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Na výcvik aj lov musel mať každý dravec vlast-
ný výstroj, ktorý sa za stáročia podstatne 

nezmenil. Vzhľadom na obmedzený dopyt, ktorý 
bol (a stále je) limitovaný relatívne nízkym poč-
tom sokolov a sokoliarov, sériová ani hromad-
ná výroba neprichádza do úvahy, preto stredo-
vekí sokoliari (tak ako dnešní) museli jednotli-
vé súčiastky výstroja do najmenších podrobností 
vypracovávať ručne.

Učený Bohuslav Balbín (1621 - 1688) vo svojich „Miscella-
niach“ tvrdil, že sokoly z Čiech bývali na výcvik a lov najspôso-
bilejšie, veľmi učenlivé a prítulné. Boli to ušľachtilé a odváž-
ne dravce, ktoré sa nebáli smrti a neváhali smelo zaútočiť aj 
na veľké vtáky.
Istý Burgunďan spolu s bratom chytali na Řípe a pri Rané neďa-
leko Loun sokoly, rárohy a jastraby. Zaujímavé je, že podľa tvr-
denia oboch bratov v tých miestach lovil už ich otec.
Úspešné zvládnutie krotenia, výchovy a výcviku loveckých drav-
cov u sokoliara predpokladalo (a stále predpokladá) trpezli-
vosť, zručnosť a odborné znalosti. Pokoj a poslušnosť si cviči-
teľ vynucoval hladom, bránením v spánku a tmou, niekedy po-
užíval aj hojdačku. Tieto z nášho hľadiska nehumánne metódy 
často kombinoval. Dravca s čiapočkou v tmavej miestnosti po-
sadil na hrazdu, na ktorej sa o hlade hojdal aj dva dni. Krutá, 
ale účinná forma výcviku, ktorá sa dnes už nepoužíva.
Keď dravec prestal vzdorovať, sokoliar ho nosil na ľavej ruke 
a učil ho prijímať potravu na rukavici alebo na vábidle. Zároveň 

dravca zvykal na ľudí, psov a kone. Záverečná fáza výcviku vo 
voľnej prírode prebieha aj dnes v nezmenenej forme.
Takmer všetky poľovné psy, ktoré sa v stredoveku používali, 
možno zaradiť medzi duriče a kopovy, ku ktorým pravdepodob-
ne v 14. až 15. storočí pribudla vyžla. Na našom území sa cho-
vali najmä chrty. Tieto psy sa uplatňovali pri love na veľkú zver 
– jelene, medvede a diviaky.
S rozširovaním výmery ornej pôdy, lúk a pasienkov však rástla ob-
ľuba často honosných poľovačiek na malú pernatú i srstnatú zver.
Už v šestnástom storočí sa pri love začali používať palné zbrane 
(pušky) a následne sa rozvíjali nové formy lovu, ktorým už kla-
sické duriče nevyhovovali. Psy museli zver vysliediť a vystaviť 
alebo vyplašiť, aby poľovník mohol strieľať alebo cvičený dravý 
vták zaútočiť. Vzrástol význam práce psa po výstrele, keď bolo 
potrebné dohľadať postrelenú zver.
Žiadané vlastnosti mali len takzvané „vtáčie psy“, ktoré pre 
sliedičské vlohy alebo schopnosť vystavovať používali pri love 
s dravými vtákmi. V Uhorsku, resp. na území Slovenska bol na 
Zayovskom panstve v Uhrovci (okres Topoľčany) už okolo roku 
1700 doložený cieľavedomý chov zlatožltej vyžly.
Z nemeckých prameňov pochádzajú zmienky o čiernobielych 
stavačoch používaných výhradne pri sokoliarskom love, kto-
ré sú považované za predchodcov terajších münsterlandských 
stavačov. Nazývali ich „Vogelhunde“, teda „vtáčie psy“. Typic-
kým psom anglických sokoliarov boli špringeršpaniele.
Napriek mimoriadnemu bohatstvu zveri boli v 16. storočí úlovky 
pomerne málopočetné, pretože prvé palné zbrane boli nedoko-
nalé. Ešte v druhej polovici 16. storočia sa s vtedajšími puška-
mi strieľalo najmä v oborách, kde bolo možné zver zhromaždiť, 
čo zvyšovalo pravdepodobnosť zásahu. Trafiť vtáka v letku bolo 
v tých časoch veľmi problematické. Preto sa pôvodné spôsoby 
lovu stále udržiavali, či už išlo o veľkolepé parforsné poľovač-
ky na jelene s početnými svorkami duričov, alebo o lov kušou, 
oštepom, pomocou cvičených dravých vtákov alebo do sietí.
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Poľovnícke siete zhotovovali a opravovali najčastejšie rybári. 
Jestvovali však už aj špecializovaní majstri zaoberajúci sa ple-
tením hodvábnych sietí určených na lapanie vtákov. Vtáky sa 
chytali aj na tzv. vtáčí lep, ktorý sa väčšinou vyrábal z dubien-
ky. Najčastejšie však vtáctvo lovili vycvičené dravé vtáky, najmä 
sokoly a jastraby, menej krahulce.  
Sokoliarstvo predstavovalo v tejto dobe taký významný feno-
mén, že zasahovalo do hospodárskeho a politického života kra-
jiny. Na Slovensku sa v spisoch mestského archívu z roku 1555 
zachovala sťažnosť mesta Košíc adresovaná kráľovi: „...junáci 
jeho veličenstva i s kapitánom, i pešky, i z koňa s krahuľami, so 

psami poľujú, mnoho škody tak narobiac po poľoch“.
Z dostupných dobových písomných prameňov sa dozvedáme: 
„Na schôdzkach snemu v Bratislave v roku 1569 sa mnohým 
pánom videlo dôležitejšou vecou zabezpečiť si sokola, ako sa 
starať o zákonodarné záležitosti. Boli i takí, čo šli na snem ako 
so zverincom, a keď sa rozchádzali, pánov, ktorí boli zo soko-
loplodných krajov slovenských, kde bol chov sokolov, obsypali 
novými prosbami o týchto dravcov.“
T. Nádassdy prosil v liste P. Pálffyho: „Vlani sme žiadali Vašu 
milosť, aby ste nám zaobstarali niekoľko rárohov tam vo Vašom 
kraji, pretože ich je tam veľká hojnosť.“
Podaktorí vášniví sokoliari mysleli na svoje sokoly aj pri plne-
ní diplomatických misií alebo počas vojny. Napríklad Fraňo Zay 
napísal svojej žene do Uhroviec, aby nezabudla, že je čas vybe-
rať jastrabčatá, sokolčatá a krahulčatá.
V korešpondencii uloženej v rodinných archívoch našich zema-
nov sa zachovalo veľa listov, ktoré sa týkajú sokoliarstva. Pod-
ľa nich k milovníkom sokoliarstva patrila rodina Bathyányovcov.
V roku 1569 poslal L. Banffy z hradu Beckov sokola rároha grófo-
vi Bathyányovi. Zo sprievodného listu vysvitá, že ho žiadal aj o za-
dováženie vyžly na jarabice. Gróf Pálffy v tom istom roku cho-
val pre Bathyányovcov dva sokoly rárohy. Informoval ich, že je-
den uletel, ale poranil si nohu, a tak ho znovu odchytili a vyliečili.
Roku 1573 prosil gróf Bathyány Františka Thurzu, aby mu poslal 
sokolov. Thurzova manželka mu odpovedala: „Rárohov by som 
poslala rada, ale tu na Orave nemám už ani jedného“.
Aj víťazný vojvodca Šimon Forgách vo Veľkých Šuranoch choval 
a cvičil sokoly. V roku 1579 napísal do Chorvátska Jurajovi Zrín-
skemu. „Tri sokoly Vám chovám, ale nemám človeka, po kto-
rom by som ich mohol poslať. Nech pošle po ne Vaša milosť“.
Známymi chovateľmi sokolov boli členovia rodiny Zayovcov. 
Podľa zachovanej korešpondencie ich známi a príbuzní ne-
ustále žiadali o sokoly pochádzajúce z hniezdísk okolo Uhrov-
ca a Levíc.
Do roku 1596 je datovaný výpočet kuních kožušín, jariabkov, 
tetrovov a krahulcov, ktoré boli poddaní z okolia Lučenca povin-
ní odovzdávať zemepánom. Záznam obsahoval aj povinnosť na 
príkaz vrchnosti loviť zver pomocou sietí. Dá sa predpokladať, 
že stanovené kvóty pernatej zveri plnili za pomoci cvičených jas-
trabov a krahulcov.
Koho zaujíma história sokoliarstva podrobnejšie, môže si ju 
prečítať v knihe „SOKOLIARSTVO, 1. diel História sokoliarstva“, 
ktorá vyšla vo vydavateľstve Epos. 
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OBRAZ Z ROKU 1628: DIEŤA A HOBBY – SOKOL LASTOVIČIAR. 
ZÁMOK HERRINGHAUSEN – WESTFALEN

SŤAŽNOSŤ ZO 16. STOROČIA: „...JUNÁCI JEHO VELIČENSTVA I S KAPITÁNOM, I 
PEŠKY, I Z KOŇA S KRAHUĽAMI, SO PSAMI POĽUJÚ, MNOHO ŠKODY TAK NARO-
BIAC PO POĽOCH“.

CHYTANIE PERNATEJ ZVERI DO SIETÍ AJ ZA POMOCI SOKOLIARSKEHO DRAVCA 
PRIPÚTANÉHO ŠNÚROU (17. STOROČIE)
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