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V prvej polovici 18. storočia európske sokoliar-
stvo postupne zaniká. Poslednými vládcami, 

ktorí ešte podporovali sokoliarstvo, boli rakúski 
panovníci Jozef I. (1705 – 1711) a Karol VI. 
(1711 – 1740). Obaja sa zaslúžili aj o obohate-
nie európskeho kultúrneho dedičstva v hudbe, 
výtvarnom umení a architektúre. Hodno spo-
menúť ešte hessenského miestodržiteľa, tzv. 
„Modrého kurfirsta“ Klementsa Augusta (1700 – 
1761). Posledným vysoko postaveným, vášnivým 
sokoliarom bol „Divoký – markgróf“ Carl Wilhelm 
Friedrich von Brandenburg Ansbach (1707 – 
1738), ktorý si vydržiaval viac ako 50 sokoliarov. 
Obrovskými nákladmi na sokoliarstvo priviedol 
markrabstvo Bádensko na pokraj štátneho ban-
krotu. Počas svojej vlády ulovil najmenej 34 
429 kusov zveri. Bol veľkým sponzorom umenia. 
Ako prvý dal do nemčiny preložiť dielo „Sokolieho 
cisára“ Fridricha II. Hohenštaufského „De Natura 
avium et de arte venandi cum avibus“. Sokoliarstvu 
sa venoval aj zemský gróf hessenský Fridrich II. 

Obdobie baroka nebolo sokoliarstvu priaznivo naklonené. Na 
niektorých sokoliarskych šľachtických dvoroch však pompéz-
nosť sokoliarskeho lovu a súvisiacich rituálov dosiahla dovtedy 
nepoznané dimenzie.
Aj v Čechách a na Slovensku sokoliarstvo aj napriek stáročným 
tradíciám postupne zanikalo. Ešte v roku 1781 nariadil gróf 
Schwarzenberg lesným úradom v Protivíne a v Hlbokej, aby 
chytali sokoly sťahovavé. „Nedávno bol vydaný príkaz poně-
šickému a litoradickému poľovníkovi, keby sa v ich revíroch 
vyskytli a usídlili sokoly, a to druhu, ktorý sa nazýva sokol 
sťahovavý, aby boli ich mladé vybraté z hniezd a tri alebo štyri 
najsilnejšie vychované.“ Ďalej prikázal, aby všetky jastrabie 
koše v bažantniciach protivínskeho, radaňského, netolického 
a hlubockého obvodu boli opravené a nastavené v revíri. Chy-
tené jastraby mali byť starostlivo ošetrené podľa sokoliarskeho 
poriadku a poslané na kniežací dvor. Znamená to, že aj keď 
sokoliarstvo na komorných statkoch dohasínalo už v 17. sto-
ročí, na najväčších sa udržalo ako zábava pre majiteľov alebo 
hostí. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia však sokoliarstvo 
na území Slovenska a Čiech až na malé výnimky úplne vymizlo.
Nové palné zbrane, ktoré poskytovali mnohostrannejšiu zába-
vu, postupne sokoliarstvo vytlačili. Počas napoleonských vojen 

zaniklo v celej Európe s výnimkou Ruska, Balkánu a Anglicka.
Ešte v roku 1815 v priebehu Viedenského kongresu zvolaného 
po Napoleonovej porážke sa panstvo občas zabávalo sokoliar-
skym lovom v okolí Viedne. Boli to však skutočne len záchvevy 
a dozvuky predchádzajúcej slávy. Pre 18. a 19. storočie sa 
charakteristickým spôsobom lovu stala štvanica. Sokoliarstvo 
patrilo stredoveku. V roku 1906 sa gróf Kinský neúspešne po-
kúsil obnoviť túto loveckú zábavu šľachtických kruhov. Mienil 
spestriť program pardubických parforsných pohonov nasade-
ním sokolov vycvičených v Tunise.
Rýchly úpadok sokoliarstva vo svete v druhej polovici 18. 
storočia však nebol len dôsledkom rozširovania účinnejšieho 
spôsobu lovu so strelnými zbraňami, najmä brokovými, ale aj 
zákonitým následkom radikálnych spoločenských zmien, keď 
zanikajúci feudalizmus postupne nahrádzal nastupujúci ka-
pitalizmus. Je skutočne pozoruhodné, že stáročia pretrvajúce 
sokoliarstvo neohrozilo existenciu sokoliarskych dravcov vo 
voľnej prírode napriek tomu, že milovníci sokoliarskeho lovu 
každoročne odchytili obrovské množstvo dravých vtákov. Ich 
stavy zdecimovalo až masové používanie loveckých palných 
zbraní a zavádzanie chémie v poľnohospodárstve a lesníctve.
Po Veľkej francúzskej revolúcii na prelome 18. a 19. storočia 
vo Francúzsku zrušili sokoliarstvo spolu s ďalšími výsadami 
vládnucej triedy. Zaujímavé je, že tento archaický, historicky 
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dávno prekonaný zákaz formálne zrušili až v roku 1959, tak-
že Francúzi sa mohli legálne zaoberať sokoliarstvom len asi 
polstoročie. Napriek tomu však sokoliarstvo vo Francúzsku 
nezaniklo úplne. Existovalo sporadicky aj v 19. storočí. Naprí-
klad otec slávneho maliara Henryho de Toulouse Lautrec bol 
aktívnym sokoliarom.
Sokoliarstvo postupne odumieralo aj v ostatných európskych 
štátoch, aj keď bez výslovného zákazu. Je veľmi ťažké pocho-
piť, že tento všeobecne uctievaný spôsob lovu z Európy tak 
rýchlo vymizol. Určitý podiel na tom má rozširovanie honosných 
parforsných poľovačiek, ktoré prišli do módy najmä vo Francúz-
sku. Vyššia anglická šľachta, ktorá sa dovtedy vášnivo veno-
vala sokoliarstvu, sa preorientovala na veľkolepé poľovačky. 
Tradíciu lovu s dravcami však udržiavala anglická vidiecka 
šľachta, a tak sa civilizovaná forma sokoliarstva zachovala až 
po dnešok. Anglickí a škótski sokoliari boli neprekonateľní pri 
výcviku hniezdošov a haluzníkov. Holanďania sa vypracovali 
na skutočných majstrov pri výcviku sokolov chytených v do-
spelom veku, a to mladších, nazývaných passagers (nemecky 
Wildfang, rusky sljotky), ale aj starších, označovaných hagards 
(nemecky Hagard, rusky rasmutyje). Čerstvo chytené dospelé 
sokoly privykali na človeka zaujímavým, aj keď dosť drastickým 
spôsobom. Do uzavretej miestnosti s holými stenami napustili 
do výšky 30 cm vodu. Do vody uprostred miestnosti sa postavil 

sokoliar a vypustil divého sokola. Ten nemal na vyber a po bez-
výslednom poletovaní okolo stien miestnosti musel zosadnúť 
sokoliarovi na ruku, plece alebo na hlavu. Týmto spôsobom, 
ktorý Holanďania prevzali od cvičiteľov z Islandu, si čerstvo 
chytené sokoly veľmi rýchlo zvykli na človeka.
Pokus o oživenie tradičného sokoliarstva podnikli v roku 1839 
najprv v Holandsku, kde založili „Royal Loo Hawking Club“. 
Mali na čom budovať, veď v roku 1830 (teda pred založením 
klubu) 240 sokolov, vrátane niekoľkých sokolov poľovníckych 
z Grónska, ulovilo v Holandsku 200 volaviek. Prezidentom 
klubu sa stal princ Alexander Nizozemský. Známi a vplyvní 
šľachtici, napríklad uhorský gróf Esterházy, ktorí sa stali členmi 
klubu, buď sokoliarstvo aktívne vykonávali, alebo ho aspoň 
podporovali.
V tomto kráľovskom klube pôsobil Adrian Mollen, najslávnejší 
zástupca sokoliarskej dynastie Mollenovcov. Po zániku klubu 
prijal ponuku kniežaťa Trautmannsdorffa a v päťdesiatych ro-
koch 19. storočia v Rakúsku „cvičil rárohy z Uhorska“, ktoré 
mohli pochádzať aj z nášho územia.
Koho zaujíma história sokoliarstva podrobnejšie, môže si ju 
prečítať v knihe „SOKOLIARSTVO“ 1. diel: „História sokoliar-
stva“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Epos.
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