
 



Název chovatelské stanice z Kolomazné pece. Padesát 
let  vykonává funkci regionálního poradce chovu. V 
klubu německých dog pracoval též ve výboru klubu, 
do dnešního dne klub používá jím vytvořené logo 
klubu. Je stále platným členem klubu a svou radou 
je nápomocný chodu klubu. Rozhodčím pro 
plemeno německá doga se stal v r. 1977, následně 
pro celou skupinu FCI II. Rozhodčí byl přísný, ale 
spravedlivý. Před dvěma roky se sám rozhodl 
ukončit dráhu rozhodčího. Mimo německých dog 
choval též bordeauxské dogy, francouzské buldočky 
a šarpeje. Byl úspěšný i na poli výstavním, se svými 
jedinci získal několik Klubových vítězů i titul 
Interšampiona. Dnes pro potěšení vlastní již 12letou 
německou dogu a věnuje se malování obrazů a 
pěstování bonsají. 

Ocenění navrhuje Klub chovatelů německých 
dog. 

 
 



Paní Alena Auerbach je známá hlavně mezi příznivci lovecké 
kynologie. Chovala německé krátkosrsté ohaře, jezevčíky a 
posledních dvacet let se věnuje border teriérům. Je rozhodčí pro 
posuzování exteriéru jezevčíků, krátkosrstých ohařů a FCI sk.III - 
teriérů. Je všestranná rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých 
psů. Několik období zastává funkci předsedkyně KCHT a zároveň je 
poradkyní chovu pro plemeno border teriér. Je jednou z 
pořadatelek klubových výstav a to pořadatelkou pracující. Její CHS 
nese název z Beškova vrchu. Členové KCHT si jí velmi váží. 

Ocenění navrhuje Klub chovatelů teriérů. 
 



Neúnavná chovatelka grifonků a brabantíků. Významně 
ovlivnila chov uvedených plemen       v České 
republice. Byla a je v kontaktu se zahraničními 
chovateli. Dovezla k nám celou řadu vysoce 
kvalitních jedinců, bez kterých by se chov 
neobešel.Velký podíl má na založení dnešního 
samostatného chovatelského klubu, kterému také 
věnovala mnoho sil, ať už jako předsedkyně nebo 
jednatelka. Hodně toho vykonala pro rozvoj grifonků 
a brabaníků, a to vlastními odchovy, importem 
kvalitních jedinců, kteří rozšířili tak úzkou 
chovatelskou základnu a také propagací plemen. 
Vždy byla a je ochotná novým  chovatelům předat 
své zkušenosti. Její CHS je Malý poutník. 

Ocenění navrhuje Klub chovatelů grifonků a brabantíků. 

 



Představovat české kynologické veřejnosti paní Olgu 
Dolejšovou je skoro zbytečné, protože ji všichni určitě 
známe. je rozhodčí s aprobací na všechna plemena. 
Posuzuje často u nás i v zahraničí .O kvalitě jejího 
posuzování hovoří to, že byla pozvána posuzovat klubovou 
výstavu Kavalír King Charles španělů do země původu- 
Velké Británie. Velmi se zasloužila  o rozvoj plemen japan 
chin a King Charles spaniel v České republice. Obě 
zmíněná plemena chová přes 40 let. Odchov paní 
Dolejšové King Charles spaniel - BT pes X-Jewel od Dvou 
ořechů získal v roce 2020 jako první jedinec v barvě BT 
titul BOB v zemi původu na prestižní výstavě CRUFTS a 
stejně tak se pyšní, jako první odchovanec z CZ,  titulem 
UK CH.  V chovu dbá nejen na exteriér, ale i na zdraví psů 
a fen, což je v současné době u krátkolebých plemen 
zvláště důležité. 

Ocenění navrhuje King Charles spaniel klub. 



V 60. letech vedl kynologii v armádě, pohraniční stráži i v civilní 
zájmové organizací Svazarm. Po druhé světové válce obnovil 
československou služební kynologii. Vytvořil zde systém 
chovatelských stanic, dovezl nejlepší pracovní psy z celé 
Evropy, zejména německé ovčáky, ale i jiná služební 
plemena. Vytvořil moderní plán chovu s důrazem na 
omezení příbuzenské plemenitby a na zlepšení zdravotního 
stavu odchovů. To byl základ pro odchov obrovského 
množství vynikajících pracovních psů jak pro armádu tak pro 
sportovní kynologii. Němečtí ovčáci z ČR měli skvělé renomé 
v celém světě služební a sportovní kynologie. Napsal několik 
knih, řadu článků a vědeckých prací v oblasti výcviku, 
etologie a genetiky psů. V neposlední řadě vyšlechtil 
plemeno československý vlčák, naše ve světě velmi rozšířené 
a známé národní plemeno, původním názvem český vlčák. 
CHS původně z Polonin, dnes Věrný. 

Ocenění navrhuje Klub chovatelů československého vlčáka a 
ČKS. 



Paní Nataša Horáčková je spojená především s plemenem flanderský 
bouvier, byla jedna z prvních, kdo toto plemeno v osmdesátých 
letech importoval do Československa. Předtím vlastnila a cvičila 
knírače.  V roce 1990 byla jedna ze zakládajících členů 
Československého klubu flanderského bouviera, kdy hned od 
začátku byla zvolena do funkce jednatelky a tuto funkci vykonává 
nepřetržitě až doposud, tedy 32 let. Což je mimo jiné důkazem 
toho, že je mezi chovateli a členy oblíbená, přátelská a pracovitá. 
Paní Horáčková vlastní chovatelskou stanici EGAS, první vrh 
plemene flanderských bouvierů byl v této stanici  odchovaný v 
roce 1989. Rozhodně nepatří mezi velkochovatele, za více než 
třicet let působení, tato stanice odchovala deset vrhů, ale vždy se 
jednalo o zajímavá zahraniční spojení s cílem geneticky rozšířit 
československý, a později český chov flanderského 
bouviera.   Paní Horáčková je členkou ČKS od roku 1990, jako 
funkcionářka působila v několika ZKO, například v ZKO Pyšely to 
bylo na postu předsedkyně, a dodnes je jednatelkou ZKO Roztoky 
u Prahy 

Ocenění navrhuje Bouvier club Bohemia. 



Psům se věnuje od svých patnácti let. 
Seveřanům se začala věnovat v roce 
1991, od roku 1994 je věrná 
samojedům. Pracovala v celé řadě 
klubových funkcí, v současné době 
má na starost klubový Zpravodaj. 
Ocenit je třeba její činnost mimo 
chovatelský klub, např. v Zoo Praha 
při akcích pro děti, nebo pro dospělé 
s mentálním postižením ve 
společnosti Duha, která se zabývá 
začleňováním těchto lidí do 
společnosti. Má CHS Květ forsythie. 

 
Ocenění navrhuje Samojed klub. 



S kynologií začínal koncem šedesátých let 
minulého století, kdy se stal  členem IPK 
Břevnov. Věnoval se hlavně výcviku a 
později přešel i k chovu. Má CHS Sarlak.     
V ZKO pracoval jako instruktor, výcvikář, 
místopředseda a předseda.Byl dlouhou 
dobu členem výcvikové komise pod 
vedením pana Hodka. Též byl členem 
předsednictva ČKS a později                          
1. místopředsedou. Pomáhal při překladu a 
úpravě MZŘ. Funkci předsedy ZKO Břevnov 
vykonával do roku 2013.Byla mu udělena 
zlatá plaketa ČKS a čestné členství v ZKO 
Břevnov. Členem ZKO je dodnes. 

Ocenění navrhuje ČKS. 
 



Od roku 2004 vykonává nepřetržitě funkci předsedy Klubu 
dlouhosrstých ohařů . Lovecká kynologie jej zajímala od dětství. 
Svého prvního psa předvedl na podzimních zkouškách již 
v patnácti letech.  Byl to malý münsterlandský ohař. Později se 
začal věnovat německým dlouhosrstým ohařům.  Odchovanci z 
chovatelská stanice „z Mechova“ se uplatňují nejen v chovu, ale 
hlavně v myslivecké praxi. Psi z Mechova několikrát úspěšně 
absolvovali Memoriál Karla Podhajského. Jsou častými zástupci 
na mezinárodní všestranných zkouškách, zejména tradičních 
zkoušek německých dlouhosrstých ohařů. Čtyřčlenná družstva z 
Česka, Rakouska a Německa se každoročně střídají v účastnické 
zemi. Posuzuje se podle zkušebních řádů pro vrcholné všestranné 
zkoušky ohařů dané země. Pravidelně zajišťuje účast na 
mezinárodních všestranných zkouškách a doprovází České 
družstvo v zahraničí. V roce 2023 pořádá KDO již 55. ročník této 
soutěže v České republice. 

Ocenění navrhuje Klub dlouhosrstých ohařů. 



Kynologii zasvětil celý svůj život. Někdy ve čtrnácti letech mu rodiče koupili 
štěně německého ovčáka, se kterým složil zkoušky ZM, ZVV1, ZVV2. Na 
cvičáku se ho ujal zkušený výcvikář Josef Čmejla. Navzájem si pomáhali a 
začínající kynolog vstřebával  rady, lásku ke psům a začal chápat psí 
povahy a fígle, jak na psa. Pan Čmejla, si ho vybral jako pomocníka v 
přípravě psa Hera z Diny na MČR, se kterým mistrovství vyhrál.  Pan Kejř 
se stal  instruktorem výcviku v roudnické organizaci a po několika letech 
jejím předsedou . V kynologii prošel řadou funkcí. Několik volebních 
období byl předsedou krajské organizace. Dvě volební období byl prvním 
místopředsedou  ČKS. V současné době je předsedou ČKS. Byl rovněž 
okresním poradcem chovu NO a tetovačem. Ve sportovní kynologii 10x 
kvalifikoval na Mistrovství ČR všech plemen (naposledy v r. 2018) Byl  3x 
v reprezentaci na Mistrovství světa FMBB BO. Stál  v čele organizačního 
výboru šesti mistrovství ČR, dále Mistrovství NO a BO. Vrcholem jeho 
organizátorské činnosti bylo v roce 2009 Mistrovství světa FMBB (BO) a v 
roce 2013 a 2022 mistrovství světa FCI. Všechny tyto vrcholné akce byly 
hodnoceny prezidiem komise FCI pro pracovní psy jako velice kvalitně 
zvládnuté po organizační i společenské stránce. Bez dobré party na 
cvičáku a pochopení rodiny, by tyto akce nemohl dělat. Je držitelem Zlaté 
plakety ČKS za rozvoj kynologického sportu. Má  CHS z Uliček. 

Ocenění navrhuje ČKS. 

 



Je předsedkyni a hlavní poradkyní Klubu 
chovatelů pudlů, z.s. od roku 1994 a  
rozhodčí exteriéru  od roku 1986. Její 
život je spjat s chovem středních bílých 
pudlů od roku 1967, sama je aktivní 
chovatelkou v chovatelské stanici 
Arcanus Iliria od roku 1988. Jedinci z její 
chovatelské stanice reprezentují českou 
kynologii v celé Evropě na řadě 
mezinárodních akcích, kde dosahují 
nejvyšších ocenění. Sama reprezentuje 
českou kynologii jako mezinárodní 
rozhodčí na výstavách v celé Evropě 
včetně výstav Evropských a Světových.  

 Pracovala i pro ČMKU v oblasti 
ekonomiky. 

Ocenění navrhuje Klub chovatelů pudlů. 
 
 



Chovu psů se věnuje od roku 1969. Začínal s jezevčíky. 
Výstavy a chov jej ze začátku příliš nezajímaly, podstatný 
byl výkon loveckého psa. V roce 1994 jej zaujalo 
plemeno rhodeský ridgeback. Kolegy myslivce plemeno 
moc nezaujalo, pan Kotěra ale v lovecké vlohy 
ridgebacků věřil a brzy slavil úspěch.  Z jeho chovatelské 
stanice z Lukovského dvora pochází celá řada povahově i 
exteriérově vynikajících jedinců. O své odchovy se staral 
a jejich majitelům pomáhal i po té, co štěňata opustila 
rodný dvůr. Podporoval svojí dceru a její mladé 
kamarády v soutěži Mladých vystavovatelů a velmi tak 
pomohl její propagaci na českých výstavách. Přesto, že 
má ridgeback určitá omezení vyplývající z jeho 
kohoutkové výšky a Zákona o myslivosti, představil u nás 
dlouho neznámé plemeno kolegům myslivcům a výrazně 
se postaral o jeho propagaci.  

Ocenění navrhuje Klub chovatelů rhodéských ridgebacků. 



Kynologii se věnuje víc než třicet let. Od roku 2005 
chovají s manželem  plemeno cane corso v 
chovatelské stanici s názvem  Atison. Psi z 
jejich odchovů získali 7 interšampionů, 40 
šampionů a grandšampionů a 20 junior 
šampionů v 9 státech Evropy.  Se svými psy 
skládají úspěšně i pracovní zkoušky. V rámci 
sportovní kynologie mají složeny nejvyšší 
zkoušky dle mezinárodního i národního řádu 
(IPO3, ZVV3, SchH3, FH2, ZPS2, ZPO2). Věnuje 
se zdraví a povaze plemene a dbá na to, aby 
jejich odchovy odpovídaly standardu plemene. 
Cane corso je plemeno podle FCI podřízené 
zkouškám. Chovatelů. kteří věnují této oblasti 
pozornost není ve světě mnoho a pí 
Koubíčková dokazuje, že plemeno do kategorie 
pracovních patří. 

Ocenění navrhuje Cane corso klub ČR. 
 



Dlouhodobý chovatel několika plemen. V 
šedesátých letech minulého století 
choval knírače. Později jej zaujalo 
plemeno čivava, kterým se stejně jako 
boston teriéry zabývá dodnes. Pracoval 
a pracuje jako funkcionář v celé řadě 
klubů a to mimo jiné i jako poradce 
chovu . Své dlouholeté teoretické a 
hlavně praktické zkušenosti začínajícím 
majitelům a chovatelům.  Byl 
zakladatelem specializovaného klubu 
chovatelů čivav a následně 
specializovaného klubu boston teriérů. 
Má CHS pod Měndou. 

Ocenění navrhuje Chihuahua klubu ČR. 

 



Nadšený výcvikář, byl zaměřen jednoznačně na výcvik, ale velice rád se 
podíval na exteriérově kvalitního psa a věděl, nač se dívá. Byl 
mezinárodním rozhodčím pro posuzování výkonu pracovních 
plemen.  O roku 1968 byl jedním z iniciátorů záchranářského 
výcviku ve Svazarmu. V roce 1990 byl jedním ze zakladatelů 
založení samostatné organizace Svazu záchranných brigád 
kynologů ČR, kterou následně po několik období vedl. Byl také 
iniciátorem uskutečnění historicky prvního mistrovství světa a stal 
se jeho pořadatelem. Za svůj aktivní přístup a pracovitost byl 
vyznamenán téměř všemi nejvyššími vyznamenáními, včetně 
Čestného členství SZBK a ČKS. Při příležitosti 20. výročí založení 
SZBK, ke své zálibě - kynologii, uvedl: 

„Kromě té nádherné symbiózy člověka a psa, pro kterou to převážně asi 
všichni děláme, mi kynologie dala především pocit sounáležitosti s 
lidmi, kterých jsem si vždycky velmi vážil. Dala mi i celou dlouhou 
řadu dalších výborných kamarádů, bez kterých by můj život byl 
mnohem nudnější záležitostí. Myslím, že kdybych dostal šanci žít 

svůj život ještě jednou, prožil bych jej s chutí znovu úplně stejně.“ 

Ocenění in memoriam navrhuje ČKS. 

 



Paní Eva Letáčková je spojována s teriéry, a to hlavně foxteriéry 
drsnosrstými. Její chovatelská stanice z Rifu, později z Rifu 
Bohemia, patřila  po dlouhá desetiletí k československé a 
české špičce. První vrh v této stanici byl odchován již v roce 
1955. Vždy se snažila v chovu využít to nejlepší, co bylo v 
dané době k dispozici, a pokud to jen trochu bylo možné, 
jezdila krýt do zahraničí. V její chovatelské stanici se narodilo 
nespočet šamponů i interšampionů, ale zároveň to byli i psi, 
kteří skládali lovecké zkoušky, včetně těch nejnáročnějších. 
Rozhodčím z exteriéru je od roku  1972 a posuzuje celou 
skupinu číslo 3 plus část plemen ze skupiny 7. Díky svému 
jazykovému vybavení často posuzovala i v zahraničí. Od 70. 
let je nepřetržitě členkou výboru Klubu chovatelů foxteriérů 
ČR, kde pracovala v různých funkcích -  jako ekonomka, 
matrikářka, několik volebních období byla předsedkyní. I v 
současné době je stále aktivním členem výboru Klubu 
chovatelů foxteriérů ČR. 

Ocenění navrhuje Klub chovatelů foxteriérů. 



Vynikající chovatel Kavalír King Charles španělů 
a border kolií. Jeden ze zakladatelů Border 
collie clubu Czech republic.  Je podepsán pod 
vznikem celé řady kynologických sportů, jeho 
jméno je ale asi nejvíc spjato s pasením. 
Dlouhou dobu byl předsedou Komise pro 
pasení ČMKU a zastupoval nás ve stejné 
komisi FCI. je vynikajícím odborníkem v 
oblasti výživy zvířat obecně a psů zvlášť. je 
autorem publikací zaměřených na práci se 
psem. Přednáší kynologii na ČZU v Praze. 
Velké poděkování a ocenění zaslouží za práci 
v canisterapii, zaměřené zvláště na mladé 
handicapované lidi. CHS Akumulator. 

 
Ocenění navrhuje Border collie club Czech 

republic. 



Paní Helena Matějekové se věnuje kynologii od 
roku 1968. Začínala v ZO Svazarmu, od roku 
1988  má registrovaný název CHS z Netolické 
obory. Věnuje se hlavně dvěma národním 
plemenům, českému teriérovi a českému 
horskému psovi. Dlouhou dobu zastávala 
funkci předsedkyně chovatelských klubů obou 
plemen. Velmi dbá na to, aby i jména jejích 
odchovů odpovídala zemi původu. Od roku 
2011 je členkou dozorčí rady ČMKU, v 
současné době je její místopředsedkyní. Pro 
českou kynologii odvedla velký kus práce a 
spolupracovat s ní je radost. 

Ocenění navrhuje Klub českého horského psa.  



Byl výborným cvičitelem ohařů. Třikrát vyhrál 
Memoriál Richarda Knolla a pravidelně se 
zúčastňoval i nejvyšší soutěže ohařů v ČR, 
Memoriálu Karla Podhajského. Na zkouškách a 
soutěžích pravidelně předváděl své psy i v 
zahraničí, včetně země původu německých 
krátkosrstých ohařů v Německu. Byl vynikajícím 
všestranným rozhodčím pro posuzování výkonu 
loveckých psů a neméně vynikajícím rozhodčím 
pro posuzování exteriéru FCI sk. VII, za kterou byl 
i garantem v rámci Komise rozhodčích ČMKU. 
Jeho chovatelská stanice ze Štípek dodnes patří k 
těm nejlepším. Byl chovatelem, který se ve stejné 
míře věnoval exteriéru, zdraví i povaze . Čest 
jeho památce. 

Ocenění in memoriam navrhuje Klub krátkosrstý 
ohař. 



Nejstarší člen Klubu dlouhosrstých ohařů ( 96 let ), 
členem KDO je od roku 1972. Chovatel 
německých dlouhosrstých a velkých 
münsterlandských ohařů. Dlouhou dobu 
pracoval jako poradce chovu a následně 
předseda klubu. Je mezinárodní rozhodčí 
exteriéru i výkonu ohařů. Pracoval v DR ČMKU, 
kde odvedl velký kus práce a využil jak znalosti 
kynologické tak ze své právní profese. CHS 
Bohemia Nyxe. 

Ocenění navrhuje Klub dlouhosrstých ohařů. 



Paní Božena Ovesná se kynologii věnuje velmi dlouhou dobu. Chovala celou 
řadu plemen včetně čau čau nebo černých ruských teriérů. Jejím 
nejoblíbenějším plemenem a také plemenem,  v jehož chovu dosáhla 
vynikajících úspěchů, je černý střední pudl. Její  odchovy obdržely celou 
řadu titulů včetně šampionátů většiny evropských zemí. V rámci 
chovatelských klubů zastávala a zastává celou řadu funkcí. U nás i v 
zahraničí je známá jako rozhodčí s aprobací na všechna plemena. 
Posuzovala snad ve všech evropských státech a stále je na výstavy zvaná. 
Malé představení těžko obsáhne všechny její aktivity. Poděkování zaslouží 
za reprezentaci české kynologie v zahraničí. CHS z Altheyrosei. 

Ocenění navrhuje Pudl klub. 

 



Výrazná osobnost naší kynologie v 
chovu plemen z FCI sk.X i ze 
sportovního využití s nimi. Choval 
barzoje a vipety. 19 let byl 
předsedou Klubu chovatelů chrtů. 
Stál včele Komise pro dostihy a 
coursing ČMKU, kde odvedl velký 
kus práce hlavně při zklidnění 
situace okolo měření kohoutkové 
výšky pro zařazení do kategorie v 
rámci dostihů. Vynikající rozhodčí 
pro posuzování exteriéru FCI sk.X. 
Oprávněně je považován za 
specialitu. CHS Vlapan. 

 
 Ocenění navrhuje Klub chovatelů 

chrtů. 



Paní Jitka Paulínová je dcerou slavného českého 
kynologa pana Františka Horáka. Celý svůj 
dosavadní život zasvětila našemu národnímu 
plemeni, českému teriérovi. Společně se svým 
otcem se zasloužila o rozvoj a propagaci 
tohoto plemene takřka po celém světě. Svoji 
chovatelskou stanici Kvítko založila již ve svých 
18 letech, české teriéry tedy chová již více než 
50 let.  Českému teriérovi zůstala po celý svůj 
život věrná, žádné jiné plemeno psa nechovala. 
Podílela se na založení chovatelských klubů 
plemene v celé řadě států. je vynikající lektorka 
přednášek věnovaných chovu plemene a 
úpravy jeho srsti. 

 Ocenění navrhuje Klub chovatelů českých teriérů. 



 Paní Pavlíková byla u zrodu chovu německého špice 
v bývalém Československu ,zakládala Klub 
chovatelů špiců, ve kterém mnoho let 
vykonávala funkci poradce chovu a později 
i  předsedkyně . Z chovatelské stanice z Tichého 
háje pochází většina české populace  
černých,hnědých a oranžových malých špiců a 
trpasličích špiců i pomeranianů .  Jako rozhodčí 
pro 5.a 6.sk.FCI posoudila stovky výstav a 
bonitací .Váží si jí mnoho chovatelů a také se s 
ní dodnes radí o věcech chovatelských. Všichni ji 
rádi vidí na klubových výstavách . Za svoje 
názory se nestydí a říká přesně to, co si myslí. 
Přesto nebo právě proto je nesmírně oblíbená u 
chovatelů a majitelů špiců i u kolegů 
rozhodčích.               

Ocenění navrhuje Klub chovatelů německých 

špiců .                



Její jméno je nejvíce spojeno s bernskými salašnickými 
psy, kterým se věnuje od začátku doby, co se u nás 
chovají. Pracovala jako funkcionářka klubu a 
vzhledem ke své činnosti v klubové chovatelské 
komisi výrazně ovlivnila chov plemene u nás. Je 
rozhodčí pro posuzování exteriéru všech 
švýcarských salašnických psů a to rozhodčí 
přísnou, ale s výborným vztahem ke psům. Svoje 
velké teoretické i praktické znalosti ochotně 
předává nastupující kynologické generaci. Její CHS  
je synonymem pro chov psů zdravých, krásných a 
povahově vyrovnaných. 

Ocenění navrhuje Klub švýcarských salašnických psů. 



Pan František Soukup starší patří k 
zakládajícím členům Klubu čau-čau, od 
roku 1984 - 1995 byl jeho předsedou, v 
současné době je čestným členem.  Ve 
své chovatelské stanici Dukát severu za 
cca 30 let odchoval mnoho vynikajících 
jedinců (první vrh v roce 1973), kteří 
byli výstavně úspěšní u nás i v 
zahraničí. K lásce ke kynologii vedl i své 
děti - jeho syn pan Rostislav Soukup je 
národním rozhodčím a mnoho let 
pracuje v Komisi pro chov a zdraví 
ČMKU. Pan František Soukup se přes 
svůj pokročilý věk stále zajímá o dění v 
klubu i kynologii obecně, a pokud mu 
to zdraví dovolí, účastní se jako host 
našich výstav. 

Ocenění navrhuje Klub čau čau. 



Se psy začal v roce 1969. Ze začátku se věnoval pouze 
výcviku. Začínal s dobrmanem a složil s ním zkoušky 
ZV3 a ZPO, což byl určitě velký úspěch. V roce 1972 
začal cvičit s NO, se kterým taktéž absolvoval 
nejvyšší zkoušky a zúčastnil se několika vrcholových 
závodů. V roce 1978 začal i s chovem NO a založil 
chov.stanici  Kar-Mi. (později Moravia Kar-Mi). Od 
počátku 80let je funkcionářem JM pobočky ČKNO-
(předseda.) a tuto funkci zastává dosud. Stal se 
rozhodčím exteriéru pro německé ovčáky a následně 
také bonitačním rozhodčím. V roce 1998  složil 
zkoušky rozhodčího SV v Německu pro německé 
ovčáky.V roce 1996 byl zvolen prezidentem ČKNO a 
tuto funkci vykonával 20 let.Od roku 2016 ještě 
pracoval ve funkci UPCH ČKNO. 

 
Ocenění navrhuje Spolek Český klub německých ovčáků 



Mezinárodní rozhodčí, chovatel, ředitel mezinárodních 
výstav v Praze a dlouholetý tajemník Českého 
kynologického svazu se kynologií a zvláště pak  
výcvikem zabýval od roku 1963. S německými 
ovčáky se zúčastňoval  závodů a mistrovství 
mládeže i dospělých. V roce 1969 získal kvalitní 
fenu Barbara Onyx, která položila základ chovu v 
jeho CHS Clark.  Rozhodčím pro výkon 1. třídy byl 
od roku 1980 a rozhodčím pro exteriér od roku 
1981. V chovatelském klubu  německých ovčáků byl 
18 let ústředním poradcem chovu. Za téměř 40 let  
posuzoval na více jak 100 výstavách u nás i v 
zahraničí. Od roku 1976 byl specialistou-kynologem 
v bývalém Svazarmu, v letech 1990 – 2019 
tajemníkem ČKS. Mnoho let organizoval speciální 
výstavy NO v Praze a od roku 1996 do roku 2021 
byl ředitelem mezinárodních výstav CACIB a Double 
CACIB Prague Expo Dog. 

 
Ocenění in memoriam navrhuje ČKS. 

 



Kynologie je jeho celoživotní záliba.  Věnuje se jí od roku 
1958. Jako většina tehdy mladých, začínajících kluků 
složil první zkoušky s křížencem, později se u něj 
vystřídalo několik NO a jeden knírač. Byl úspěšný i na 
nejvyšším typu soutěží, např. se stal Mistrem ČSSR ve 
stopařích. V 22 letech se stal rozhodčím pro výkon psů 
a tuto funkci vykonává dodnes.  Posuzoval i několik 
MS FCI, MS plemen a akcí s navrhováním CACIT.  
Krátce po vojně se zapojil do různých funkcí od ZO až 
po funkce v řídících orgánech kynologie. Po roce 1989 
byl u založení ČKS, stal se jeho prvním předsedou, tuto 
funkci zastával po celou řadu let a opustil ji na vlastní 
přání. Jako šéf velké kynologické organizace stál i u 
zrodu Českomoravské kynologické unie. Počáteční 
jednání nebyla vždy jednoduchá a pana Šmolíka 
charakterizuje klidné vystupování a také schopnost 
dodržovat dohodnuté věci. Patří k nejvýraznějším 
osobnostem novodobé české kynologie.  

Ocenění navrhuje ČKS. 

 



Aktivní myslivec, který při výkonu práva myslivosti používá 
lovecké psy ,zejména ohaře, které pravidelně cvičí, 
předvádí na zkouškách lovecké upotřebitelnosti a 
soutěžích . Cvičil a předváděl také jezevčíky a slovenské 
kopovy. Je aktivním chovatelem , má mezinárodně 
chráněnou chovnou stanici  z Lukovských lánů s celou 
řadou pracovně i exteriérově úspěšných odchovů. Je 
rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů a exteriérů 
plemen z FCI sk.VII.  Vzhledem ke své vysoké odbornosti je 
často zván posuzovat vrcholové soutěže v zahraničí.  Jako 
poradce chovu pracoval u celé řady plemen.  Jako 
rozhodčí velmi respektuje to, proč plemeno bylo 
vyšlechtěno a schopnost požadované práce je pro něj 
důležitější než krásně načesaná srst. Jako první v roce 
1995 dovezl do České republiky z Irska téměř vyhynulé 
plemeno Irský červenobílý setr a položil tady základy jeho 
chovu. Českou republiku reprezentuje v zahraničí nejen 
jako rozhodčí. Klub chovatelů německých krátkosrstých 
ohařů ČR , z. s. zastupuje ve Světovém  klubu chovatelů 
německých  ohařů  se sídlem v Německu. Za ČMKU je 
členem komise FCI pro britské ohaře.  

Ocenění navrhuje Klub chovatelů německých krátkosrstých 
ohařů ČR. 



Českomoravská 
kynologická unie 
gratuluje všem 
oceněním a děkuje jim 
za práci odvedenou  

 pro jednotlivá plemena 
i pro kynologii jako 
celek. 


