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V sedemnástom storočí dalo Francúzsko 
svetu v osobe slávneho Charlesa d’Arcu-

sia odborníka, ktorého kniha „La Fauconniere“ 
(vydaná: Paris, Rouen 1615, 1627, 1644) ako 
jediná mohlo súperiť s dielom Fridricha II. 
Hohenštaufského. Pútavo v nej prerozprával 
svoje sokoliarske zážitky, poznatky a skúsenosti 
z pôsobenia na francúzskom kráľovskom dvore. 
V roku 1617 vyšiel preklad tejto publikácie do 
nemčiny, ktorý mal rozhodujúci vplyv na nemec-
ké sokoliarstvo.

Ľudovít XIII. (1610 – 1643) je označovaný za najvýznamnej-
šieho francúzskeho sokoliara. Údajne sa vo dne v noci venoval 
svojim dravcom. Na cestách po Francúzsku, ale aj v cudzine ho 
vždy doprevádzali sokoliari s dravcami. V zimných mesiacoch 
sa na jeho popud vo veľkej sále Louvru konali zábavné lovy, pri 
ktorých sokoly kobce chytali vrabce.
Aj jeho syn Ľudovít XIV. – kráľ Slnko (1643 – 1715) bol veľkým 
priaznivcom sokoliarstva. Pravidelne (dvakrát až trikrát do týž-
dňa) sa s kráľovnou a početným sprievodom vypravil do lesov 
pri Fontainebleau, aby sa venoval sokoliarskemu lovu.
Výber dravcov a ich nákup na domácich, ale aj zahraničných 
trhoch zabezpečoval „Grand Fauconnier“. Každoročne vysielal 
niekoľko starostlivo vybraných adeptov sokoliarstva, aby sa 
učili u uznávaných holandských sokoliarov.
Do konca 17 storočia rozšírenie sokoliarstva ovplyvňovali aj 
zemepisná poloha a demografická štruktúra obyvateľstva jed-
notlivých krajín Európy. V oblastiach, kde prevažovala meštian-
ska alebo vidiecka kultúra (napríklad vo Švajčiarsku), bol lov 
s dravými vtákmi takmer neznámy.

Naproti tomu Nizozemsko (Holandsko a Belgicko) sa vďaka 
výhodnej zemepisnej polohe tranzitnej krajiny, vhodnej na chy-
tanie dravcov na ťahu, stalo strediskom slobodných sokoliarov, 
ktorých sa do svojich služieb snažili získať panovníci a šľachta, 
takže pôsobili na sokoliarskych dvoroch celej Európy. Flámske 
výrazy pre sokoliarsky výstroj a výcvik významne ovplyvnili od-
bornú sokoliarsku reč.
Lov s dravcami vysokého letu bol väčšinou (vzhľadom na vysoké 
finančné náklady) vyhradený príslušníkom vysokej šľachty, ktorí 
sa v Nemecku orientovali predovšetkým na sokola sťahovavé-
ho. Samozrejme len vtedy, ak zo severnej Európy nezakúpili 
alebo nedostali do daru sokola poľovníckeho.
Vo Francúzsku si sokoliari najviac cenili rároha južného, ktorý 
vtedy obýval oveľa väčšie územie ako dnes, takže bol známy 
aj v Nemecku. Rároh južný bol klasickým dámskym sokolom 
a umožnil rozvoj elegantnejšej formy sokoliarstva, pri ktorej 
pekne oblečené a upravené ženy v dámskom sedle jazdili so 
vzhľadovo veľmi peknými sokolmi na ruke.
Vidiecka šľachta naproti tomu s obľubou lovila s dravcami 
nízkeho letu. V Nemecku a Anglicku najmä s jastrabom, pretože 
tento dravec si (vzhľadom na nízke obstarávacie náklady a vy-
sokú účinnosť pri love malej zveri) na seba zarobil. Taliani dávali 
prednosť krahulcom.
Šľachtic poľoval so sokolom takmer výlučne na koni v spolu-
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PRAVIDELNE, DVAKRÁT AŽ TRIKRÁT DO TÝŽDŇA, VYCHÁDZAL KRÁĽ S KRÁĽOVNOU 
A POČETNÝM SPRIEVODOM DO LESOV PRI FONTAINEBLEAU.
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práci s dobre vycvičeným poľovným sliedičom alebo stavačom. 
To si mohli dovoliť len naozaj zámožní sokoliari, ktorí na našom 
území lovili najmä jarabice, prepelice, bažanty a zajace.
Zo zápisu v denníku Juraja Rákocziho zo dňa 23. a 25. októbra 
1647 vyplýva, že na poľovačke pri Veľkom Varadíne nemal dosť 
poľovníckych dravcov „cenkém“. Poľoval aj s chrtmi a ulovil 90 
zajacov, 3 srny a 32 bažantov.
Premyslené darovanie sokolov pomohlo v roku 1652 vyriešiť 
zložitý medzinárodný konflikt a úspešne ukončiť ruskú vojenskú 
výpravu proti chánovi Chosrevovi, ktorý bojovými akciami na-
rušil spojenie medzi Perziou a Moskvou a nebezpečne sa blížil 
k Astrachánu.
O sokoliarstve sa zmieňuje A. Sedláček vo svojom diele „Hrady, 
zámky a tvrze kráľovstva českého“, keď uvádza: „Ešte skôr ako 
sokola skrotili predkovia naši krahulca, takže ho na vtákov pus-
tiť mohli. Ak bolo veľa snehu, bolo lepšie štvať zajacov sokolmi 
ako chrtmi alebo jastrabom (Diel III., str. 231). Stávalo sa nie-
kedy, že prenasledujúci vták, aj keď vycvičený, uletel. Uvádza 
sa aj príklad. Jedného času pán Strežimerský jazdil pri love. 
Naháňal vtákov, metajúc po nich jastrabom. Keď vtáky vstali, 
vrhol po nich jastraba. Ten pohol sa po nich, ale uletel (Diel IX., 
str. 251). Snemové uznesenie z roku 1656 ustanovuje... ob-
zvlášť pražské revíry a lesy prenasledujúcimi vtákmi nejazdiť.“

V Jiráskových „Starých povestiach českých“ je zaujímavá for-
ma, akou Neklanov posol vyzýva udatných bojovníkov do 
vojny proti kniežaťu Vlastislavovi: „Nech každý, kto má sokola, 
krvistreba alebo rároha, krahulca alebo káňu bielokurú, nech 
ich vezme so sebou do poľa, nech nikto týchto dravcov doma 
nenecháva. Kto by tak neurobil, kto by sa poľu vyhol, ten že 
zahynie, ten že bude týmto mečom popravený.“

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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