47. MEMORIÁL
RICHARDA KNOLLA
27. - 29. srpna 2021
Chomutov

Richard KNOLL
(17. 11. 1893 – 3. 5. 1973)

Pan Richard Knoll,
rodák
z
Rouchovan
na
okrese Třebíč, významně
zasáhl do vzniku Českomoravské myslivecké jednoty
a zvláště pak do myslivecké kynologie. To se psal
rok 1923.
Stal se uznávaným kynologem nejen u nás, ale
i v zahraničí. Příkladem
jeho obětavé práce, kterou
pro naši světovost v mysli
vosti a kynologii vykonal,
byl jeho patřičný elán a obětavost, když stál více jak 50
let ve funkci krajského a 30 let
ve funkci hlavního poradce chovu německých krátkosrstých ohařů,
kteří mimo jiné, byli jeho láskou největší. Po Karlu Podhajském zmodernizoval veškeré zkušební řády jež jsou stále chloubou myslivecké kynologie a u plemen
ohařů, přes veškerou snahu, dosud nebyly překonány. Jako spoluautor knihy
„Všestranný ohař“, která je nepostradatelnou pomůckou a učebnicí začínajících i zkušených kynologů, se zapsal do podvědomí široké kynologické a myslivecké veřejnosti.
Jeho chovatelská stanice „Tišnov“ eviduje zápisy 181 vrhů plemen loveckých
psů. Svoji bohatou kynologickou praxi končil německými krátkosrstými
ohaři, kteří byli až do jeho smrti největší láskou… Svědčí o tom 170 vrhů
německých krátkosrstých ohařů s nimiž byl čtyřnásobným, respektive pětinásobným (1x pointer) vítězem Memoriálu Karla Podhajského. Převážnou
část svého života však prožil v Brně se svými nejbližšími…
K uctění památky pořádá každoročně Českomoravská myslivecká jednota vrcholnou soutěž ohařů, Memoriál Richarda Knolla se zadáním titulu
Vítěz ČR.
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47. ROČNÍK MEMORIÁLU
RICHARDA KNOLLA
vrcholnou soutěž ohařů se zadáním titulů
Všestranný vítěz České republiky 2021
CACT a res. CACT - čekatelství šampióna práce ČR

V HONITBÁCH
MS Hrušovany
MS Údlice
SH Malá Voda
MS Muflon Jirkov
MS Žíželice
ve dnech 27. – 29. srpna 2021

Partner ČMMJ
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Slovo předsedy OMS Chomutov
Myslivost na Chomutovsku provozuje 28 honiteb pod hlavičkou ORP Chomutov a 27 pod ORP Kadaň. Charakter honiteb
je různorodý. Od typicky horských lesních revírů s rozsáhlými rašeliništi, přes smíšené honitby, až po velice úrodné honitby polní. Uživatelé honiteb korespondují s dnešní
dobou, ubývá tradičních spolků a přibývá soukromých uživatelů. OMS Chomutov má štěstí, že má stále možnost spolupracovat s uživateli, kteří mají cit, vztah a pochopení k lovecké kynologii. Mezi ty nejvstřícnější patří spolek Údlice,
Hrušovany a honitba Malá Voda. Bez uživatelů těchto honiteb si nedovedeme pořádání zkoušek a soutěží lovecké kynologie představit.
Historie pořádání akcí spojených s loveckou kynologií na Chomutovsku kopíruje celou ČMMJ. Šlo o nejrůznější zkoušky loveckých psů. Jednalo se jak o norování, tak o zkoušky pro barváře, honiče, slídiče i ohaře. Paleta plemen byla
tak pestrá, jako je pestrá struktura a potřeby jednotlivých honiteb. Vždy se
však jednalo o zkoušky na okresní úrovni.
Určitý zlom přišel s novou okresní mysliveckou radou, která byla zvolena v roce
2010. Přišel jakýsi „boom“ na úseku lovecké kynologie. Jednak se nastartovala tradice pořádání Podkrušnohorské oblastní výstavy psů loveckých plemen
na Červeném Hrádku. Ale hlavně přišla spolupráce s německými kynology
z Klubu chovatelů německých drátosrstých ohařů v Sasku. V našich hlavách
vykrystalizoval nápad pořádat přeshraniční soutěž ohařů, s cílem porovnat
českou a německou loveckou kynologii. Porovnat zkušební řády obou zemí,
úroveň vůdců, úroveň jednotlivých plemen ohařů a v neposlední řadě přístup
„řadových“ myslivců k výcviku loveckých psů. A tak vznikla soutěž Nord Bohemia Pohár. V roce 2022 slaví 10. narozeniny. Začínala jako soutěž bez zadávání
lovecké upotřebitelnosti, složená z vybraných disciplín podzimních a vodních
zkoušek. Další ročníky už byly plnohodnotné, se zadáváním titulu CACT. Měli
jsme možnost si vyzkoušet i ryze německou zkoušku HZP s velice zajímavými
disciplínami „stopa zajíce“ a „slídění za živou kachnou“. Potom přišlo to, co se
dalo předpokládat. Poprvé v historii chomutovského okresu byly pořádány všestranné zkoušky ohařů. V roce 2019 dokonce se zadáváním titulu CACIT.
Soutěž Nord Bohemia Pohár se stala pevnou součástí kynologického kalendáře nejen na severu Čech. Díky své nastavené laťce vešla do povědomí široké
kynologické komunity. Naší práce si všimla i kynologická komise Českomoravské myslivecké jednoty, která nám v roce 2019 nabídla pořádání nominační
soutěže Memoriálu Richarda Knolla. Úkol jsme zvládli, troufnu si říct na jedničku. A tak přišla nabídka na uspořádání samotného Memoriálu. Věřím, že
nezklameme a pořádání se zhostíme tak, jak se na „Knolla“ sluší a patří.
Za kolektiv OMS Chomutov Petr Brziak.

Organizační výbor
47. ročníku
Memoriálu Richarda Knolla

Ředitel

Petr Brziak

Pověřená osoba

Ing. Michaela Chudá

Ekonom

Mgr. Kamila Skalická Minaříková

Propagace

Mgr. Kateřina Pazderová, Ing. Lea Tichá

Ubytování

Petra Pavlíčková

Zpracování výsledků

Jana Brziaková

Fotograf

Ing. Vladimír Šoral

Veterinární služba

Veterinární klinika Chomutov - MVDr. Jan Hošek

Trubači

Halali Jirkov

Vedoucí prací „velké pole“ Václav Slanina
Vedoucí prací „malé pole Jan Šnajdr
Vedoucí prací „voda“

Stanislav Novotný

Vedoucí prací „les“

Ing. Michaela Chudá

Barvy

Mgr. Kateřina Pazderová

Vlečky

Jiří Tůma

Drobné disciplíny

Pavel Blažek

	Ostatní potřebnou činnost zajišťují členové
pořádajících mysliveckých spolků a režijní
honitby a uchazeči o první lovecký lístek
při OMS ČMMJ Chomutov
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Program
47. ročníku
Memoriálu Richarda Knolla
Pátek 27. srpna 2021
14:00 - 16:30
16:30 - 18:00
18:00

– sraz účastníků v areálu U sv. Václava Vysočany
u Chomutova, veterinární prohlídka, prezence,
kontrola dokladů, ubytování, focení soutěžících
– porada rozhodčích
– l osování startovních čísel, rozdělení psů do skupin,
organizační informace a přátelské posezení

Sobota 28. srpna 2021
7:00
7:30
8:00
9:30
19:00

– společný odjezd z Vysočan na Červený Hrádek
– sraz všech účastníků na zámku Červený Hrádek u Jirkova
– slavnostní zahájení 47. ročníku Memoriálu Richarda Knolla
– odjezd do honiteb
– společenský večer ve Vysočanech

Neděle 29. srpna 2021
8:00
Odpoledne

– nástup účastníků a následný odjezd do honiteb a zahájení
prací
– v yhlášení výsledků a slavnostní ukončení MRK v areálu
Vysočany

Místa konání jednotlivých prací
Zahájení 		
Centrum MRK
Velké pole 		
Les 		
Malé pole 		
Voda 		

– Zámek Červený Hrádek
– areál U sv. Václava, Vysočany u Chomutova
– Vysočany
– Malá Voda a MS Muflon Jirkov
– Vysočany
– MS Údlice

Upozornění pro účastníky soutěže MRK 2021: Na žádost uživatelů honiteb
je stanoven přísný zákaz návštěvy jednotlivých honiteb, resp. pracovišť,
kde bude soutěž probíhat, mimo dobu konání soutěže.

OMS Chomutov

Doprava
Pouze vlastními prostředky. Přejezdy jsou značeny informačními tabulkami. Dále budou k dispozici zaváděcí vozidla pro urychlení přesunu vůdcu,
případně návštěvníků MRK. Podrobnější informace obdržíte při rozlosování
soutěže.

Příjezd od Prahy: Jeďte po Pražském okruhu směr Chomutov, po-

kračujte po silnici 7 a dále po D7. Na sjezdu 66 sjeďte z D7 na silnici 27 směrem
na Plzeň/Žatec/Most. Zkruhového objezdu vyjeďte 3. výjezdem na silnici
607. Pokračujte po silnici 607 do cílové destinace Hrušovany (Vysočany, areál
U sv. Václava, Vysočany u Chomutova).

Příjezd od Karlových Varů:

Jeďte směr Chomutov.
V Karlových Varech se zařaďte na E48. Pokračujte po silnici 13/E442. Poté
jeďte na nájezd Praha 7. Pokračujte po D7. Jeďte výjezdem na silnici 607.
Pokračujte po silnici 607 do cílové destinace Hrušovany (Vysočany, areál
U sv. Václava, Vysočany u Chomutova).

Příjezd od Ústí nad Labem:

Z Ústí nad Labem jeďte směr
Teplice na D8/E442. Pokračujte po silnici 8 a poté podle značek směrem silnici 13/E442/Most/Bílina/Karlovy Vary a najeďte na silnici 13/E442. Poté
jeďte výjezdem na silnici 15 na Plzeň/Žatec/Litoměřice/Louny/silnici 27.
Pokračujte po silnici 27 do cílové destinace Hrušovany. (Vysočany, areál
U sv. Václava, Vysočany u Chomutova).

Startovné
Poplatek činí 4 000 Kč, který zašlete na účet České spořitelny 940147379/0800,
variabilní symbol – telefonní číslo vůdce, do zprávy pro příjemce uvést své
příjmení. Člen ČMMJ má 50 % slevu. Členství prokazuje platným členským
průkazem ČMMJ vlastník psa. Úhrada startovného je nevratná, platba
na výše uvedený účet musí být doručena do 27. 08. 2021.

Ubytování
Pro delegované rozhodčí je zajištěno ubytovaní v prostorách areálu
U sv. Václava, Vysočany u Chomutova. Bližší informace podá osoba odpovědná za ubytování, paní Petra Pavlíčková, tel: 602 785 675. Ostatní účastníci si
ubytování zajistí sami.
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Stravování
Stravování je pro všechny úcastníky zajišteno na jednotlivých pracovištích,
včetně hlavního centra MRK – areál U sv. Václava, Vysočany u Chomutova.

Všeobecná ustanovení
a pokyny pro účastníky
Memoriálu Richarda Knolla
Soutěže se účastní 20 ohařů z ČR na základě výsledku všestranných zkoušek
a soutěží, konaných v roce 2020 a na základě dosaženého pořadí v nominační soutěži konané v roce 2021. Soutěž je posuzována sborem rozhodčích delegovaných ČMKJ, dle zkušebního řádu pro Memoriál Richarda Knolla, který
byl projednán Mze ČR a schválen sborem zástupců s účinností od 1. 1. 2020.
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. v úplném znění.
Vůdce je povinen dodržovat veškerá ustanovení ZŘ pro zkoušky loveckých
psů platného od 1. 1. 2020. Pověřená osoba odpovídá mimo jiné za dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 501/2020 Sb. v úplném znění.
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. 1. 2020
Vůdci psů a další účastníci MRK, jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, vedoucích jednotlivých skupin, závodčích, případně dalších členů organizačního sboru a jimi se řídit.
Vůdce bez loveckého lístku si zajistí střelce, popřípade mu bude střelec pořadatelem přidělen. Tento požadavek je však nutné oznámit předem na OMS
Chomutov.
Informační kancelář je k dispozici po celou dobu soutěže přímo v areálu
U sv. Václava, Vysočany u Chomutova.

OMS Chomutov

Veterinární podmínky
Veterinární přejímka psů bude provedena 27. 8. 2020 v době od 14:00.
Zajišťuje ji pořadatel 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 písm. f) veterinárního zákona.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni
platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením
EP a Rady . 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Psi, kteří se MRK přímo neúčastní včetně jejich doprovodu, budou pořadatelem z místa konání soutěže vykázáni.

Upozornění
Všichni účastníci jsou povinní podrobit se aktuálním hygienickým nařízením a bezodkladně respektovat pokyny pořadatelů pro řízení pohybu osob v prostoru konání 47. ročníku
Memoriálu Richarda Knolla i v jeho okolí.
Pořadatel neodpovídá za následky nařízení vydaných nadřízenými orgány v důsledku epidemiologické situace v ČR.

10

47. Memoriál Richarda Knolla

Delegace rozhodčích
na MRK 2021 - OMS Chomutov
Vrchní rozhodčí

Olga Hrabáková

OMS Teplice

Velké pole

Josef Hauf
Libor Kunt
Vladimír Kůrka

OMS Teplice
OMS Litoměřice
OMS Louny

Malé pole

Rudolf Pražák
Václav Koldinský

OMS Litoměřice
OMS Plzeň

Voda

Petr Buba
MVDr.Jiří Mareš
Josef Semerád

OMS Rakovník
OMS Louny
OMS Praha - západ

Les - barvy

Jaroslav Kouba
Ing. Jaroslav Havlát
Jan Šlouf
Jiří Jiroušek
Milan Kazda

OMS Litoměřice
OMS Mladá Boleslav
OMS Plzeň
OMS Benešov
OMS Nymburk

Les - vlečky

Břetislav Uchytil
Ing. Jiří Michl

OMS České Budějovice
OMS Nymburk

Les - drobné disciplíny

Ing. Jiří Kalivoda
Lenka Koldinská

OMS Děčín
OMS Plzeň

Náhradníci (bez pořadí)

Ing. Jiří Štich
Rudolf Krpeš
Bohuslav Mužák
Vladimír Kunický
Václav Dražný

OMS Plzeň
OMS Litoměřice
OMS Kladno
OMS Teplice
OMS Chomutov

Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčích.

OMS Chomutov

Dosavadní vítezové
Memoriálu Richarda Knolla
Rok

Místo konání

Vítěz

Plemeno Vůdce

1975

Vyškov

Erka z Valských lesu

1976

Kolín

Arus von Nordpark

1977

Litoměřice

Borek ze Žlíbku

KO Čestmír Cetl

1978

Nymburk

Marko z Podřípských polí

CF Miroslav Valina

1979

Rychnov n. K.

Gero z Březné

CF Petr Rubeš

1980

Litoměřice

Žofka z Radimku

KO Václav Kratochvíl

1981

Brno - venkov

Kento z Vešek

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 Trcnovských luhů

1986

Plzeň - jih

Freya z Dianina revíru

1987

Břeclav

Egon z Vínku

KO Milan Pavlata

1988

České Budějovice

Drina z Opcizen

PP František Šimek

1989

Nymburk

Palma ze Zvíkovské bašty

CF Josef Burián

1990

Kladno

Drina od Šumborky

KO Jirí Vilkus

1991

Třebíč

Dan z Keblouky

KO Josef Hendl

1992

Opava

Blesk z Roštejna

POI Vlastimil Resner

1993

České Budějovice

Kazi ze Zítkového rybníka

KO Václav Dvořák

1994

Pardubice

Keny ze Štípek

KO Luděk Müller

1995

Jičín

Lina ze Zítkovského rybníka

KO Stanislav Brožek

1996

Náchod

Cid z Trubějovské hájenky

KO František Drahokoupil

1997

Plzeň - jih

Zar z Husína

KO Jaroslav Šefl

1998

Mladá Boleslav

César z Jestřebské skály

DO Milan Kvíz

KO Jaroslav Veverka
NDO Jirí Koula

CF Josef Burián
VMO Josef Radej
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Rok

Místo konání

Vítěz

Plemeno Vůdce

1999

Třebíč

Hoky z Nemilanských hájů

KO František Hladík

2000

Nymburk

Sefra Fargo

DO Vladimír Kaiser

2001

Hodonín

Alan ze Slatinic

KO František Hladík

2002

Tachov

Beta z Hamáče

KO Petr Moravec

2003

Třebíč

Marko z Kvítele

KO Josef Novák

2004

Opava

Kety z Luckovic

KO Radek Dufek

2005

Olomouc

Ataman Duma Kazana

KO Luděk Müller

2006

Břeclav

Moris Franzini

POI Jiří Pospíšil

2007

Pardubice

Kord z Mešinské 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 Mešinské hájovny

POI Radim Duda

2011

Trutnov

Alma z Lovčických tarasů

CF Jaroslav Novotný

2012

Opava

Hip z Ouhelí

KO Vladimír Dufek

2013

Uherské Hradiště

Jar z Plzínu

NDO Radek Duda

2014

Rychnov n. K.

Kony z Plzínu

NDO Radek Duda

2015

Hradec Králové

Era z Břízské cihelny

2016

Břeclav

Jantar z Chlumčanské doliny

2017

Jihlava

Charka z Černých Blat

KO Jiří Pospíšil

2018

Česká Lípa

Ella Fons Vitae

KO Matouš Charvát

2019

Nový Jičín

Cira z Malé Hranické

CF Martin Suchánek

2020

Trutnov

Bonnie od Ptačího dolu

KO Jan Švábek
MOK Petr Slavík

VOK Eva Volfová

OMS Chomutov

Vysočany u Chomutova
Území Vysočan bylo osídleno již v pravěku, což dokládají archeologické nálezy. První písemná zpráva o vesnici je však až z roku 1209. Spolu s dalšími vesnicemi tvořily statek Škrle, patřící cisterciáckému klášteru v Oseku.
Statek ležel při jižním okraji klášterního majetku, tvořeného statky
Vtelno, Bylany, Hošnice a Škrle, ke které patřily také Lažany, Vysočany
a Zálezly. Roku 1341 byl v obci postaven kostel, který se později stal hřbitovním. Když husité roku 1421 klášter v Oseku zpustošili, propůjčil císař
roku 1436 osecký statek Škrle i s Vysočany Hanuši Honingerovi. Při stavovském povstání byla Škrle jako církevní majetek zabavena a prodána
opět včetně Vysočan Bohuslavu z Michalovic, pánu na Ervěnicích a Novém
Sedle. Po Bílé hoře byl ale Michalovec odsouzen k smrti, majetek mu byl
zabaven a statek Škrle s příslušnými vesnicemi byl roku 1626 vrácen oseckému klášteru, jehož součástí dlouho zůstal. Během 30leté války bylo celé
toto území zpustošeno. Berní rula roku 1654 uvádí ve Vysočanech 12 sedláků, 3 chalupníky a 1 sedláka, který nepatřil jako ostatní ke statku Škrle,
ale ke statku Velemyšleves. Některé statky byly sice označeny jako pusté,
ale pole měly oseté. To dokazovalo, jak pečlivě se řád o svá území staral.
A nejen po hospodářské stránce. Zval také vynikající stavitele, sochaře a malíře.
Jedním z nich byl i Octaviano Broggio, který přišel do Vysočan roku 1728
a pracoval zde plných 10 let. Postavil zde barokní kostel svatého Václava,
barokní faru a přestavěl i starý hřbitovní kostel. Spolupracoval se sochařem Františkem Antonínem Kuenem, který byl autorem sochy svatého
Jana Nepomuckého, osazené roku 1713 u zdejšího rybníka. Jeho žák, Edmund Jan
Richter, zhotovil roku 1729 plastiku svatého
Václava pro vysočanskou náves a později
sochy pro kostel svatého Václava.
Farnost U sv. Václava ve Vysočanech, je státem chráněná historická památka. Po záchraně
a rekonstrukci byla farnost
přestavěna na hotel a restauraci, aby byla hojně využívána veřejností. Vždycky byla
místem, které mohl navštívit
každý, kdo chtěl v klidu posedět a dobře se najíst. Nyní tato
tradice pokračuje...
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Zámek Červený Hrádek

Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415. Protože byl další
z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek
roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt).
Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně
natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek. V průběhu následujících
let hrad postupně obývali Konipasové, Ojíř z Očedělic a od roku 1472 Glatzové
ze Starého Dvora. Lorenz Glatz v roce 1516 odkázal panství své dceři Anně, provdané za Šebestiána z Veitmile, pána Chomutova. Jeho dědicové panství prodali
Kryštofu z Karlovic. Ten se zajímal spíše o komerční zaměření panství, které
postupně rozprodával. Nakonec si nechal jen kamencovou huť a důl, od roku
1576 zbytek panství na dva roky patřil jeho nevlastímu synovi Augustovi
Gersdorfovi z Gersdorfu. Hrad po té koupí získal Bohuslav F. Hasištejnský
z Lobkovic, který postupně vykoupil zpět bývalé části červenohrádeckého panství. Protože byl zároveň majitelem nedalekého Chomutova, s tímto městem dějiny hradu sdílely stejný osud až do roku 1605. Bohuslavův syn Jáchym směnil
svůj rozsáhlý majetek se svým bratrancem Jiřím Popelem z Lobkovic a odešel
na Mladoboleslavsko. Jiří Popel nastolil tvrdý rekatolizační kurz. Za pomoci jezuitů, které do Chomutova sám povolal, jednal se svými poddanými nekompro-
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misně. Vzpouru Chomutovských proti nastavenému trendu potrestal v prostorách Č. hrádku exemplárním trestem - popravou dvou vzbouřenců, vězněním
dalších a odepřením všech privilegií Chomutovu. Vynutil si tak přísahu věrnosti svých odpůrců. O tři roky později, v roce 1594, se však Popel sám znelíbil
císaři Rudolfu II., byl uvězněn a zbaven veškerého majetku. Z rozhodnutí královské komory bylo po částech rozprodáváno. V roce 1605 koupil část panství
s hradem, Jirkovem, zámkem v Blatně a 24 vesnicemi Adam Hrzán z Harasova.
Bohatý Adam Hrzán byl zároveň velmi
šetrný a neměl příliš chuti podpořit
stavovské povstání v roce 1618. Přesto tak pod nátlakem učinil. I když již
následujícího roku zemřel, byl
z finanční podpory povstání po jeho
porážce obviněn. Jeho tři synové měli
být za tentýž postoj potrestáni zbavením veškerého majetku, který nakonec zachránili za cenu obětování
celého statku v Lanškrouně. Během
následující třicetileté války byl hrad
několikrát obléhán, dobyt, vydrancován a dvakrát dokonce vypálen. Koncem 30. let zemřel Adamův dědic Jan,
vdova po něm se provdala za císařského plukovníka Morzina, jehož vojsko mělo
ležení v Chomutově. Na čas však Červený Hrádek získal Axellill z Leffstadu.
Panství roku 1646 převzal Jan Adam, který však držel v rukou neopravitelnou
zříceninu. Přesto přistoupil k její renovaci a na částech původní stavby nechal
zbudovat nový objekt. Včetně přípravných prací trvala stavba zámku 20 let
(1655 - 1675). Tehdy získal svou dnešní podobu. Po smrti Jana Adama v únoru 1681 panství převzal jeho syn Ferdinand Maxmilián, za něhož se v pracích
na interiérech pokračovalo. V letech 1696-97 se na panství vystřídali tři bratři
Hrzánové. Ferdinand Maxmilián panství postoupil Arnoštu Karlovi, ten však
brzy na to zemřel a panství připadlo Zikmundu Vilémovi. Tomu se podařilo
panství rozšířit opět o údlický statek, vlastnictví Hrzánů prodané v roce 1689.
Za Zikmunda bylo na východním průčelí přistavěno barokní schodiště. Roku
1707 panství odkoupil Ondřej z Lichtenštějna, po jeho smrti majetek spravovala ovdovělá manželka, později jeho dcera Dominika, provdaná za knížete Jindřicha z Auersperka. V roce 1742 byl zámek střídavě obsazen francouzskými dragouny, saskou posádkou a nakonec bavorskými jezdci. S nimi se utkali uherští
husaři a panduři a Bavoři byli poraženi. V průběhu sedmileté války byl pak roku
1762 zámek obsazen Prusy, kteří po tři týdny panství plenili. Zámek byl znovu
opravován, a to již za dědice panství Jana Adama z Auersperku, který majetek
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převzal v roce 1766. Rokem 1771 začíná období působení Rottenhanů. Panství
koupil Jan Alexandr, o šest let později jej předal synovi Jindřichu Františkovi.
Jindřich František z Rottenhanu byl velmi podnikavým a jedním z nejvýznamnějších mužů své doby. Zvelebil své panství a především zámek. Za jeho působení byla rozšířena zámecká kaple, vybudována knihovna, upraveno průčelí, byla
rozšířena a upravena zámecká zahrada a založen anglický park. Na Jindřichův
pokyn byla založena ve své době proslulá zámecká lesní školka v Blatně, první
svého druhu v Rakousku. Schopnosti
a nadání svého otce zdědila Jindřichova mladší dcera Gabriela, provdaná
za hraběte Buquoye. Po smrti svého
otce v roce 1809 převzala panství.
V roce 1863 panství převzala jejich
dcera Isabella, hraběnka Trautmannsdorfová. Tu později vystřídala její
dcera Gabriela, provdaná za prince
Ludvíka Hohenlohe - Langenburg.
Panství od roku 1892 spravoval jejich
syn Gottfried Hohenlohe. Ten provedl
další větší úpravy zámku. Rod Hohenlohe - Langenburg byl posledním
šlechtickým rodem, který panství a zámek vlastnil. Gottfried měl 6 dětí, zámek nakonec obýval Max Egon. V srpnu 1938 Max Egon umožnil předáku sudetských Němců Henleinovi a anglickému lordu Runcimanovi schůzku, která
předznamenala následnou Mnichovskou dohodu. Zámek se tak neslavně zapsal
do dějin. Proto byl rodu Hohenlohe hned v roce 1945 zabaven. Pak v jeho prostorách vzniklo rekreační středisko školní mládeže, později v něm sídlila správa
domova invalidů zahraničního vojska, po něm domov řeckých dětí, pak internát a učiliště hornických učnů a po něm ubytovna studentů chemické průmyslovky a školící středisko Chemických závodů v Záluží u Mostu. Od roku 1967 zámek využívala chomutovská nemocnice jako ozdravovnu pro dospělé, nakonec
jako léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) a jako detašované pracoviště rehabilitačního oddělení nemocnice. V průběhu prvních dvaceti let po osvobození
zámek chátral, udržoval jej až OÚNZ, když v zámku působila LDN. O zámecký park a oboru se v mezích možností staral lesní závod Janov tehdejších Svč.
st. lesů Teplice. Původní vybavení zámku bylo v letech 1945-46 Národní kulturní komisí sepsáno, označeno a rozvezeno na různá místa. Zámek, od roku
1996 v majetku města Jirkova, je dnes skutečným centrem kulturního a společenského dění v Jirkově a program jeho kulturní sezony láká veřejnost i z jiných
koutů republiky.
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Nejnižší znám
ka pro cenu
Předmět

Max.
počet Známka
Koef. bodů za výkon

I.

II.

III.

2

2

1

5

20

3

3

2

4

16

3

2

2

2

8

3

3

2

3

12

3. Vystavování

3

3

2

8

32

4. Postupování

2

2

1

5

20

5. Nos

3

3

2

10

40

3

2

1

2

8

3

2

1

3

12

3

2

1

2

8

3

2

1

5

20

2

2

1

5

20

3

3

2

5

20

189

142

94

3

2

1

4

16

3

2

1

4

16

2

2

1

5

20

2

2

1

5

20

58

43

29

Práce v poli
1. Společný hon
2. H ledání
a) systém
b) rychlost
c) vytrvalost

6. K lid před zvěří
pernatou
7. K lid před zvěří
srstnatou
8. Chování po výstřelu
9. Dohledávka střelené
a pohozené zvěře
pernaté a srstnaté
10. V
 lečka se zvěří
pernatou
11. Poslušnost
Celkem

236

Práce ve vodě
1. Ochota k práci
v hluboké vodě
2. P řinášení kachny
z hluboké vody
3. Nahánění
a dohledávka střelené, nebo postřelené
kachny v rákosí
4. Dohledávka pohozené
kachny v rákosí
Celkem

72

Počet
bodů

Poznámka
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Nejnižší znám
ka pro cenu
Předmět

Max.
počet Známka
Koef. bodů za výkon

I.

II.

III.

1. P řinášení lišky
přes překážku

2

2

1

2

8

2. Šoulačka s odložením

2

2

1

4

16

3. P ráce na pobarvené
stopě
a) vodič
b) ozn. vč. hlasitého
c) hlasič

3

2

1

6

24

3

2

1

7

28

3

2

1

8

32

4. V lečka se zvěří
srstnatou

3

2

1

4

16

5. Vlečka s liškou

3

2

1

4

16

6. Vyhledávání zvěře
v houštinách

2

2

1

3

12

7. Slídění

3

2

2

3

12

8. Dohledávka
pohozené lišky

3

2

1

4

16

9. Chování na stanovišti

3

2

1

2

8

10. Vodění na řemeni

3

2

1

2

8

115

86

58

3

3

1

4

16

3

3

1

4

16

2

2

1

4

16

38

29

19

400

300

200

Počet
bodů

Práce v lese

Celkem
Přinášení
a) pernaté zvěře
b) srstnaté zvěře
c) lišky
Celkem
Nejnižší počet bodů
pro cenu
Maximální počet bodů

144

48

500
Celkový počet bodů
Výsledná kvalifkace

cena

Poznámka
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Poznámky

Ochrana osobních údajů GDPR Přijetím na tuto soutěž, vůdce i majitel předváděného psa
či feny souhlasí se zveřejněním jeho osobních údajů na soudcovských tabulkách, diplomech
a výsledkových listinách. Dále souhlasí s tím, že fotografie s jeho osobou budou použity pro
prezentaci této soutěže a informování o ní. Také rozhodčí přijetím své nominace souhlasí
s uveřejněním svých osobních údaj a fotografií v rámci agendy této nominační soutěže.
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