MRK, areál Rendez - vous 

 Představení soutěžících psů, vůdců a rozhodčích 

 Odjezd do revírů na pracoviště  

 Zahájení prací pole, les a voda 

 

20:00 hod.  Společenský večer, KD Hlohovec, doprava pro vůdce je zajištěna 

 

 

Neděle 4. 9. 2016 

 

6:30 hod.  Snídaně, KD Hlohovec 

 

8:00 hod. Zahájení 2. dne 42. ročníku MRK, areál KD Hlohovec 

 Odjezd do honiteb dle soutěžních disciplín 

 

17:00 hod.  Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení  

 42. ročníku MRK, areál KD Hlohovec 

 

 

Místa konání jednotlivých prací: 

 

Centrum: KD Hlohovec 

 

Polní práce: MS Bulhary 

 

Vodní práce: MS Hlohovec 

 

Lesní práce: LČR s.p. LZ Židlochovice, Lesní správa Valtice 

 

 



Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky MRK 

Všeobecná ustanovení 

 Soutěže se účastní 20 ohařů z ČR na základě výsledku všestranných zkoušek a soutěží, 

konaných v roce 2015 a na základě dosaženého pořadí v nominační soutěži konané v roce 

2016. Soutěž je posuzována sborem rozhodčích delegovaných ČMKJ, dle zkušebního řádu 

pro Memoriál Richarda Knolla, který byl projednán Mze ČR a schválen sborem zástupců 

dne   14. 3. 2014 s účinností od 1. 4. 2014, ve znění pozdějších předpisů/nebude zkoušena 

disciplína práce na stopě živé kachny/. 

 Vůdce se dostaví společně s nominovaným psem na místo prezence v čase určeném těmito 

propozicemi. Musí být myslivecky ustrojen, s potřebnými pomůckami pro vedení psa, 

s loveckou zbraní a doklady určenými ZŘ a zákonnými předpisy. Současně musí být 

pojištěn pro případ odpovědnosti za vzniklé škody, dle ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. 

 Vůdce je povinen dodržovat veškerá ustanovení ZŘ pro zkoušky loveckých psů platného od 

1. 4. 2014. Pověřená osoba odpovídá mimo jiné za dodržování zákona na ochranu zvířat č. 

246/92 Sb. v úplném znění, zejména § 4 a § 8 zákona. Vůdce psa odpovídá za případné 

škody způsobené psem. Pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa. 

 Vůdce může podat protest proti ohodnocení psa, pokud nebyl dodržen zkušební řád. Podání 

protestu musí být v souladu se zněním ZŘ pro zkoušky loveckých psů platného od 1. 4. 

2014. 

 Vůdci psů a další účastníci MRK, jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, vedoucích 

jednotlivých skupin, závodčích, případně dalších členů organizačního výboru a jimi se řídit. 

 

Veterinární podmínky 

 Veterinární přejímka psů bude provedena 2. 9. 2016 v době od 12,00 do 15,00 hod 

soukromým veterinárním lékařem, kterého zajišťuje pořadatel po celou dobu konání 

soutěže. 

 Psi, kteří ve stanovenou dobu neprojdou veterinární přejímkou, se nemohou soutěže 

zúčastnit. 

 Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržují, musí být udržovány v čistotě. 

 Stanovené veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv zrušeny nebo 

změněny. 

 Psi a feny účastnící se této soutěže musí být klinicky zdraví, musí být vybaveni pasem pro 

malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině 

v souladu s § 4 odst.1, písmene f, veterinárního zákona. 

 Podmínky se týkají i psů a ostatních druhů zvířat, která se MRK přímo neúčastní, ale jsou 

v místě průběhu soutěže přítomny. 

 Pořadatel má právo tato zvířata a je doprovázející osoby z místa konání soutěže vykázat. 

 



Startovné 

Poplatek činí 4.000Kč a bude vybírán na místě při prezenci. Člen ČMMJ má 50% slevu. 

Členství se prokazuje platným členským průkazem. 

Ubytování 

Pro vůdce se svými svěřenci, pro delegované rozhodčí, organizační výbor a členy čestného 

předsednictva je ubytování automaticky zajištěno v obci Hlohovec a Valtice, ale i tak je třeba 

potvrdit rezervaci, a to do 15. 7. 2016. Ostatní účastníci si ubytování zajišťují sami dle 

nabídky z webových stránek OMS Břeclav:  

http://www.hlohovec.cz/sluzby/ubytovani/ 

http://www.valtice.eu/profil.asp?p1=3466 

http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/ 

Stravování 

Pro všechny účastníky MRK i ostatní návštěvníky a hosty je stravování zajištěno na všech 

pracovištích včetně hlavního centra memoriálu v KD v Hlohovci. Stravování po celou dobu 

memoriálu zajišťuje pan Přemysl Orlický z Hlohovce. 

 

 Doprava 

Pořadatel nezajišťuje dopravu, každý se musí přesunovat vlastními dopravními prostředky. 

Pouze pro soutěžící zajišťuje pořadatel doprovod, mezi jednotlivými pracovišti zavádějícími 

vozidly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valtice.eu/profil.asp?p1=3466


Seznam psů startujících na 42. ročníku MRK 2016 

1. Polly z Hložku     ČF  Jiří Černý 

2. Nela z Drňovek    ČF  Milan Blatský 

3. Adryn z Pelestrovských lesů  MOK  Zuzana Matějková 

4. Deby z Borovinky    POI  Ing. Pavel Konečný 

5. Dyk z Oslavského údolí   ČF  Jaroslav Maša 

6. Cora zo Šurianského kopca  NKO  Radek Dufek 

7. Veggi z Mešinské hájovny   POI  Radim Duda 

8. Aron od Sv. Floriana    NKO  MUDr. Josef Sklenář 

9. Som Kořenice     NKO  Jaroslav Novák 

10. Hit z Remízu     NDlO  Jan Hýbner 

11. Ivar Afoli     NKO  František Zahradníček 

12. Perla od Věžeckého potoka  NKO  Břetislav Jelínek 

13. Fréa Vive Bohemia    MOK  Štěpánka Kolářová 

14. Jantar z Chlumčanské doliny  MKO  Petr Slavík 

15. Pepe Elika Bohemia   VOK  Milan Kazda 

16. Senta od Nezdického potoka  NKO  Vladislav Kulíř 

17. Anke of Bohemia Forest Paradise NKO  Blanka Tomášová 

18. War z Mešinské hájovny   POI  Libor Trpák 

19. Bára z Babického žlebu   NDO  Vítězslav Šesták 

20. Baddy od Spikalských lip   NKO  Lumír Růžička 

Náhradníci: 

21. Alka z Lišova     NDO  Vojtěch Horák 

22. Penelope Svatoborský revír  VMO  Ing. Lenka Fialová 



Rozhodčí 42. ročníku MRK 2016 

 

 

Vrchní rozhodčí:   MVDr. Čestmír Šrámek CSc. Brno - město   

 

 

Velké pole    Pavel Fedorko    Brno - venkov 

     Bronislav Procinger   Břeclav 

     Jiří Studýnka    Břeclav  

 

Malé pole    Jaroslav Šlimar   Vyškov 

     Tomáš Novák    Hradec Králové 

 

Voda     Pavel Pilař    Zlín 

     Jan Šmikmátor   Břeclav 

     Karel Grandič    Břeclav 

 

Les - barvy    Martin Petr    Žďár nad Sázavou 

     Ing. Petr Oliva   Znojmo 

     Ladislav Brunclík   Znojmo 

     Vladimír Semerád   Žďár nad Sázavou 

 

Les - vlečky    Miloš Nováček   Třebíč 

     Karel Šebesta    Brno - venkov 

 

Les - drobné disciplíny  Jaroslav Malý    Brno - venkov 

     Antonín Paleček   Vyškov 

 

 

 



Dosavadní vítězové Memoriálu Richarda Knolla 
 

Rok Místo konání Vítěz Plemeno Vůdce 
1975 Vyškov Erka z Valských lesů NKO Jaroslav Veverka 

1976 Kolín Arus von Nordpark NDrO Jiří Koula 

1977 Litoměřice Borek ze Žlíbku NKO Čestmír Cetl 

1978 Nymburk Marko z Podřípských polí ČF Miroslav Valina 

1979 Rychnov n. K. Gero z Břesné ČF Petr Rubeš 

1980 Litoměřice Žofka z Radimku NKO Václav Kratochvíl 

1981 Brno - venkov Kento z Vešek NKO Čestmír Cetl 

1982 Rokycany Alan z Lukavských strání NKO Václav Kratochvíl 

1983 Pardubice Haras Kořenice NKO Jaroslav Novák 

1984 Jindřichův Hradec Erik od Jezárek ČF Václav Panáček 

1985 Strakonice Chytrá z Trocnovských luhů ČF Josef Burián 

1986 Plzeň - jih Freya z Dianina revíru VMO Josef Raděj 

1987 Břeclav Egon z Vínku NKO Milan Pavlata 

1988 České Budějovice Drina z Opcizen PP MVDr. František Šimek 

1989 Nymburk Palma ze Zvíkovské bašty ČF Josef Burián 

1990 Kladno Drina od Šumborky NKO Jiří Vilkus 

1991 Třebíč Dan z Keblouky NKO Josef Hendl 

1992 Opava Blesk z Roštejna POI Vlastimil Resner 

1993 České Budějovice Kazi ze Zítkovského rybníka NKO Václav Dvořák 

1994 Pardubice Keny ze Štípek NKO Luděk Müller 

1995 Jičín Lina ze Zítkovského rybníka NKO Stanislav Brožek 

1996 Náchod Cid z Trubějovské hájenky NKO František Drahokoupil 

1997 Plzeň - jih Zar z Husína NKO Jaroslav Šefl 

1998 Mladá Boleslav César z Jestřebské skály NDlO Milan Kvíz 

1999 Třebíč Hoky z Nemilanských hájů NKO František Hladík 

2000 Nymburk Fargo Sefra NDlO Vladimír Kaiser 

2001 Hodonín Alan ze Slatinic NKO František Hladík 

2002 Tachov Běta z Hamáče NKO Petr Moravec 

2003 Třebíč Marko z Kvítele NKO Josef Novák 

2004 Opava Kety z Lučkovic NKO Radek Dufek 

2005 Olomouc Ataman Duma Kazana NKO Luděk Müller 

2006 Břeclav Franzini Moris POI Jiří Pospíšil 

2007 Pardubice Kord z Mešinské hájovny POI Josef Korelus 

2008 Třebíč Ataman Duma Kazana NKO Luděk Müller 

2009 Přerov Barbar z Mešinské hájovny NKO Jiří Pospíšil 

2010 Plzeň Wanda z Mešinské hájovny POI Radim Duda 

2011 Trutnov Alma z Lovčických tarasů ČF Ing. Jaroslav Novotný 

2012 Opava Hip z Ouhelí NKO Vladimír Dufek 

2013 Uherské Hradiště Jar z Plzínů NDrO Radek Duda 

2014 Rychnov n. K. Kony z plzínů NDrO Radek Duda 

2015 Hradec Králové Era z Břízské cihelny NKO Jan Švábek 

2016 Břeclav    

     



 Historie obce Bulhary 

 
 

Obec Bulhary se rozkládá na pravobřežní terase nad řekou Dyjí v nadmořské výšce 

170 m. Okolí obce bylo od nepaměti osidlováno pro velmi úrodnou půdu a blízkost vodního 

toku, který lákal všechny druhy zvěře žijící v okolní krajině k uhašení žízně a řeka s údolní 

nivou k migracím do nových oblastí. 
Nejstarším kosterním pozůstatkem nalezeným v obci byl nález části žeberního 

oblouku mořské krávy (sirény), který se našel v hloubce 15-ti metrů při kopání studny u domu 

č. 226 a pochází z období třetihor (65-2 miliony let před letopočtem). 
První známky lidské činnosti byly nalezeny v trati Syslí kopec, kde i v dnešní době se 

ojediněle nacházejí kamenné úštěpy lovců mamutů (28-24.000 tisíc let před letopočtem). Tyto 

typické lovce sběrače starší doby kamenné vystřídali lidé mladší doby kamenné s kulturou 

lineární, (první zemědělci)jejichž keramika byla nalezena při stavbě domu v Zahradní ulici 

spolu s keramikou vypíchané kultury. V oblasti za Norkárnou byl Archeologickým ústavem 

ČSAV Brno prozkoumán rondel kultury Moravská malovaná kultura. Jednalo se o kultovní 

místo tehdejších obyvatel kruhového půdorysu o průměru 80 metrů. Osídlení obce dále již 

pokračovalo všemi známými kulturami doby měděné, bronzové a železné, typickými pro tuto 

oblast jižní Moravy. Fragmenty keramiky a drobných bronzových výrobků a slitků se 

nacházejí zejména po podzimních orbách na okolních polích. 

První písemná zmínka o obci je z roku 1244 a je spojována s mlýnem na řece Dyji, 

jehož splav vzdouval hladinu řeky, která následně zaplavovala louky na Přítluckém katastru 

tehdy patřící velehradskému klášteru. Král Václav I. nařídil, aby splav nebyl již obnovován a 

aby byla vyplacena náhrada tehdejšímu majiteli obce, kterým byl Siegfrid Sirotek, ve výši 

dvaceti hřiven. 

V Lichenštejnském urbáři z roku 1414 se zmiňuje o děkanu bulharském, tak že není 

zcela vyloučeno, že už tehdy měla ves jako jiné v okolí svůj kostel, ten snad zanikl při 

vypálení obce husity v roce 1426. První zaručená zmínka o kostele v obci je z roku 1582, kdy 

olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vysvětil kostel spolu s hřbitovem, kostel menších 

rozměrů se však oproti hřbitovu do dnešní doby nezachoval. Současný kostel svatého Jiljí byl 

dokončen roku 1772. 

Při výstavbě plynovodu v obci byla odkryta odpadní jáma se spoustou středověkých 

keramických kachlů a jejich zlomků, které se tady vyráběly pro obchod s okolím. Motivem na 

kamnových kachlích byli většinou podoby svatých nebo patrona země české Svatého 

Václava. Kvalitu zdejší cihlářské hlíny dokazuje existence tří cihelen v katastru obce, které 

však bohužel zanikly v poválečných dobách. 

Název obce prošel mnoha přeměnami od názvů Bulgarn, Puligarn, Pulkař, Pulgram, 

Pulgáry a od roku 1949 Bulhary. 

     



Historie obce Hlohovec 

Na katastr obce 

zasahuje soustava lednických 

rybníků (Nesyt, Hlohovecký 

a Prostřední rybník). Ochraně 

hnízdících a protahujících 

ptáků slouží stejnojmenná 

národní přírodní rezervace. 

Západně od obce vystupují 

třetihorní vápence (Stará 

hora), na nichž se dochoval 

pozoruhodný zbytek stepních 

trávníků. Jihovýchodní část 

obecních pozemků zasahuje 

do Bořího lesa. Část lesních 

porostů, zejména v okolí 

rybníků, byla parkově 

upravena a byly zde vysázeny 

četné exotické dřeviny. 

Územím obce probíhá 

i krajinářsky hodnotná Bezručova alej. 

  Vesnice, která leží nedaleko Valtic, je v písemných pramenech poprvé připomínána 

až v roce 1414, vznikla ale už ve 13. století jako ves kolonizační, založená pasovským 

biskupstvím. Od této lokace odvozujeme také její německé jméno - Bischofswarth, tj 

biskupská stráž, neboť jejím katastrem vedla původní moravsko-rakouská hranice. Tu dodnes 

připomíná klasicistní Hraniční zámeček, postavený v roce 1826, v jehož průčelí můžeme číst 

nápis "ZwischenÖsterreichundMähren" a jehož osou tato hranice až do roku 1920 procházela. 

Po rozsáhlé rekonstrukci, ukončené v roce 1996, je v něm umístěna příjemná restaurace, 

z jejíž terasy je vidět na Hlohovecký rybník, plný chráněného vodního ptactva. Rybník je 

součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky, vyhlášené již v roce 1953. 

  

   Ves ve válkách 15. století zanikla a byla nově osazena charvátským obyvatelstvem 

v roce 1570. Noví usedlíci byli na pět let zbaveni veškerých dávek a robot své vrchnosti 

z rodu Lichtenštejnů, která seděla na Valticích. K valtickému panství také obec patřila 

až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 administrativně přináležela 

k soudnímu okresu valtickému a politickému okresu Poysdorf. Za existence tzv. politicko-

soudních okresů v letech 1855 - 1868 náležel Hlohovec k Valticím a po jejich zrušení v letech 

1868 - 1920 zase k politickému okresu Mistelbach a soudnímu okresu Valtice. Po připojení 

k Československé republice připadl od roku 1920 k soudnímu okresu břeclavskému. 

Po 8. říjnu 1938 byla ves přičleněna k mikulovskému landrátu v Dolnodunajské župě, 

přestože při sčítání lidu v roce 1930 se k české národnosti hlásilo 1 403 osob z 1 425 obyvatel, 

z nichž jen několik jednotlivců se za války přihlásilo k německé národnosti. Proto zde 

po válce nedošlo k tak rozsáhlým konfiskacím a výměně obyvatelstva jako v jiných místech 

německy mluvícího pohraničí. Těm, kteří se za okupace přihlásili k německé národnosti, bylo 

konfiskováno 265 ha půdy a 63 popisných čísel. Vzhledem k tomu, že původní charvátské 

obyvatelstvo již v průběhu 19. století přebíralo obyčeje okolního slováckého prostředí, 

nedošlo zde ani na sklonku čtyřicátých let k odsunu obyvatelstva do vnitrozemí jako 

v charvátském ostrůvku na Drnholecku. Po osvobození 21. dubna 1945 a po obnovení 



předválečné politické a soudní správy připadl Hlohovec opět k politickému okresu Hodonín 

a soudnímu okresu Břeclav. Od vzniku okresu Břeclav v roce 1949 je jeho součástí. 

   O vývoji počtu obyvatelstva v minulosti nejsme příliš zpraveni. V polovině 18. století 

zde bylo asi 58 usedlostí. Při sčítání lidu v roce 1869 tu žilo 734 obyvatel. Údaje posledního 

sčítání lidu z roku 1991 uvádějí v Hlohovci 1347 osob, žijících ve 409 domech. I zde je tedy 

zaznamenán pokles počtu obyvatel, i když oproti jiným místům okresu Břeclav je to pokles 

velmi malý. 

   Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn až v letech 1832 - 1835. Po přestavbě roku 

1912 bylo změněno také jeho patrocinium a dnes je zasvěcen sv. Bartoloměji. Do roku 

1959 byla farnost filiální do Valtic, od té doby přísluší pod faru lednickou. Památkově 

chráněná je i plastika sv. Floriána na návsi a boží muka u silnice do Valtic. Nejpozoruhodnější 

stavbou je pak nepochybně Hraniční zámeček, postavený v letech 1826 - 1827 v klasicistním 

stylu na pilotech a roštech na břehu Hlohoveckého rybníka podle návrhu Josefa Kornhäusela 

zednickým mistrem Josefem Popellackem. 

   Škola byla ve vsi zřízena v roce 1812 s vyučovacím jazykem českým, v roce 

1875 však bylo i zde nařízeno německé vyučování. Stejná situace se opakovala 

i ve 20. století, neboť po připojení Hlohovce k Velkoněmecké říši 8. října 1938 museli učitelé 

na konci října téhož roku začít vyučovat německy. Současná školní budova pochází z roku 

1912. Dnes je zde pouze neúplná základní škola a na druhý stupeň školy jezdí děti 

do Lednice. 

   Obec žije dodnes čilým národopisným ruchem. Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční 

slovácké krojované hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona 

zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. 

května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). 

Cimbálová muzika zaznívá o přehlídce vín, pravidelně konané na velikonoční neděli 

v místním kulturním domě. Za podívanou jistě stojí i každoroční výlov Hlohoveckého 

rybníka, který bývá zpravidla začátkem listopadu. 

   Obci Hlohovec byl na její návrh 9. 1. 2003 udělen Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR znak a prapor. Hlavním motivem znaku zůstal původní námět obrazu 

historického pečetidla. Ve zlatém štítě vyrůstají z červeného srdce na dvou zelených stoncích, 

z nichž levý je rozdvojený a každý má dva lístky, tři červené šestilisté květy se zlatými středy. 

Vše přeloženo položenou, doleva obrácenou modrou radlicí se zlatým šestilistým květem 

uprostřed. 

(Literatura: Emil Kordiovský, Jiří Danihelka: Brána do kraje, 1999) 

 

 

       

      

    

    

         

                

      

       

      

    

    

      



Rendez-vous 

 

Rendez-vous, též zvaný Dianin chrám, se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. 

Vede kolem něj červená turistická trasa, spojující Valtice s Lednicí a dále pokračující k 

Novomlýnským nádržím.  

 
 

 

Lovy, hony, štvanice – klasická volnočasová aktivita šlechty, či alespoň její silnější 

poloviny. O tom, že Lichtenštejnové tyto zábavy milovali, svědčí hned několik staveb 

Lednicko-valtického areálu. Lovecké zámečky, kam se chodilo slavit; kaple, u které se za 

chycená zvířata modlilo, a konečně Rendez-vous – chrám, zasvěcený samotné bohyni lovu, 

Dianě. 

Romantický zámeček načrtl na papír tužkou její vynálezce – Josef Hardmuth. Jeho vizi 

dal život architekt Josef Kornhäusel. Tak se ve střední Evropě vztyčila stavba, připomínající 

jeden z vítězných oblouků starověkého Říma. Je vyzdobená dráždivými sochami: do kamene 

tu vytesali Dianu, jak laškuje se psem, i Kupida, pozorujícího koupající se nymfy. 

Empírový zámeček je poměrně mohutný a má tři poschodí. V patře se nachází sál, 

který dříve sloužil jako shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. Páni tu posnídali, 

probrali novinky v myslivectví a sílu svých koní. Pak se v skrytu duše pomodlili k Dianě a 

vyrazili do okolních lesů vstříc dobrodružství. Bohyně je mohla z vyvýšeného místa sledovat 

do dálky. Dodnes sedí na trůně, který zdobí vršek sloupu uprostřed průčelí. Diana se moci 

nevzdala, když zapadlo slunce a poslední opozdilí lovci zavítali zpět do jejího chrámu. Byla 

totiž zároveň bohyní měsíce, což dokazuje tenký srpek, zdobící její účes na každé soše i 

obrazu. 

Dianin chrám nechal v roce 1812 postavit Jan I. z Lichtenštejna. Od té doby se na jeho 

zdech skví nápis: „Chrám tento, jasná ty Fébovo sestro, je zasvěcen tobě, bez škody ať roste k 

poctě tvé háj ten stále!“ 
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42. ročník Memoriálu Richarda Knolla sponzorují :      

Českomoravská myslivecká jednota z.s.  FD TOOLS, Dolní Kalná 

Českomoravská kynologická jednota  Město Valtice 

Pavel Hauser – STAVHAUS, D. Králové n./L. ČMMJ,z.s., OMS Břeclav 

HMS ELEKTRO s.r.o., Dvůr Králové n./L. NAVER s.r.o., Brno 

HS EKOMETAL s.r.o., Praha - Jilemnice INECO s.r.o., Dvůr Králové n./L. 

Město Břeclav      

 

 

 



Obora Obelisk – Ing. František Fabičovic, Lednice 

              

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Hlohovec 

 

     

       



Poslední zástupce břeclavského okresu na MRK 

František Kallus s Nelou od Kutnaru 

MRK 2013 Uherské Hradiště  

 

 
 

 

 



 

 


