
Memoriál Richarda Knolla (2014) 

O titul „Všestranný vítěz ČR 2014“ 

Přestože se tato soutěž loveckých psů dotýkala našeho mysliveckého spolku  (MS Opočno-Přepychy)  okrajově, 

považujeme za důležité informovat o tomto významném celostátním podniku myslivecké kynologie. 

Jubilejní 40- tý ročník Memoriálu Richarda Knolla (MRK) pořádal Okresní myslivecký spolek Rychnov nad 

Kněžnou spolu se Správou lesů KCM Opočno a to převážně v honitbách KCM. Mimo jiné  propůjčením 

honitby  také v honitbě České Meziříčí a některé disciplíny z tzv. „velkého pole“ byly zkoušeny v honitbě MS 

Opočno-Přepychy ( v okolí Chrástek).  

Soutěž  u nás probíhala 30. a 31. srpna 2014.  

Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů  o titul „Všestranný vítěz ČR “.  Vítěz (pokud je v I-ní ceně) 

obdrží titul CACT a druhý pes (v první ceně) titul Res.CACT a to pro všechna plemena MRK. Na MRK se lovečtí 

psi kvalifikují na nominačních soutěžích na základě výsledků všestranných soutěží a zkoušek  lovecké 

upotřebitelnosti v rámci republiky - rozsah určuje KK ČMMJ. 

Zahájení bylo na nádvoří zámku v Opočně. Odtud se pak jednotlivé skupiny rozjely do honiteb k vlastním 

zkouškám.Slavnostní ukončení a vyhodnocení zkoušek bylo provedeno v Sokolovně v Českém Meziříčí za 

účasti zkušeného sboru trubačů, kteří soutěže zahajovali, provázeli, a končili. 

Samotné zkoušky MRK mají 11. disciplín v práci v poli, 4 disciplíny v práci ve vodě, 10 disciplín v práci v lese 

a 3 disciplíny v přinášení. Každá práce je hodnocena známkou 1 až 4 ( 4 je nejvyšší hodnocení) a každý „ 

předmět“  má stanovený koeficient obtížnosti ( 2 až 10), kterým se dosažená známka  násobí a tím se získá počet 

dosažených bodů ( v součtu pak celkem). Maximálně lze získat na těchto zkouškách 500 bodů.  Také je pro 

každou disciplínu stanovena nejnižší známka pro možnost umístnění v I-ní až III-tí ceně. Věcné provedení 

jednotlivých disciplin je pak dáno pravidly – tzv. Zkušebním řádem. Hodnocení provádí sbor rozhodčích. V našem 

případě byl vrchním rozhodčím určen pan František Zahradníček. 

K výsledkům: 

Nastoupilo ke zkouškám …....20 psů 

umístnění v I ceně...................  7 psů 

umístnění v II ceně..................  3 psi 

umístnění ve III ceně …..........  4 psi 

neobstáli..................................   4 psi 



odstoupili v průběhu zkoušek..  2 psi 

Jako první  se umístnil se 487 body NDO Kony z Plzínů – vůdce Radek Duda. Udělen titul CACT. Jako druhý 

s titulem dosažením 486 bodů  se umístnil  NKO Marley ze Štípek - vůdce Luděk Muller.  

Průběh zkoušek byl nahrán na DVD – k dostání na Okresním mysliveckém spolku v Rychnově nad Kněžnou.  

Zprávu podává Ing. Černý Jan, foto  Karolina Černá 

 


