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Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota o.s.

Okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště

pořádají

pod záštitou
MVDr. Stanislava Mišáka – hejtmana Zlínského kraje

39. ročník
MEMORIÁLU 

RICHARDA KNOLLA

Vrcholnou soutěž ohařů se zadáním titulů  Všestranný vítěz ČR 2013 
a CACT a res. CACT - čekatelství šampióna práce ČR.

V honitbách Mysliveckých sdružení Dolní Němčí, Horní Němčí  
a Popovice ve dnech 30. srpna - 1. září 2013.



Richard Knoll
(17.11. 1893 - 3.5. 1973)

Richard Knoll se narodil v Rouchovanech v okrese Třebíč.  
Patří k nejvýznamnějším osobnostem a k uznávaným kynologům nejen u nás.

Byl chovatelem a cvičitelem mnoha plemen loveckých psů - ohařů, teriérů,  
jezevčíků i slídičů. Svoji bohatou kynologickou praxi končil chovem německých 

krátkosrstých ohařů, kteří byli jeho největší láskou. Založil známou chovatelskou 
stanici Tišnov, ze které vzešlo 170 vrhů krátkosrstých ohařů. Více jak 50 let  

vykonával funkci poradce chovu pro toto plemeno. Byl organizátorem mnoha  
kynologických výstav, porad a soutěží, na kterých předával svoje mnohaleté 

 chovatelské a cvičitelské zkušenosti.

K uctění památky tohoto velkého kynologa pořádá Českomoravská myslivecká 
jednota každoročně od roku 1975 vrcholnou soutěž ohařů - Memoriál Richarda 

Knolla, se zadáním titulu Všestranný vítěz ČR.

Uspořádáním letošního 39. ročníku byl pověřen  
Okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště.
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Vážení kynologové, myslivci, přátelé myslivosti, vážení hosté.

Okresní myslivecký spolek  Uherské Hradiště Vás vítá ve Zlínském kraji v okrese 
Uherské Hradiště. Vítá Vás u příležitosti pořádání 39. ročníku Memoriálu Richarda 
Knolla – jednoho ze zakladatelů organizované myslivosti v  Československu. 
V  letošním roce vzpomínáme 90. výročí od založení Československé myslivecké 
jednoty, dnes Českomoravské myslivecké jednoty. Pan Knoll patřil k  prvním 
funkcionářům a podílel se výrazně na chovu loveckého plemene krátkosrstého 
německého ohaře. V  letošním roce vzpomínáme 40. výročí od úmrtí tohoto 
významného kynologa a 120. výročí od jeho narození.

V okrese Uherské Hradiště se myslivecky hospodaří v 92 honitbách a 2 oborách 
na území, státní správu na  úseku myslivosti vykonávají dvě obce s  rozšířenou 
působností a to Uherské Hradiště a Uherský Brod. Výkonem  práva myslivosti   
se zabývá  cca 1 200 členů Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.

Hlavní lovnou spárkatou zvěří bývala do předloňského roku zvěř srnčí, kterou 
v roce 2012 předstihl odlov zvěře černé s počtem ulovených kusů 2 504, následuje 
zvěř srnčí 2  204 kusů, dančí 428 kusů, jelení 208 kusů a mufloní 113 kusů. 
Z drobné zvěře je v okrese loven zajíc, bažant, kachna divoká. Úbytek drobné zvěře 
v posledních letech klade vysoké nároky na výcvik vysokých loveckých plemen psů, 
zvláště pak ohařů.

Kynologická komise  OMS Uherské Hradiště pořádá každoročně kynologické 
akce pro malá lovecká plemena, vysoká lovecká plemena, barvářské zkoušky malých 
plemen, zkoušky honičů. Pořádáním Memoriálu Richarda Knolla navazuje OMS  
na vrcholnou kynologickou akci „Memoriál Františka Housky“, který se  na našem 
okrese uskutečnil v roce  2005. Příprava Memoriálu Richarda Knolla se stala nejen 
záležitostí OMS Uherské Hradiště, organizačního výboru, kynologické komise, 
ale i Zlínského kraje, který převzal záštitu nad pořádáním prostřednictvím hejtmana 
Zlínského Kraje pana MVDr. Stanislava Mišáka. Podílí se rovněž sekretariát  
i ČMMJ o.s. Praha, řada příznivců myslivosti – sponzorů a v  neposlední řadě  
i mysliveckých sdružení našeho okresu.

Naší snahou bylo připravit všem účastníkům soutěže – vůdcům a jejich psům, 
rozhodčím, pořadatelům, organizátorům a návštěvníkům takové podmínky,  
aby soutěž proběhla na vysoké kynologické a společenské úrovni a stala  
se příjemným setkáním všech příznivců myslivecké kynologie, přírody a myslivosti.

Přeji Vám všem příjemně  strávený čas mezi přáteli v Dolním Němčí, Horním 
Němčí, Popovicích – honitbách a obcích, ve kterých bude soutěž probíhat. Vítám 
Vás co nejsrdečněji v pohostinném kraji Slovácka, vítám Vás na Uherskohradišťsku.

Karel Blahušek, ředitel Memoriálu RK
a předseda OMS Uherské Hradiště
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Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy jako jeden  
ze 14 nových krajů České republiky,  a  to  podle  ústavního  zákona  č.347/1997  
Sb.  O  vytvoření  vyšších  územních  samosprávných celků.  Z  hlediska  spádovosti  
území  i  dějin  samosprávy  dnešní  Zlínský  do  značné  míry  kopíruje  obrysy 
správního uspořádání, které zde bývalo i v minulých staletích.

Zlínský kraj je co do charakteru osídlení spíše venkovským a zemědělským 
regionem. Úrodná rovina Hané zářící zlatým obilím, prosluněné vinice na Slovácku 
a ovce pasoucí se na kopcích Valašska, to je typická symbolika spojená s touto částí 
Moravy.

Díky impulsům z éry firmy Baťa ve 20. a  30. letech 20. století si však Zlínský kraj 
vytvořil také pozici výjimečně  dynamické  oblasti  s  rozvinutým  strojírenským,  
gumárenským,  plastikářským,  kovodělným, elektrotechnickým, kožedělným  
a chemickým průmyslem. Silné zastoupení zde tradičně má stavebnictví, částečně 
i letectví. Podnikavost  lidí,  pestrá  nabídka  vzdělávacích  možností,  stejně  jako  
kvalitní  životní  prostředí,  pěkná krajina i bohatá kultura zaručuje v regionu příznivé 
podmínky pro práci i pro aktivní život.

Zlínský  kraj  sousedí  na  své  východní  hranici  dlouhé  120 km  se  Slovenskou  
republikou,  dále  pak  na  severu s Moravskoslezským krajem, na severozápadě  
s krajem Olomouckým, v jihozápadní části s krajem Jihomoravským.

Západ  kraje  vyplňuje  kromě  nevysokého  a  lesnatého  pohoří  Chřiby  také  
severní  výběžek  Dolnomoravského  úvalu  a  jižní  pásmo Hornomoravského úvalu.  
Východní  hranici  regionu  tvoří  Bílé  Karpaty,  které  směrem  k  severu  přecházejí   
v  Javorníky  a  Moravskoslezské  Beskydy.  Sever lemuje Hostýnsko-Vsetínská 
hornatina. Největší řekou je Morava, k menším tokům patří Bečva, Senice,  Olšava, 
Vlára či Dřevnice.  Nacházejí  se  zde  drsné  horské  hřebeny  v  Chráněné  krajinné  
oblasti Beskydy, kopcovité terény s unikátní flórou v biosférické  rezervaci UNESCO 
v Bílých Karpatech, kde lze spatřit vzácné  rostlinné druhy. Zlínský kraj – to jsou 
také léčivé prameny, poutní  místa, moderní cyklostezky, hrady, zámky, muzea, 
hvězdárny… Jinde v České republice není oblast, která by v tak koncentrované  
podobě  současně  nabízela  hory  i  rovinu,  výjimečnou  zahradní  architekturu  
i magická zákoutí civilizací jen málo dotčených míst.  Zlínský  kraj  byl  působištěm  
svatých  Cyrila  a  Metodě  a  dodnes  je  regionem  s  poměrně  silným  křesťanským  
zázemím.  Pro  Zlínský  kraj  jsou  příznačné  malebné  obce,  hluboké  lesy,  pečlivě  
obhospodařovaná pole, vinice, sady, ale také elegance lázeňských  kolonád,  pozůstatky  
Velkomoravské  říše,  řada  monumentálních  památek  i  drobné  lidové  architektury  
stejně  jako  pozoruhodný  urbanistický komplex funkcionalistického stavitelství. 

Zlínský kraj, to je rozmanitý turistický region Východní Morava. Potěší  vás,  
ať hledáte cokoliv. Užijete si cyklistiku a turistiku v Chřibech, Beskydech, Javorníkách,  
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Hostýnských  a  Vizovických  vrších  či  Bílých  Karpatech  i  vyjížďky  na  in-line  
bruslích  po rovinatých stezkách u řeky Moravy nebo Bečvy. Krásu krajiny můžete 
obdivovat z koňského hřbetu, shora z rozhleden, při procházce po naučných stezkách 
či vyjížďce lodí po Baťově kanálu.

Na Východní Moravě najdete celou řadu památek, včetně těch v UNESCO  
– ke Kroměříži a mužskému tanci verbuňku se nejnověji řadí i Jízda králů, která 
probíhá v Kunovicích a ve Vlčnově. Celoročně oblíbená je také Zoo Zlín a skanzen  
v Rožnově pod Radhoštěm.

Zlínský kraj se rozprostírá v nejvýchodnější části České republiky na ploše  
3 964 km 2  a žije v něm téměř 600 tisíc obyvatel. Skládá se ze čtyř okresů: Kroměříž, 
Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Na území kraje se nachází celkem 305 obcí, z toho 
je 29 měst. Sídelním místem krajské samosprávy a zároveň největším městem je Zlín.

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Vážení hosté,
jsem velmi rád, že Vás můžeme přivítat na 

Uherskohradišťsku. Uherské Hradiště a jeho okolí se pokládá 
za tradiční a přirozené centrum celého regionu Slovácka. 
Historie Uherského Hradiště, které má v současnosti asi 
27 tisíc obyvatel, je dlouhá a bohatá. Osídlení našeho města 
navazovalo na starší osídlení Velkomoravské říše a mělo 
značný význam pro osudy jihovýchodní Moravy i celé 
země. Okolí Uherského Hradiště je charakteristické krásnou  
a rozmanitou krajinou a řekou Moravou s rozsáhlými lužními 
lesy s původní flórou a faunou. Blízký památný Velehrad, 
velkomoravské Staré Město - Veligrad, hrad Buchlov, zámek  
v Buchlovicích a samozřejmě i vlastní památky činí  
z Uherského Hradiště atraktivní turistické centrum.

Již tradičně plní naše město funkci regionálního centra 
vzdělanosti a kultury. Školství u nás má vysokou úroveň, 
stejně jako naše stálá divadelní scéna či vynikající knihovna. 
Každý rok se u nás koná také několik festivalů - za všechny 
bych jmenoval filmovou přehlídku Letní filmová škola, na 
kterou jezdí tisíce návštěvníků a významní filmoví tvůrci. 
Jedním z nevýznamnějších kulturně - společenských podniků 
v Uherském Hradišti je každoroční pořádání Slováckých 
slavností vína a otevřených památek, které patří k největším 
folklorním svátkům v celé České republice.

Také sportovní aktivity našeho města lze označit  
za velmi široké. Ve městě provozujeme na 35 druhů sportu 
v 50 klubech, z tohoto hned několik na vrcholové úrovni. 
Značné úsilí věnujeme regeneraci městské památkové zóny 
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. V loňském roce jsme vrátili původní podobu jedné z našich nejvýznamnějších 
památek - jezuitské koleji a přeměnili ji na Slovácké centrum kultury a tradic. Za 
svou koncepční, vyspělou péči o památky bylo Uherské Hradiště ohodnoceno jako 
Historické město roku 2011.

Město Uherské Hradiště je známé svým blízkým vztahem k ekologii  
a svědomitému nakládání s životním prostředím. Nedávno jsme dokončili unikátní 
a značně rozsáhlý projekt zavodňování Kněžpolského lesa, za který jsme obdrželi 
krajské ocenění. Aktuálně se intenzivně věnujeme přeměně bývalého vojenského 
cvičiště - významného ekologického území na kopci Rochus do podoby jedinečného 
přírodního parku s menším muzeem v přírodě, které v budoucnu nabídne 
návštěvníkům odkaz lidové architektury a vinařských tradic našeho města.

V našem městě se každoročně koná mezinárodní festival filmů a videoprogramů 
"Týká se to také tebe", který se zaměřuje na otázky životního prostředí, ekologie 
 a udržitelného rozvoje. V roce 2011 převzalo město Uherské Hradiště vedoucí úlohu 
v celostátní kampani Město stromů. Uherské Hradiště se tak zařadilo k obcím, které 
se aktivně snaží přivést své obyvatele k většímu zájmu o městskou zeleň a okolí,  
v němž žijí. Vynikajícího a vysoce prestižního ocenění se našemu městu dostalo také 
při loňském ročníku mezinárodní soutěže Kvetoucí sídla Evropy (Entente Florale 
Europe). V silné konkurenci reprezentativních evropských měst dosáhlo Uherské 
Hradiště na stříbrné ocenění.

Vážení hosté,
na Uherskohradišťsku má myslivost hlubokou tradici a místní myslivecká sdružení 

mají mezi spolky v obcích našeho regionu své nezastupitelné místo. Považuji za velmi 
cenné, když se v dnešní přetechnizované době najdou lidé, kterým není lhostejný 
stav přírody a rozhodnou se přírodu a zvěř ještě blíže poznávat a chránit a věnovat se 
také výcviku psů, kteří jsou nedílnou součástí jejich mysliveckých aktivit.

Rád bych Vám, kynologům a myslivcům, popřál množství úspěchů a vynikající 
dosažené výsledky na 39. ročníku Memoriálu Richarda Knolla, jeho organizátorům 
samozřejmě hladký průběh soutěží, všem dohromady potom příjemný pobyt na 
Uherskohradišťsku.

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště

Dolní Němčí je moderní vesnicí Moravského Slovácka, 
která se rozprostírá podhůří Bílých Karpat. V katastru obce 
byly zjištěny pozůstatky římského osídlení. Na kopci Stará 
hora se údajně nacházel hrad Lucko. Vesnice kolonizačního 
typu vznikla ve druhé polovině 13. století. V současné době má 
obec 3000 obyvatel. Dominantou obce je novogotický kostel 
sv. Filipa a Jakuba, který byl zbudovaný v letech 1870-1873.

Pro zlepšení životního prostředí a atraktivity krajiny bylo 
vysázeno  v katastru obce cca 9 ha lesa a několik kilometrů 
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větrolamů. Pro rozvoj turistického ruchu byl v obci vybudován  
v roce 2006 penzion Rozkvět s 29 lůžky v podkroví stejnojmenné 
restaurace. V suterénu vznikl squashový kurt. Penzion leží 
na cyklostezce Luhačovice - Uherský Brod - Nivnice - Dolní 
Němčí - Hluk - Uherský Ostroh, kde je možnost napojení na 
další vinařské stezky a stezky vedoucí kolem Baťova kanálu 
a řeky Moravy s napojením např. na Velehrad, Modrou  
a Buchlovice. V základní škole jsou k dispozici dvě tělocvičny 
a bazén se saunou, v létě 2009 bylo otevřeno víceúčelové hřiště 
pro atletiku a míčové hry.

Ve vesnici bývaly tři mlýny. Horní, Stojaspalův mlýn má 
na trámu vročení 1763. Mlýn byl rekonstruován a v budově 
bylo zřízeno  místní muzeum se stálou expozicí lidové kultury 
a stavitelství, která dokládá způsob bydlení za života našich 
předků. Z mlýnice byla upravena stylová hospůdka s klenutým 
sklepem. Každoročně se zde první zářijovou sobotu koná 
slavnost vaření trnek a jarmarkem  lidových řemesel. Folklorní 
tradice v obci udržují národopisný krúžek Dolněmčan, dětský 
soubor Dolněmčánek, pěvecké sbory Tetičky z Dolního Němčí, 
Dolněmčané a dechová hudba Dolněmčanka. Začátkem května 
se konají hody s právem a v srpnu dožínky. 

Budeme rádi, když k nám do Dolního Němčí zavítáte na 
některé slavnosti nebo si obec zvolíte jako výchozí místo pro 
své výlety po okolí. V okruhu 25 km se nachází jak malebná 
krajina Bílých Karpat, např. lázně Luhačovice a Ostrožská Nová 
Ves, muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Uherské 
Hradiště, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Velehrad, Modrá, 
vinné sklepy od  Blatnice až po Strážnici, Baťův kanál apod. 
Milovníci zimních sportů mohou využít lyžařské sjezdovky 
na Strání, Velké Javořině, Lopeníku nebo Javorníku - Filipově 
údolí.

Obec Horní Němčí má v současnosti 860 obyvatel  
a nachází se v ní více než 380 rodinných domů. První písemná 
zmínka je z roku 1261. Dominantou obce je kostel sv. Petra 
a Pavla z 18. století, který je řazen mezi kulturní památky.  
V obci je rovněž zachováno několik typicky lidových staveb.

Horní Němčí leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 
a v jejím katastru se nachází několik chráněných lokalit, např. 
přírodní rezervace Drahy, která je známá výskytem vzácných 
vstavačů a orchidejí. Obec se nachází v překrásném kraji  
s rozsáhlými lesy květnatými loukami, které jsou vhodné pro 
pěší túry, houbaření, cykloturistiku a jízdu na koni.  Vesnička 
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Čestné předsednictvo 39. ročníku Memoriálu Richarda Knolla

MVDr. Stanislav Mišák  - hejtman Zlínského kraje
Květoslav Tichavský  - starosta města Uherské Hradiště
Jiří Procházka   - předseda kynologické komise ČMMJ Praha
Ing. Bc. Petr Šimčík  - MěÚ Uherský Brod
Ing. et Ing. Stanislav Křenek - MěÚ Uherské Hradiště 
Ing. František Hajdůch  - starosta obce Dolní Němčí  - 
Lumír Kreizl   - starosta obce Horní Němčí
Jitka Nováková   - starostka obce Popovice
Ing. Josef Juřenčák  - ředitel Agro Okluky a.s.

Horní Němčí žije pokojně v jádru moravského Slovácka 
uprostřed dominantní přírody a zcela jistě si svým kouzlem 
získá srdce každého návštěvníka.

Obec Popovice se rozkládá na výrazném návrší v  mírně 
zvlněné krajině parku Prakšická vrchovina. Nachází se ve 
Zlínském kraji, přibližně 10 km východně od Uherského 
Hradiště v  malebné krajině Moravského Slovácka. První 
zmínka o obci je z  roku 1220 a v  současné době zde žije asi 
1050 obyvatel. Dominantou obce je kostel P. M. Růžencové, 
za zhlédnutí stojí též Potomákovo muzeum lidových krojů. 
Aktivně zde  působí několik složek a organizací, mezi něž patří 
i Myslivecké sdružení, které se  zapojuje  do kulturního dění  
v obci pořádáním tradiční Kateřinské zábavy. Bohaté kulturní 
a sportovní vyžití, nejen občanům obce, ale také širokému 
okolí, nabízí Amfík Bukovina, který vznikl revitalizací bývalé 
vojenské střelnice. Nejvýznamnější kulturní akcí jsou Slovácké 
hody s právem, konané vždy první říjnový víkend.

Myslivost v obci má dlouholetou tradici. Zdejší Myslivecké 
sdružení Bukovina má 15 členů, 3 hosty a obhospodařuje 
honitbu o výměře 779 ha, kterou má pronajatou od Honebního 
společenstva Popovice. V  honitbě je normována zvěř srnčí ,  
zajíci a bažanti. Lovena je i nenormovaná zvěř daňčí a divoká 
prasata. Sporadicky se vyskytují  koroptve, ale  jejich stavy 
již mnoho let stagnují. Součástí honitby jsou i tři rybochovné 
rybníky, kde jsou loveny kachny a pořádají se na nich zkoušky 
loveckých psů z  vodní práce. V  bezprostřední blízkosti 
rybníků je myslivecká chata s venkovní zastřešenou pergolou. 
Její zařízení poskytuje vhodné zázemí pro konání zkoušek.
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Organizační výbor 39. ročníku Memoriálu Richarda Knolla

Ředitel:  Karel Blahůšek, předseda OMS Uherské Hradiště
Správce:  Josef Tinka, předseda KK OMS Uherské Hradiště
Jednatel:  Ing. Marie Gejdošová, jednatelka OMS Uh. Hradiště
Ekonom:  Ing. Marie Krejčiová
Vedoucí prací velké pole:  Jaroslav Cmol ml.
Vedoucí prací malé pole:  Jaroslav Cmol st.
Vedoucí prací voda:  Josef Wasserbauer
Vedoucí prací les:  František Bahula
Doprava:  Zbyněk Hasmanda
Veterinární služba:  MVDr. Pavel Hrdina
Zdravotní služba: MUDr. Vlastimil Velecký
Trubači: OMS Uherské Hradiště
Vedoucí tiskového střediska: Dana Hájková
Pořadatelský sbor:  KK OMS Uherské Hradiště, členové MS LANKA 
 Dolní Němčí, MS LESNÁ Horní Němčí, 
 MS BUKOVINA Popovice

Rozhodčí na  MRK  2013 Uherské   Hradiště

Vrchní rozhodčí:  MUDr. Pilař Pavel Kroměříž
Velké pole:  MVDr. Kalich Miroslav Vsetín
   Novotný Petr  Olomouc
   Šíma Jaroslav  Klatovy
Malé pole:  Hlaváč Josef   Vyškov
   Peluha Jaroslav  Přerov    
Voda:   Blaha Vladimír  Olomouc
   Pilař Pavel st.  Zlín
   Straňák Antonín  Uherské  Hradiště 
Barvy:   Volný Petr  Frýdek   Místek
   Hermann  Pavel  Opava
   Sikora Josef   Ostrava
   Vysloužil Emil ml. Vyškov  
   Šafařík Miroslav  Klatovy
Vlečky:   Toman Jan  Prostějov
   Štich Jiří   Plzeň
Drobné:   Bija Jan   Přerov
   Vysloužil Emil st.  Vyškov    

Rozhodčí deleguje Českomoravská kynologická jednota.
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Program: Pátek – 30. 8. 2013
14.00 – 15.30  prezence vůdců a psů, veterinární prohlídka v KD Dolní Němčí
15.30 – 16.00 informace k organizaci MRK
16.00 – 17.00 porada rozhodčích
17.00 – 18.30  ubytování rozhodčích, vůdců a účastníků MRK
18.30 – 20.00  rozlosování a rozdělení do skupin
20.00 – 24.00 přátelské posezení v KD Dolní Němčí

  Sobota – 31. 8. 2013
07.30 – 08.00  sraz účastníků 39. ročníku MRK na stadionu TJ Dolní Němčí
08.00 – 09.00  slavnostní zahájení 39. ročníku MRK na stadionu TJ Dolní Němčí
09.00   odjezd účastníků do honiteb k zahájení prací
20.00 – 24.00 společenské posezení v KD Dolní Němčí

  Neděle – 1. 9. 2013
08.00  společný nástup všech účastníků, zahájení druhého dne  
  (chata MS LANKA Dolní Němčí)
08.30  odjezd do honiteb
odpoledne vyhodnocení soutěže, slavnostní ukončení (KD Dolní Němčí)

Pořádající OMS si vyhrazuje právo na dodatečné změny ve složení členů 
organizačního výboru a právo změn v uvedeném časovém harmonogramu,  
vyžádají-li si to organizační podmínky.

Místa konání jednotlivých druhů prací

Centrum:  Kulturní dům  Dolní Němčí
Velké pole:  MS LANKA Dolní Němčí
Malé pole:   MS LANKA  Dolní Němčí 
Voda:   MS BUKOVINA  Popovice 
Les:   MS LESNÁ  Horní Němčí

Startovné

Poplatek činí 2000,- Kč a bude vybírán na místě při prezenci.

Zadání titulů

Vítěz 39. ročníku MRK získá titul „Všestranný vítěz ČR 2013“.
Nejlepší jedinec v plemeni v 1. ceně obdrží titul „CACT“, další pes v plemeni
uspěje-li v 1. ceně obdrží titul „res. CACT“. (Dle Směrnice pro udělování titulu 
CACT) Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá, či nikoliv.
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Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky 
39. Ročníku Memoriálu Richarda Knolla

- Soutěže se účastní 20 ohařů z České republiky na základě výsledků 
všestranných zkoušek a soutěží konaných v roce 2012 a dále na základě 
dosaženého pořadí v nominační soutěži konané v roce 2013. Soutěž je 
posuzována sborem rozhodčích delegovaných Českomoravskou kynologickou 
jednotou, o.s., dle zkušebního řádu pro Memoriál Richarda Knolla  
a Memoriál Karla Podhajského.

- Vůdce psa se dostaví společně s nominovaným psem na místo prezence v čase 
určeném těmito propozicemi, přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen, vybaven 
loveckou zbraní, potřebnými pomůckami pro vedení psa a doklady určenými ZŘ  
a zákonnými předpisy. Současně musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, 
dle ust. zákona č. 449/2001 Sb.

- Vůdce je povinen mít psa pod svým dohledem po celou dobu trvání soutěže, 
zajistit pro něj napájení a krmení a rovněž se odpovídajícím způsobem podílet na 
jeho ochraně před utrpením. Pes musí být v průběhu soutěžních disciplín upoután 
na vodítko, mimo doby, kdy je sám zkoušen při určité disciplíně. Vůdce psa odpovídá 
za případné škody psem způsobené. Pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa!

- Je zakázáno trestání psa a používání donucovacích prostředků. Vůdce musí 
vodit psa na hladkém pracovním obojku po celou dobu trvání soutěže, tj. i v době, 
kdy neprobíhají soutěžní disciplíny. Je zakázáno použití ostnatých obojků a obojků 
stahovacích bez zarážky proti úplnému utažení smyčky nebo použití elektrických 
obojků či jeho imitací. Při porušení uvedeného ustanovení může být vůdce rozhodčím 
ze soutěže vyloučen.

- Vůdce může podat námitku proti ohodnocení psa, pokud se domnívá, že nebyl 
dodržen ZŘ pro tuto soutěž. Námitku musí podat písemně na předepsaném formuláři 
ihned po oznámení výsledku ocenění z jednotlivých disciplín a současně si vyžádat 
zástupce pořadatele (jednatele nebo ekonoma organizačního výboru MRK), kterému 
složí kauci ve výši 2000,- Kč. Námitka je přijata až po složení této kauce. Dodatečné 
námitky nebo později podaná písemná oznámení se neberou v úvahu. 

- Během zkoušek nesmí být vůdce pod vlivem alkoholu, psychotropních látek 
nebo drog. V takovém případě mají rozhodčí právo vůdce ze soutěže vyloučit.

- Dále platí veškerá ustanovení ZŘ pro zkoušky loveckých psů „Pes a lov“ platného 
od 1. 1. 2008 a „Řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo 
svodu loveckých psů“, schváleného ÚKOZ pod č.j.37243/2005-11020.

- Vůdci psů a další účastníci MRK jsou povinni dbát pokynů vedoucích jednotlivých 
skupin, závodčích, případně dalších členů organizačního výboru a řídit se jimi.
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Veterinární podmínky

- Psi a feny účastnící se této soutěže musí být klinicky zdraví (potvrzení 
veterinárního lékaře se dle současných předpisů nevyžaduje).

- Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo pasem 
zvířete v zájmovém chovu (dle §6, odst. 3, zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění  
veterinární zákon), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě 
proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. V dokladu doprovázejícím 
zvíře musí být uvedena doba účinnosti látky. Psi chovatelů z členských zemí EU  
a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu  
a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 ve znění pozdějších předpisů.

- Soutěže se nemohou zúčastnit háravé feny.
- Veterinární přejímku psů provede 30. 8. 2013 v době od 14.00 do 15.00 hodin 

soukromý veterinární lékař. Soukromého veterinárního lékaře si pořadatel zajistí  
na celou dobu trvání akce. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, 
se nesmí svodu zúčastnit.

- Veterinární dozor zajistí KVS pro Zlínský kraj, inspektorát Uherské Hradiště.
- Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být  

udržovány v čistotě.
- Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny 

nebo zrušeny.
- Tyto podmínky se týkají i psů a ostatních druhů zvířat, která se MRK přímo 

neúčastní, ale jsou v místech průběhu této soutěže přítomná. Pořadatel má právo tato 
zvířata a je doprovázející osoby z místa konání soutěže vykázat.

Ubytování

Bude zájemcům zajištěno a následně potvrzeno na základě písemné, 
e-mailové nebo telefonické objednávky na adrese:  Sportovní hala Hluk 687 25,  
tel./fax: 572 581 235, e-mail: sporthluk@uh.cz. Pro rozhodčí je ubytování zajištěno.

Stravování

Pro všechny účastníky MRK je zajištěno v organizačním centru, v Kulturním 
domě Dolní Němčí, chata MS LANKA Dolní Němčí a na stanovištích v jednotlivých 
honitbách.

Doprava

Pouze vlastními prostředky. Pro soutěžící zajišťuje pořadatel doprovod mezi 
jednotlivými pracovišti zaváděcími vozidly. Vedoucí dopravy Zbyněk Hasmanda,  
tel. 774 149 930, kontakty na řidiče zaváděcích vozů obdržíte při prezenci.
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Výsledek nominační soutěže na MRK 2013 Uherské Hradiště

  1. GAL z Visálku  NKO  Pech  Jaroslav I.c  285 b
  2. ORKA z Maršovských strání  NKO  Šubrt František I.c   259 b
  3. BARON od Rentiera  MOK  Veleba Zdeněk  I.c  252 b
  4. BARA  von Kammersbrundeln  NODr  MVDr. Mašek Jiří  II.c  268 b
  5. ARMAGEDON pod Doubravským vrchem  NKO   Hauf Josef  II.c 266 b
  6. DANDY z Černých blat  POI  Hejna Václav  II.c 265.b
  7. GERO z Visálku  NKO  Pech Jaroslav  II.c 263 b
  8. BROK z Vobíček ČF  Staněk Zdeněk  II.c 261 b
  9. KIR od Blatského potoka  NKO  Dvořák Václav  II.c 260 b
10. DAR od Anabušského lesíka  ČF  Němec Pavel  II.c  258 b
11. BOR z Podřipské stráně  ČF  Vacek Miroslav  II.c  252 b
12. NET WK  POI  Zahradníček Fran.  II.c  249 b
13. OM Kořenice  NKO  Novák Jaroslav  II.c  247 b
14. DAN z Losíků  NKO  Ježák Zdeněk  II.c  242 b
15. KESSY z Ranského letiště  NKO Hrabáková Olga  III.c  266 b
16. ERA z Hamáče  NKO  Procházka Frant.  III.c  242 b
17. IRAN z Krásného Hrušova  NDO Kvíz Milan  III.c 241 b 
18. NESSI z Aufrízu  ČF  Čečetka Josef  III.c  238 b 
19. KARIN od Věžeckého potoka  NKO Jelínek Břetislav  III.c  223 b 
20. NELA od Kutnaru  NKO Kalus František  III.c 219 b 
21. JAR z Plzínů  NOD  Duda Radek  III.c - 200 b 
22. BERETA z Apoli Gwen  IS  Jiroušek Jiří  N 246 b 
23. GARY z Visálku  NKO  Hendl Josef  N 228 b 
24. DAR z Choceňských lesů  NKO  Vyskočil Pavel  N 225 b 
25. GRIF od Bošické skály  ČF  Šlejmar Miroslav  N 222 b

Dosavadní vítězové Memoriálu Richarda Knolla

rok  místo   vítěz    plem.  vůdce
1975  Vyškov   Erika z Valských lesů  KO  Jaroslav Veverka
1976  Kolín  Artus von Nordpark  DO  Jiří Koula
1977  Litoměřice  Borek ze Žlíbku   KO  Čestmír Cetl
1978  Nymburk  Marko z Podřipských polí  CF  Miroslav Valina
1979  Rychn. nad Kněž. Gero z Břesné   KO  Petr Rubeš
1980  Litoměřice  Žofka z Radimku   KO  Václav Kratochvíl
1981  Brno-venkov  Kento z Věšek   KO  Čestmír Cetl
1982  Rokycany  Alan z Lukavských strání  KO  Václav Kratochvíl
1983  Pardubice  Haras Kořenice   KO  Jaroslav Novák
1984  Jindřichův  Hradec Erik od Jezárek  CF  Václav Panáček
1985  Strakonice  Chytrá z Trocnovských luhů CF  Josef Burián
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1986  Plzeň - jih  Freya z Dianina revíru  VMO  Josef Raděj
1987  Břeclav   Egon z Vínku   KO  M. Pavlata
1988  České Budějovice Drinaz Opcizen   DO  MVDr. Frant.Šimek
1989  Nymburk  Palma ze Zvíkovské bašty  CF  Josef Burián
1990  Kladno   Drina od Šumborky  KO  Jiří Vilkus
1991  Třebíč   Dan z Keblouky   KO  Josef Hendl
1992  Opava   Blesk z Roštejna   POI  Vlastimil Resner
1993  České Budějovice Kazí ze Zít. Rybníka  KO  Václav Dvořák
1994  Pardubice  Keny ze Štípek   KO  Luděk Müller
1995  Jičín   Lina ze Zít. Rybníka  KO  Stanislav Brožek
1996  Náchod   Cid z Truběj. hájenky  KO  Frant. Drahokoupil
1997  Plzeň - jih  Zar z Husína   KO  Jaroslav Šefl
1998  Mladá Boleslav  César od Jestřábí skály  DO  Milan Kvíz
1999  Třebíč   Hoky z Nemilánských hájů KO  František Hladík
2000  Nymburk  Fargo Sefra   DO  Vladislav Kaiser
2001  Hodonín  Alan ze Zlatiniv   KO  František Hladík
2002  Tachov   Běta od Naháče   KO  Petr Moravec
2003  Třebíč   Marko z Kvítele   KO  Josef Novák
2004  Opava   Kety z Lučkovic   KO  Radek Dufek
2005  Olomouc  Ataman Duma Kazana  KO  Luděk Müller
2006  Břeclav   Franzini Moris   POI  Jiří Pospíšil
2007  Pardubice  Kord z Mešínské hájovny  POI Josef Korelus
2008  Třebíč   Ataman Duma Kazana  KO  Luděk Müller
2009  Přerov   Barbar z Mešinské hájovny KO  Jiří Pospíšil
2010  Plzeň   Wanda z Měšínské hájovny POI  Radim Duda
2011  Trutnov   Alma z Lovčických tarasů   ČF  Ing. Jaroslav Novotný
2012  Opava   Hip z Oulehlí   KO  Vladimír Dufek
2013  Uherské Hradiště

39. ročník Memoriálu Richarda Knolla sponzorují:

MS Slovácko
MS Vážany, Tučapy 
HS Bánov 
MS Staré Město
MS Korábek, Vésky 
MS Stupava
MS Kněžpole 
MS Niva, Bojkovice
MS Nedakonice
MS Kněžpole
MS Obora, Havřice

MS Buchlov, Buchlovice
MS Boří, Míkovice
MS Šaranov, Nivnice
MS Boršice u Blatnice
Valenta Miroslav, Mařatice
Haluza Jaroslav, puškařství
Bohumil Hodulík, Vyškovec
Cmol Jaroslav ml., Dolní Němčí
Ondra Miroslav, kovoobráběčství
Trlifaj Ondřej, řezbářské a kovorytecké práce
Ing. Gruna Jaroslav, velkoobchod obuví

MS Starý Hrozenkov
Petr Ansrýsek, Polešovice
Mgr. Hampl Milan
Ing. Vajčnerová
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s.r.o.

Organizační výbor 39. ročníku Memoriálu Richarda Knolla si dovoluje touto 
cestou poděkovat všem sponzorům a přispěvatelům za podporu při organizaci této 
významné kynologické události.

OBEC DOLNÍ NĚMČÍ OBEC POPOVICEOBEC HORNÍ NĚMČÍ OBEC SLAVKOV

Časopis 

myslivost
stráž myslivosti

SADY  HAMPL
687 08  BUCHLOVICE 624

Tel. : 737 782 626

VARTUM , SE
nákladní  autodoprava v rámci EU- do 3,5T
68603 Staré Město, Luční čtvrt 1867

Tel. : 601 332 334
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Kněžpole
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DAKASTAV

Jan Mořický
kovoobráběčství
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Nabízíme veškeré druhy pojištění
u ČP včetně Penzijního připojištění.

Josef Tinka
senior poradce Tel.: 606 392 158

Pojišťovací kancelář - Obecní úřad Dolní Němčí.

(Po 13-16, Út 14-16, St 9-11, 13-17, Čt 14-16, Pá 9-11, 13-16 hod.)

Osobní poradenství po tel. domluvě.
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