Zemřel Josef Hendl
Dne 12. listopadu 2020 zemřel ve vysokém věku 98 let nestor české kynologie pan Josef Hendl.
Devadesáti osmi let se v naší populaci dožije málokdo. Aktivně cvičit a úspěšně předvádět psy
v tomto požehnaném věku dokázal snad pouze Josef Hendl.
Josef Hendl se narodil dne 20. 10. 1922 v Čáslavi. Podstatnou část života, od roku 1945, tedy 75 let,
prožil v Lukavci u Lovosic. Kynologii se věnoval od počátku 70. let minulého století a kromě výborných
cvičitelských výsledků / výcvik ohařů byl v jeho nazírání na kynologii disciplinou číslo 1 /, měl také
registrovánu chovatelskou stanici „z Lukavských strání „. Byl rozhodčím pro všestrannou práci i FT
ohařů a dokonce i rozhodčím pro výkon malých loveckých psů. I v téměř devadesáti letech nebyl pro
něho problém na VZ ohařů posuzovat práci na velkém poli. Každoroční litoměřická mezinárodní
výstava psů - Nord Bohemia Canis, byla po dlouhá léta celkem málo představitelná bez jeho aktivní
spolupráce. Dlouhá léta působil v různých kynologických funkcích, zejména v kynologické komisi OMS
Litoměřice a hlavně jako člen výboru a výcvikář, nejdříve v KCHKO, a později v našem Klubu
krátkosrstý ohař ČR. Jeho velkou zásluhou bylo prohloubení spolupráce s německými chovateli NKO,
zejména z oblasti Saska a to ještě hluboko před rokem 1989.
Byl spoluzakladatel a vůdčí osobnost „ Litoměřické školy výcviku ohařů „. Významně spolupracoval
s vynikajícími vůdci ohařů, jako byli Josef Novák, Václav Kratochvíl a žijící Josef Černý, Petr Rubeš,
Daniel Křivan. V posledních letech své bohaté zkušenosti předával Josefu Haufovi, jeho manželce, ale
také dalším kynologům. Dá se říci, že jeho „ technologický postup „ nebo možná snad „ metodika „
pro přípravu ohařů na vrcholné akce jako jsou MRK a MKP, vynesla na piedestal těchto soutěží nejen
výše jmenované, ale i další kynology, hlavně ale nejen, z Litoměřicka.
Za téměř 50 let co jsem pana Hendla znal, si dobře pamatuji jeho významné ohaře. Celou řadu
připravil na vrcholné akce. Zmíním z mého pohledu nejdůležitější: Car z Jablonského lesa, Majka
z Klokočky - vítězka MFV, Blesk z Látek, Marko z Pouště, Dan z Keblouky – vítěz MRK, dále na IKP 1991
v Siofoku plný počet bodů, Flot z Lukavských strání – vítěz MMN, Cleo vom Urswalder Vorwerk – plný
počet bodů na IKP 2005, Flik z Visálku –vítěz MMN 2007 a účastník IKP, Alma z Chotěšova, a
absolvent MRK a MKP v roce 2009 – Gary z Visálku, a také vítěz MFV.
Mezi všemi úspěchy nejvíce oceňoval výsledky, které dosáhl s Marsem z Kvítele – Všestranný vítěz a
Vítěz MKP z roku 2002, Vítěz MMN 2003, účastník IKP 2003 s plným počtem bodů, účastník
Evropského jarního poháru v Itálii 2003, účastník MS NKO v PFT 2004 a také účastník MS v PFT na
Slovensku 2004. Mars z Kvítele byl prvním NKO odchovaným v našem klubu, který vyhrál MKP.
I v poslední nedokončené dekádě svého života úspěšně vodil své německé krátkosrsté ohaře na
všech druzích zkoušek. Z uvedeného výčtu je patrné, že pan Hendl vyhrál všechny všestranné
významné soutěže ohařů v ČR.
Pro náš Klub krátkosrstý ohař ČR je potěšitelné, že se mnohokrát zúčastnil naší klubové soutěže
Memoriálu Milana Novotného /zkoušky z polní a vodní práce/. Tento memoriál, vlajkovou loď našeho
klubu v letech 1996, 2003 a 2007 vyhrál. V roce 2007 se ve finále v přehlídkovém hledání utkal,

bohužel naposledy, se svým dlouholetým souputníkem Josefem Novákem. Na mistrovské výkony,
které oba psi a vůdci předvedli, budeme dlouho vzpomínat.
Ze své lásky k ohařům se naposledy a dojemně naposledy v článku otištěném v časopisu Myslivost –
Ohaři jsou můj život.
Letos na jaře jsem se panem Hendlem sešel na pohřbu společného kamaráda, kterému ještě nebylo
ani 70 let. Příjemně mě udivilo, že přijel sám autem. Po pohřbu jsme se bavili o psech, ale i o věcech
vážnějších. Pan Hendl pronesl slova. To víš, každý má svíčku života jinak dlouhou.
Jeho včera dohořela.
Čest jeho památce!
Ing. Václav Vlasák

