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Rozhovor

Spomínam si, že prvého sokoliara
som stretla ešte ako prvácka,
ked pred školu prišiel o niekolko
rokov starší žiak, ktorému na
ruke sedel operený dravec
s ciapockou na hlave. Mladým
sokoliarom nebol nik iný, ako
terajší veterinárny poradca
Slovenského klubu sokoliarov
pri SPZ - MVDr.Peter Blaško.
Samozrejme, vzbudil velkú
pozornost a srdnato pôsobiaceho
vtáka všetci sme sa chceli aspon
dotknút prstom. Až ovela neskôr
som sa o sokoliaroch dozvedela
viac a takmer každá zmienka
o nom bola spojená s menomv , ,
ANTONMORAVCIK,s ktorym sa
dnes zhovárame.
Akoakedystesa stalisokolia-
rom?Címoperenédravcevzbudili
vášzáujem?
- V šestdesiatych rokoch sme bý-
vali na Hornom Machnáci nad
bratislavskou zoologickou zá-
hradou, ktorá sa v tom case prá-
ve budovala a zacínal tam fungo-
vat ornitologickýkrúžok, ktorý sa
rozšíril aj o sokoliarsky krúžok.
A kedže v tom case vyšla aj kniž-
ka SokoliarTomáš,ktorá sa stala
mojou oblúbenou, a užvtedysom
chovaldravévtáky,sokoliarstvosa
mi stalo celoživotnouzálubou.

Väcšinapolbvníkovmáo sokoliar-
stveasponzákladné vedomos-
ti I ked'orla,sokolacl myšlara
poznáobycajneIbaz pohlkduna
Ichsiluetu,ked'Im plachtiavy-
sokonadhlavami.Napriektomu,
že sa dravévtáctvovyužlvapri
loveIbavýnimocne,prepolbvní-
kovje sokoliarstvocímsi blízke.
Precoasi?
- Sokoliarstvo je takisto lov - jeho
najhumánnejší a najušlachtilejší
spôsob. Jeho tradícia má viac ako
štyritisíc rokov. Je to úplne priro-
dzený spôsob lovu, ktorý sa v prí-
rode odohráva denno-denne,
neustále. A napokon - všetci so-
koliari sú zároven aj polovníkmi,
aj ked niektorí polujú iba s drav-
cami.

Ste dlhorocnýmpredsedomSlo-
venskéhoklubusokoliarovpri
SPZ,pretoIstemôžetepovedat:
akosa u nászacinalososokoliar-
stvoma akýmizmenamiprešlo?
- Po druhej svetovejvojne zacalo
sokoliarstvoožívat až okolo roku
1960 a v roku 1967 bol založený
sokoliarsky klub, vtedy ešte ako
ceskoslovenský, ktorého clenom
som sa stal. Po prvom federatív-
nom usporiadaní Ceskosloven-
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ska v roku 1971 vznikol Sloven-
skýklub sokoliarovpri SPZ, ktorý
funguje dodnes. Žial, po nežnej
revolúcii sa objavili rôzni aktivisti
a rôzne obcianske "ochranárske"
združenia s výdatnými dotáciami
zo zahranicia, ktorí sa sami urcili
za jediných odborníkov a znalcov
a svojou cinnostou zabrzdili roz-
voj slovenského sokoliarstva ako
aj chovatelstva na celé desatrocie.
Ažpo volbách v roku 2006 prijala
Slovenská republika legislatívu,
ktorá postavila slovenskýchsoko-
liarov a chovatelov za rovnocen-
ných partnerov s ostatnými soko-
liarmi a chovatelmi v Európskej
únii.

Istýcassavysokoocenovalprí-
nossokoliarstvapri biologic-
kejochraneletísk.Pokracujetáto
službaI v súcasnostiamožno
ochrannúfunkciuoperenýchdrav-
covpoužít'ajniekdeInde?
- Dnešné moderné sokoliar-
stvo zachránilo už množstvo vi-
níc a rôznych polnohospodár-
skych kultúr a taktiež bdie aj nad
bezpecnostou letísk biologickou
ochranou s dravcami, kde sa vy-
užíva prirodzený inštinkt vtákov
pred dravcami.

VedietesokolíarskydvorAmK
prí hradeCervenýKamen,teda
možno povedat:že ste profesio-
nálnymsokoliarom.Akéje posla-
nie takéhoto"sokoliarskehodvo-
ra" a co všetkosa na nomrobí?
- Sokoliarsky dvor ASTUR vzni-
kol v roku 1998 a jeho úlohou
a cielom je priblížit dravce verej-
nosti, zachovávat sokoliarstvo ako
kultúrne dedicstvo našich pred-
kov, napomáhat k ochrane drav-
cov a to najmä tým, že liecime rôz-
ne poranené dravce a pokúšame
sa ich vrátit spät do prírody. Ve-
nujeme sa tiež výskumu umelé-
ho odchovu dravcov. Úspešne od-
chovávame sokoly rárohy, sokoly
stahovavé, orly skalné a pod. Na
sokoliarskom dvore máme najväc-
šiu kolekciu dravcov na Slovensku

a každý dravec má popisnú tabul-
ku v troch jazykoch - (slovencine,
nemcine a anglictine). Návštevní-
ci majú možnost pozorovat drav-
ce aj pri lietaní a podávame im i
odborný komentár.

Akýje u nássystémzáchrany
a ochranydravcov?Ktookrem
Slovenskéhoklubusokoliarovsa
venujezáchranenapr.poranených
vtákov?Kdevšadesútakéto"sta-

nícezáchrany"?
- Túto cinnost dlhé roky vykoná-
vali sokoliari úplne zdarma, potom
si ale rôzne "ochranárske zdru-
ženia" zrejme všimli, že by sa na
tom dalo zarobit a tak teraz akože
"funguje" niekolko "záchranných
staníc'~ Lenže sa to deje bez akej-
kolvek nestrannej kontroly a nie-
komu sa zdá, že je to všetko v po-
riadku. V skutocnosti však jediný
skutocne odborný predpoklad na
túto cinnost majú sokoliari. Tí to-
tiž musia mat (a majú) skúšku tak
z polovníctva ako aj skúšku zo so-
koliarstva a s prácou s dravcami aj
bohaté praktické skúsenosti.

Je o chova výcvíkpematých
dravcovzáujemaj medzimladý-
mllbdlnl? Budetemat' nasledov-
nikov?
- Ano, môžem potvrdit, že je dost
velký záujem najmä medzi štu-
dentmi lesníckych škôl, ale o dra-
vé vtáctvo sa zaujíma i široká ve-
rejnost. Napokon na niektorých
lesníckych školách je sokoliarstvo
ucebným predmetom.

Ktosa môžestat' sokoliaroma ako
môžezískat'pernatéhodravca?
- Každý kto zloží skúšku z porov-



níctva a zo sokoliarstva sa
môže stat clenom klubu.
Dravce sa už odchovávajú vo vel-
kých množstvách, preto zaobsta-
rat si dravca dnes nie je žiadnym
problémom.

Slovenský klub sokoliarov už tra-
dicne každorocne usporadúva
polbvacky za pomoci pematých
dravcov. Aké pochopenie majú
polbvníci pre tento sposob lovu?
Viete už, kde bude tohto roku ta-
káto nevšedná polbvacka?
- Pravidelne, zväcša v polovici ok-
tóbra, usporadúvame medziná-
rodné stretnutie sokoliarov a po-
lujeme najcastejšie v okresoch
Šala, Galanta a Nové Zámky, kde
máme velmi dobrú spoluprácu
s polovníkmi. Sokoliari sú sústre-
dení a ubytovaní na termálnom
kúpalisku Horné Saliby - Diakov-
ce aj so svojimi dravcami a odtial
potom odchádzajú do revírov.

Záchranou a ochranou pematých
dravcov sa u nás zaoberajú aj
dklšle ochranárske organizácie -
spolupracujete s nimi?
- Žial, domnievame sa, že ide
im predovšetkým o financné
prostriedky, ktoré môžu získat

prostredníctvom rôznych fon-
dov, dotácií a grantov.Neraz sme
sa presvedcili, že verejnost zavá-
dzajú nepravdivými informácia-
mi a škodia tak rozvoju sokoliar-
stva u nás a napokon i Slovensku.
Slovom- nemáme "spolocnú rec"
a preto s nimi nespolupracuje-
me.

Takako vždyna Jar,aj tohto roku
sa niekde našli otrávené per-
naté dravce a aj ked'obvlnenie
z podobnéhotrestuhodného cinu
sa nevysloví nahlas,obycajne sa
v tlaci a televízii nasmeruje po-
hllld verejnosti na polbvnikov. Do-
konca i vtedy, ked'ešte ani nie je
potvrdené,že Išlo o úmyselnú ale-
bo neúmyselnú otravu. Aj vy sl
myslíte, že na svedomí ich majú
naozaj polbvnícl?
- Nie. Naopak, podla môjho ná-

zoru polovníci sú skutocnými
ochrancami tak pernatých drav-
cov ako i ostatnej zveri. Ved len
vdaka nim aj dnešní "ochraná-
ri" majú vôbec co chránit! Infor-
mácie v médiách sú velakrát za-

vádzajúce a nepravdivé a už neraz
poškodili dobré meno polovní-
kov. V takýchto prípadoch by však
bolo treba konat a ústredie SPZ

bymalo podat trestné oznámenie
za poškodzovanie dobrého mena
svojich clenov.

Dobre si pamätám na jeden prí-
pad spred niekolkých rokov, ked
"ochranári" vari vo všetkých mé-
diách tvrdili, že pri Šali našli asi
50 zastrelených dravcov (túto in-
formáciu publikovali dokonca aj
v zahranicí). No asi po dvoch me-
siacoch vysvitlo o co išlo. Zistilo
sa, že ani vjednom dravcovisa ne-
našiel ani jediný brok!Ukázalosa,
že v pozadí bol ktosi, kto sa chcel
pomstit tamojšiemu polovnícke-
mu združeniu a uhynuté dravce
pozbieral spod stÍpov elektrické-
ho vedenia a naaranžoval ich ako
"obete" polovníkov.Vinníka oho-
váraci opät však skoncili beztrest-
ne, hoci ústredie SPZ malo na
nich podat trestné oznámenie za
ohováranie.

Váš klub rozvíja aj medzinárodné
kontakty - s kým konkrétne?

- Slovenskýklub sokoliarov sa
stal v roku 1999clenom medziná-
rodnej organizácie IAF

(International Association for
Falconry and Conservation of
Birds of Prey) a s touto organi-
záciou velmi úzko spolupracuje-
me. Úspešne spolupracujeme aj
s ostatnými sokoliarskymi a cho-
vatelskými klubmi v štátoch Eu-
rópskej únie.

Odchovat' dravého vtáka a vycvi-
cit'ho, si nepochybne vyžadu-
Je skutocný záujem a lásku ku
kamarátovi s krídlami. Zrejme to
chce velil casu, námahy aj financ-
né prostriedky. Kolko clenov má
váš klub?
- Na to, aby mohol clovekvycvi-
cit dravca treba mat naozaj mi-
moriadne vela trpezlivosti, casu
a lásky k dravcovi.Sokoliarstvoje
skutocným umením, tak ako sa to
píše aj v starej latinskej definícii
sokoliarstva:De arte venandi cum
avibus -,,0 umení lovu s dravými
vtákrni'~Mna osobne velmi teší, že
tomuto umeniu sa u nás venuje
aj vela mladých ludí a vo svojom
volnom case robia túto krásnu
a ušlachtilú cinnost, ktorá v nich
podporuje a rozvíjakrásne ludské
vlastnosti: vytrvalost, cielavedo-

most a lásku k prírode. Vdaka nim
potom ani nepomyslia na spôsoby
zábavy, ktoré môžu mladého clo-
veka zaviest k drogám, výtržnos-
tiam a iným nekalým cinnostiam.
Slovenský klub sokoliarov pri SPZ
má teraz 354 clenov a 23 kandidá-
tov na clenstvo.

za roky, ktoré sa venujete soko-
liarstvo vám Iste rukami prešlo
velil operených dravcov. Spomi-
nate si na takého, ktorý bol nie-
cím výnimocným?
- Sokoliarstvu, ochrane dravcov
a polovníctvu sa venujem viac ako
štyridsat rokov.Od samého zaciat-
kuma tak zaujalo,že ajoženit som
sa stihol až ked som mal štyridsat-
pät rokov.Terazuž mám dve krás-
ne dcéry: Diana (samozrejme, že
meno je po bohyni lovu) má desat
rokova druhá, Sandra, dva roky.
Vdaka manželkinmu pochopeniu
sa aj nadalej môžem naplno ve-
novat svojejpráci, ktorá je i mojou
celoživotnouzálubou.

A teraz nieco o výnimocnom
dravcovi. V roku 1990 som do-
stal do daru sokola z odchovu
z Rakúska,ktorý mal aj medziná-
rodne uznávaný CertifikátCITES.
V roku 1992 podpísalo Ceskoslo-
vensko medzinárodný dohovor
ClTES a potom v roku 1993 ho
podpísalo už i samostatné Slo-
vensko. O niekolko rokov ne-
skôr vznikol aj Výkonný orgán
CITESna Ministerstve životného
prostredia SRa môj sokol sa zra-
zu stal- nelegálnym. Pracovnícka
výkonného orgánu CITES chce-
la odo mna tzv. "dovozný per-
mit' na Slovensko napriek tomu
že ked som tohto sokola dostal,
SR ešte nepodpísala spomínaný
dohovor. S týmto sokolom, bola
to samicka, som osem rokov ak-
tívne poloval na bažanty a potom
som ho dal na odchov a úspešne
odchovala asi 50 mladých soko-
lov, velakrát aj v úlohe adoptív-
nej matky.

Tento legálny sokol žil sedem-
nást rokov(ažkýmneuhynul) ako
nelegálny! Neverili by ste, kolko
kilogramov papiera sa popísalo
o rozhodnutiach, pokutách a staž-
nostiach!Noitak ostal tento sokol
podla úradníckyVýkonného orgá-
nu CITES,ktorási dlhé rokyvykla-
dala legislatívu a medzinárodné
dohovorypo svojom,nelegálnym.
Úradník "zabetónovaný" vo svo-
jej funkciivám môže roky doslova
nicit život,alenemusí rešpektovat
zákony a dohovory! S jednotlivý-
mi dravcami som prežil vela za-
ujímavýchsituácií,na ktoré nikdy
nezabudnem, ale tento darovaný
sokol bol výnimocný práve kvôli
neuveritelnej byrokracii, ktorá sa
okolo neho rozpútala, preto som
ho musel spomenút. Ale ani to
ma neodradilo od záluby, ktorá -
ak vychádza zo srdca - vám osta-
ne na celýživot.

PripravilaJÚLIADRIENOVSKA
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