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Z českých Želenek 
pochádza pozlá-

tené plechové kova-
nie s obrazom soko-
la alebo orla, kto-
rý útočí na jeleňa. 
Nemusí to byť dôkaz 
o používaní dravcov 
na lov, ale v kaž-
dom prípade sved-
čí o obdive vtedaj-
ších umelcov k sile 
a odvahe dravcov.

Za vlády Přemysla Otakara 
II., Kráľa železného a zla-
tého, ktorý zasadol na trón 
v roku 1265, bola sídlom 

kráľovských sokoliarov obec Sokolčie, dnes Sokoleč pri Poděbradoch. 
Ešte v polovici 18. storočia bol v obci pre sokoliarov a ich dravcov vy-
členený dom - sokoliareň. 
V 13. storočí bola neďaleko hradu Loket nad Ohří založená osada So-
kolí Dvor (Falkenau, Sokolia Niva), neskoršie Falknov, dnes Sokolov 
v Čechách. Sokol je v znaku mesta a socha sokoliara stojí i na mest-
skej fontáne. Ďalší sokoliarsky dvor bol zriadený v obci Suchá pri Čes-
kých Budějoviciach. Sokolí dvor sa v stredoveku zriaďoval v dostatoč-
nej vzdialenosti od hradu či šľachtického sídla, kde sa v období poľo-
vačiek vyskytovalo veľa hlučných a voči dravcom agresívnych psov. So-
koliari síce chovali aj psov na vyhľadávanie pernatej a malej srstnatej 
zveri, ale tie boli cvičené, aby loveckému dravcovi neublížili.
Na Islande bol odchyt sokolov presne vymedzený predpismi. Od roku 
1281 do začiatku 19. storočia tam vyšlo viac ako 400 sokoliarskych 
zákonov (Timermann – 1938).
V stredovekej kronike Šimona z Kezy (pochádza z rokov 1272 – 1285) 
sa uvádza, že Attilov sokol sa volal „Turul“: „Banerum quoque regis 
Ethele quod in proprio scuto gestare consueverat similitudem avis ha-
betat, quae hungarice Turul dicitur.“ Podľa názoru Schenka v publikácii 
z roku 1939 išlo o altajského sokola. Sokol nazývaný Turul bol zobraze-
ný na Atillovom štíte i osobnej štandarde.
Do sokoliarskej histórie sa významne zapísal 
aj Chromý Timur, nazývaný Tamerlan (1336 – 
1405), vynikajúci vojvodca a dobyvateľ síd-
liaci v Samarkande, ktorý v roku 1402 na hla-
vu porazil armádu tureckého sultána Bajazida 
I. (v zajatí spáchal samovraždu) práve v čase, 
keď sa chystal zaútočiť na Byzanciu a Európu. 
Tamerlan každoročne usporadúval veľkolepé 
lovecké slávnosti, na ktorých sa vraj zúčastni-
lo až desaťtisíc lovcov a sokoliarov a asi päťsto 
dravých vtákov. Zver vyháňali z úkrytov vírením 
bubnov. Sokoliarske lovy na Tamerlanovom 
dvore pútavo popísal Ali Šereffedin.

Aj turecký sultán Bajazid (1389 – 
1402) si vydržiaval na svojom dvo-
re 700 sokoliarov s celým príslušen-
stvom. Francúzsky kráľ Karol VI. mu 
po porážke, ktorú pri Nikopoli v roku 1396 utrpela spojená západoeu-
rópska armáda, poslal ako výkupné za zajatých maršalov de Baucicaul-
ta a de la Trémoila niekoľko poľovníckych nórskych sokolov. Vojvodo-
vi Burgundskému Turci vrátili zajatého syna – vojvodu z Nevers za 12 
bielych sokolov.
„Novgorodské zmluvne listiny“ sú svedectvom o sporoch medzi knieža-
ťom a mestským obyvateľstvom v súvislosti s vymedzením loveckých re-
vírov, výkonom práva lovu a povinnosťami poddaných pri ňom. V petí-
cií, ktorú roku 1270 zaslali kniežaťu Jaroslavovi Jaroslavičovi Veľkému 
obyvatelia Novgorodu, sa okrem iného píše:  „Prečo ty, knieža, sa ne-
správne chováš a veľa jastrabov a sokolov držíš? ...Tvoji lovci nás pri-
pravili o naše polia... Teraz už ale nemôžeme ďalej trpieť násilia Tvojho. 
Odíď od nás po dobrom, sami si povoláme iné knieža!“ V roku 1318 bol 
v Moskve založený prvý sokoliarsky dvor.  Sokoliarske dvory s priľahlý-
mi pozemkami pod správou bojarov sa za vlády moskovského kniežaťa 
Ivana Kaliku (1328 – 1340) rozšírili po celom území kniežatstva. Jeho 
starší syn a nástupca Simeon Hrdý (1340 – 1353) odovzdal v posled-
nej vôli sokoliarske dvory spolu s vládou nad kniežatstvom svojmu bra-
tovi Ivanovi II. (1353 – 1359), ktorý sokoliarstvo povýšil nad ostatné 
spôsoby lovu. Za panovania kniežaťa Vasilija I. (1389 – 1425) sa razi-
li mince, na ktorých bol zobrazený jazdec na koni so sokolom na pravej 
ruke. Rovnaký motív sa v tomto období objavoval aj na minciach ďal-
ších ruských kniežatstiev: Dmitrovského, Možajského, Haličského, Ve-
rejského, Kašinského, Gorogenského a Tverského. Svedčí to o skutoč-
nosti, že vo všetkých veľkých i malých kniežatstvách severovýchodné-
ho Ruska bolo sokoliarstvo veľmi obľúbené. Vasilij I. dokonca uzákonil 
sokoliara na koni ako erbový znak Moskvy. Miestna časť Moskvy sa aj 
dnes nazýva Sokolniky.
Cári si cvičené sokoly cenili natoľko, že vysielali skupiny lovcov soko-
lov (dvadsať až tridsaťčlenné vatagy na čele s atamanom), aby chyta-
li dospelé vtáky alebo vyberali mláďatá z hniezd v Zavolží a na Pečo-
re, na murmanskom a terskom pobreží v oblastiach pri Bielom mori, na 
ostrove Novaja Zemlja a neskôr miestami aj na Sibíri. „Pomyčíci“ mali 
určený minimálny počet vtákov, ktoré museli chytiť, odmenu dostávali, 
len ak daný počet prekročili. Cárovým „ukazom“ boli presne vymedze-

né spôsoby chytania sokolov, ich doprava, 
potrava chytačov aj dravcov. Všetci pomy-
číci vo vatagách mali prísny zákaz piť vod-
ku, fajčiť tabak, hrať kocky..., aby sa cáro-
vým sokolom od opitých a nečistých muží-
kov nestalo nič zlé. Ataman vatagy sa preu-
kazoval špeciálnym poverením opatreným 
červenou cárskou pečaťou, v ktorom boli 
uvedené sokoliarske privilégiá. Mal právo 
požadovať potravu pre seba a sokoly, po-
mocné pracovné sily, dopravné prostried-
ky a nocľah. Lovci sokolov boli oslobode-
ní od všetkých miestnych poplatkov a daní.
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Sokola pochádzajúceho z terajšieho územia Slovenska neodmietol ani 
kráľ Ľudovít V., také dary rád prijímal, lebo lov s dravými vtákmi veľmi 
obľuboval. Často sa z Vyšehradu vybral cez Dunaj do Novohradu (terajší 
okres Lučenec a Veľký Krtíš), aby si zapoľoval so sokolmi. Dobrých so-
koliarov povyšoval do zemianskeho stavu. Aj kráľ Žigmund často poľo-
val v okolí Bratislavy, najmä na Žitnom ostrove. Ako vyplýva z účtovných 
kníh mesta Bratislavy, v roku 1434 priviezol so sebou množstvo poľov-
níckych sokolov, pre ktoré muselo mesto vyhotoviť klietky. V roku 1435 
kúpilo mesto Bardiov (terajší Bardejov) pravdepodobne nevycvičeného 
sokola z Rozhanoviec pri Košiciach za 9 zlatých, naproti tomu za jastra-
ba zaplatilo 300 dinárov. Obľuba chýrnych sokolov odchovaných a vy-
cvičených na našom území v tomto období neklesala. Panovníci, knie-
žatá, veľmoži z Piemontu (severné Taliansko, Flámska (Belgicko) a pa-
šovia z Carihradu (Istanbul) si naše sokoly cenili nad drahé kovy, najmä 
ak s dravcom získali aj vyžlu, chrta, kopova alebo niektorého „vtáčieho“ 
poľovníckeho psa cvičeného na lov s dravými vtákmi.
Vari najväčšie poľovačky so sokolmi v Uhorsku sa konali za panovania 
kráľa Mateja Korvína (1458 -1490), a to často aj na našom území. Krá-
ľovu záľubu v sokoliarstve opísal v básni Detvan náš slávny básnik An-
drej Sládkovič. Motív sokola sa objavuje vo veľkom počte slovenských 
piesní, básní, bájok a rozprávok.
Za Anjouovcov tvoril sokol obľúbený symbol na zemianskych erboch. 
Sokoliarsky motív sa nachádza aj v erboch českých miest Jesenník 
a Žamberk. Ján Tluksa z Vrabí, najvyšší pisár Českých zemských do-
siek, ďakuje listom z roku 1474 Kunrátovi z Petrovíc, miestodržiteľo-
vi na Krumlove, za darovaného jastraba a končí týmito slovami: „Keď 
s ním vranu uženiem, chcem ju rád z vďaky posla.“ (Archív český, VIII. 
59). V roku 1504 v českých zemiach zákonom zakázali výkon sokoliar-
stva poddaným, takže sa stalo výsadou šľachty.
Veľmi chýrnym sokoliarom bol nemecký cisár Maximilián I. (1493 – 
1519). Sokoliarstvu sa venovala aj jeho žena Mária Herzógia Bur-

gundská, ktorá zahynula 27. marca 1482 na sokoliarskom love pri pá-
de z koňa. Zachoval sa cínový odliatok jej osobnej pečate (je uložený 
v múzeu vo Viedni pod inv. č. 15b/3), na ktorej je zobrazená v dám-
skom sede na koni s dravcom na ľavej ruke a psom.
Vo Francúzsku na jednej strane duchovným opakovane zakazovali ve-
novať sa sokoliarstvu, lebo kvôli tejto záľube zanedbávali svoje cirkev-
né povinnosti, na druhej strane si šľachtici presadili výsadu, aby mohli 
na bohoslužby chodiť s dravcom na ruke. Francúzsky kráľ František I. 
(1515 – 1547) ustanovil na svojom dvore „Falconmajstra“ – najvyššie-
ho nad sokolmi, ktorému bolo podriadených 15 šľachticov a 50 soko-
liarov, starajúcich sa o 300 sokolov.
 Kráľ Kastílie a Leónu Filip I. Pekný (1478 -1506) bol tiež aktívnym so-
koliarom. Mnohí výtvarní umelci sa inšpirovali sokoliarskymi námet-
mi, napríklad Hans Holbein mladší (1497 – 1543) sa preslávil por-
trétom Róberta Chesemana, flámskeho vrchného sokoliara kráľa Hen-
richa VIII., ktorý si ho obľúbil, pretože mu pri love v rašeliniskách za-
chránil život. Známy je aj obraz islandských sokolov, ktorých namaľo-
val Hamilton.
V roku 1584 vyšla v Krakove kniha Mateusa Cyganského „Poľovníctvo 
vtáčie“ (Myšlistwo ptačše) o sokoliarskom využití dravcov. Je to jediná 
stredoveká odborná publikácia v Európe, ktorá medzi sokoliarske drav-
ce zaraďuje aj orly.
Koho zaujíma história sokoliarstva podrobnejšie, môže si ju prečítať 
v knihe „SOKOLIARSTVO, 1. diel História sokoliarstva“, ktorá vyšla vo 
vydavateľstve Epos.

Autor: Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
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HANS HOLBEIN MLADŠÍ: ROBERT CHESEMAN

KNIEŽA IVAN II. POVÝŠIL SOKOLIARSTVO NAD OSTATNE 
SPÔSOBY LOVU

NEMECKÝ CISÁR MAXIMILIÁN I. 
NA SOKOLIARSKOM LOVE

STRANA Z KNIHY „POĽOVNÍCTVO 
VTÁČIE“

CÍNOVÝ ODLIATOK PEČATE MÁRIE 
HERZÓGIE BURGUNDSKEJ

Plnofarebnú publiká-
ciu „Tomáš Krivjanský: 
Sokoliarstvo – 2. diel: 
Naše dravce a sovy“ 
(veľký formát A4, tvrdá 
väzba, 336 strán, cca 
900 ilustrácií, cena s 
DPH 22,90) si môžete 
priamo zakúpiť alebo 
objednať na adrese: 
Ing. Miroslav Mračko, 
EPOS, Pečnianska 6, 
851 01, tel.: 02/6241 
0208, mail: epos@
epos.sk, resp. EPOS, 
Žilinská cesta 10, 
034 01 Ružomberok, 
tel. 044/4321 016, 4326 112, fax 044/4303602, 
e-mail mackova@stonline.sk; epos@epos.sk


