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Stredoveké sokoliarstvo na terajšom úze-
mí Čiech a Slovenska bolo predovšetkým 

výsadou a rozmarnou kratochvíľou panovníkov, 
vyššej šľachty a ojedinele aj vysokého kléru. 
Mocní feudálni páni zamestnávali početné štáby 
profesionálnych sokoliarov, ktorí dravce chovali, 
cvičili a pri okázalých lovoch predvádzali.

V cudzine vedeli, že najlepšie sokoly si môžu zaopatriť v Nitrian-
skej a Novohradskej župe. Mali o ne záujem nielen uhorskí feu-
dáli, ale aj kniežatá z Neapola a z Ferary. Veľmoži boli ochotní 
vyvážiť kvalitného sokola zlatom. Český historik, olomoucký bis-
kup Dubravius, napísal, že v roku 1520 jágerský biskup Hyppo-
lit z Este zaplatil za dobre vycvičeného sokola 40-tisíc dukátov.
Uhorský a český kráľ a nemecký cisár Ferdinand I. (1526 – 
1564) novohradským pánom Ballasovcom opakovane nariadil, 
aby mu „z tých sokolov, čo hniezdia okolo novohradských hra-
dov, posielali čím viac“.
Vdova po uhorskom kráľovi Ľudovítovi II., ktorý zahynul v bitke 
pri Moháči v roku 1526, prosila listom z Flámska (terajšie Bel-
gicko) nitrianskeho biskupa, aby jej poslal sokoly rárohy. Napísa-
la aj nitrianskemu županovi Františkovi Thurzovi: „V minulých ro-
koch ste mi ráčili poslať jastrabov. Rada by som mala zasa nie-
koľko jastrabov z okolia Nitry, lebo jastrab stadiaľ je najprednej-
ší a veľmi vysoko vyletuje. Keby ste mali aj inakších vyučených 
vtákov, aj z tých by som rada zo dva“.
Nitriansky biskup P. Bornemizsa písal priateľovi Nádasdymu: „...
poslal som dva pekné sokoly rárohy a jedného jastraba Ferdi-
nandovi a kráľ sa mi za ne pekne poďakoval“.
V roku 1560 biskup Bornemizsa píše kráľovi Ferdinandovi I.: 
„Štyri sokoly posielam Vášmu veličenstvu, dva väčšie, dva men-
šie, štyri rárohy a tri jastraby“.
Dobré meno slovenských sokolov sa rozšírilo aj do Talianska. 
Kardinál Hyppolit, ktorý pôsobil na východnom Slovensku, po-

slal do rodného Talianska Františkovi Gonzagovi naraz 10 soko-
lov rárohov, ktorí „...i po poli na zajace, i na vodné vtáctvo zna-
menite poľujú“.
Obdiv talianskej šľachty k sokolom zo Slovenska stúpol, keď 
jeden z nich naraz ulovil dve divé husi.
Podľa Wolfa v dobe vrcholného rozmachu sokoliarstva na území 
Čiech a Moravy štyria sokoliari tvorili jeden oddiel (kumpaniu), 
ktorý mal k dispozícií 6 poľovníckych koni a staral sa o 20 až 25 
loveckých dravcov. Oddiel viedol sokoliarsky majster a ostatní 
traja členovia kumpánie sa striedali vo funkciách sokoliara, piké-
ra a nosiča sokolov. Na nosenie sokolov slúžila prenosná hrazda 
vo forme štvorhranného rámu neseného pomocou popruhov na 
pleciach, ktorá sa nazývala „cadge“.
Funkcia sokoliarskeho majstra bola väčšinou vyhradená šľach-
te. Sokoliari so šľachtickými predikátmi v tej dobe pôsobili na-
príklad na komornom panstve poděbradskom.
V roku 1539 predviedli poděbradskí sokoliari svoje umenie čes-
kému a uhorskému kráľovi a neskôr nemeckému cisárovi Ferdi-
nandovi I. Bol taký nadšený, že zaplatil dlhy, ktoré viazli na mes-
te Poděbrady, a v roku 1542 zakázal, aby sa mesto Poděbrady 
v budúcnosti použilo ako záruka na štátnu pôžičku.
Sokoliari, ku ktorým patrili aj ošetrovatelia a cvičitelia jazdeckých 
koni a loveckých psov, mali oproti ostatným poddaným výsadné 
postavenie. Boli pomerne dobre platení a bývali v samostatných 
domoch pri zámku, v tzv. „sokolnách“. Na čele všetkých soko-
liarov bol „najvyšší nad sokoliarmi“ alebo „falkmistr“. V rokoch 
1545 – 1546 bol „najvyšším sokoliarom“ Alfonz z Mercardu.
Rozšírenie sokoliarstva v Čechách dokladujú účtovné záznamy 
o hospodárení na kráľovských majetkoch, ako aj korešponden-
cia šľachty. Chov loveckých dravcov nebola jednoduchá záleži-
tosť nielen s ohľadom na ich ošetrovanie, obsluhu, umiestnenie, 
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vybavenie a výcvik, ale najmä pre ich výživu. V urbári poděbrad-
ského veľkostatku z roku 1553 sa dá dočítať, že poděbradskí 
mäsiari mali povinnosť za určitý poplatok odovzdávať vnútor-
nosti z porazeného dobytka pre kŕmenie loveckých dravcov. To 
však zrejme nestačilo, lebo v roku 1579 dodávala sokoliarom 
do Poděbrad krmivo pre dravcov aj Anna Voríšková z Nymburku.
Zvláštnu oblasť tvoril chov holubov, mladých volaviek a bocia-
nov na účely sokoliarstva. V roku 1558 arciknieža Ferdinand na-
riadil poděbradskému hajtmanovi, aby zabezpečil pre sokolia-
rov, okrem iného, najmä živé holuby na výcvik dravcov, resp. ako 
krmivo. Potravu s perím museli dravce dostávať raz týždenne.
Náklady na sokoliarsky personál sú zrejmé z účtovných zázna-
mov o hospodárení cisárskeho panstva z roku 1606, podľa kto-
rých „falkmistr“ dostával mesačne 40 zlatých a ďalej 5 zlatých na 
paholka, 6 zlatých na sliednika a 10 zlatých na koňa. Okrem to-
ho poddaní mali povinnosť poskytovať kráľovským sokoliarskym 
lovcom príbytok, takzvané „sokolné“.
O obľube sokoliarstva svedčí skutočnosť, že v staropražských 
krámoch sa v 16. a 17. storočí predávali „všelijaké zvonce so-
kolie, jastrabie a krahulčie i sokoliarske kuklice“, teda sokoliar-
ske pomôcky.

Istý Burgundaň spolu s bratom chytali na Řípe a neďaleko Loun 
sokoly a jastraby. O českých dravcoch sa vyjadrili takto: „Mojou 
i bratovou túžbou je chytiť české sokoly s plavými pazúrmi, naj-
mä mladé, ktoré potom cvičíme a vycvičené ich predávame krá-
ľom a kniežatám za vysoké ceny“.
Skutočnosť, že sa lapaniu a cvičeniu dravcov venovali už v druhej 
generácii, dokazovala, že obchod s cvičenými sokolmi a inými 
dravými vtákmi bol z dlhodobého hľadiska výnosnou živnosťou.
Z roku 1753 pochádzajú záznamy v účtovnej knihe panstva Chl-
mec nad Cidlinou, podľa ktorých sa sokoliarom vyplatilo 10 
348 zlatých a 45 grajciarov. V roku 1754 vyplatili 660 zlatých 
v striebre cisárskemu sokoliarovi Weinantrovi, aby z Dánska pri-
viezol islandského sokola. V roku 1562 je datovaný list arciknie-
žaťa Ferdinanda, v ktorom Katarínu Rozendorfovú žiada, aby Ja-
novi Hruškovi poslala 2 rárohy a nerobila mu pri nákupe žiadne 
prekážky. Zároveň sa zaručil za platbu kúpnej ceny. Sám Ferdi-
nand často so svojimi sokolmi lovil v Českej Breznici.

Koho zaujíma história sokoliarstva podrobnejšie, môže si ju pre-
čítať v knihe „SOKOLIARSTVO - 1. diel: História sokoliarstva“, 
ktorá vyšla vo vydavateľstve Epos.

Autor: Tomáš Krivjanský
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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./fax: 044/4321 016, 4326 112, 4320 570, e-mail: 
mackova@stonline.sk; epos@epos.sk
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