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EXPANDER
NA DRAVCE
KEĎ ŠŤUKY MAJÚ HVIEZDNE MANIERE

Trofej
Ozdoba zveri, pýcha chovateľov... i snobov

O LOVE ZUBÁČA „NA GUMU“

Rande
s hľuzovkami
NOVÁ RUBRIKA O HUBÁCH
A HUBÁRČENÍ

10
otázok
a odpovedí



Najvýznamnejšou uda-
losťou sokoliarskeho
roka bol 1. ročník
Medzinárodného fes-
tivalu sokoliarov

v Anglicku. Uskutočnil sa 14.
a 15. júla tohto roka pri meste
Reading, päťdesiat kilometrov od
Londýna, v priestoroch panstva
Englefield.
Hlavnou myšlienkou podujatia
bolo predstavenie sokoliarstva
v celom jeho historickom vývoji
od 2. tisícročia pred naším leto-
počtom až po súčasnosť. Garan-
tom podujatia boli popri
domácich Angličanoch sokoliari
zo Spojených arabských emirátov,
ktorých snahou je zapísať soko-

liarstvo na listinu svetového kul-
túrneho dedičstva. Preto sa na
tomto podujatí zúčastnili aj komi-
sári UNESCO.
Veľký záujem budili príslušníci
kráľovskej rodiny z arabských
emirátov.

Priviezli ťavy a púšť
Všetky očakávania usporiadateľov
prekonala účasť niekoľko tisíc so-
koliarov z viac ako tridsiatich kra-
jín sveta, ktorí prezentovali svoju
sokoliarsku činnosť v národných
stanoch. Arabskí sokoliari vybu-
dovali autentickú beduínsku de-
dinu vrátane sokolov, chrtov, tiav
a originálneho púštneho piesku.
Sokoliari z Kazachstanu, Mon-

golska, Kirgizska, Turkménska
a Maďarska vybudovali stepnú
osadu z niekoľkých júrt, aby re-
prezentovali kolísku sokoliarstva
v Strednej Ázii. Nechýbali ani so-
koliari z Číny, Japonska, Tuniska,
Južnej Afriky, Austrálie, USA
a Mexika.
Na festivale sa zúčastnili aj slo-
venskí sokoliari, a to najmä vďaka
finančnej podpore Slovenského
poľovníckeho zväzu, spoločnosti
Pharmacopola a redakcie Halali.
Spolu s Čechmi, Rakúšanmi,

Nemcami a Poliakmi reprezento-
vali tradície centrálneho stredoeu-
rópskeho sokoliarstva.
Počas dvoch dní sa uskutočnili tri
rôzne historické programy s drav-
cami a koňmi: „Doba temna“,

„Doba rytierov“ a „Kráľovské
dvory v Európe“, v ktorých účin-
kujúci vystupovali v dobových
kostýmoch.
Ďalej prebiehali tri národné prog-
ramy: „Japonské sokoliarstvo“,
„Arabské sokoliarstvo“ a „Soko-
liarsvo centrálne“. Tri súčasné
programy demonštrovali krúživé
čakanie so sokolom, lov s drav-
cami nízkeho letu a balónové lie-
tanie. Holandskí sokoliari
predviedli ukážku prastarej me-
tódy odchytu dravcov pomocou
strakoša a holuba. Zaujímavé boli
aj ukážky plemien psov z celého
sveta, používaných v sokoliarstve.
Nechýbali umelecké diela s mo-
tívmi dravých vtákov a sokoliar-
stva, expozícia Medzinárodnej
asociácie pre sokoliarstvo
a ochranu dravých vtákov IAF
a výstava projektov ochrany drav-
cov z celého sveta. Predstavili sa aj
veterinári vrátane špecialistov
z arabských sokolích nemocníc.
Konalo sa množstvo odborných
seminárov.

Prezentujeme tradície
Záverečné defilé pred oficiálnymi
hosťami pripomínalo slávnostný
pochod športovcov na olympiáde.
Známy slovenský sokoliar Miro-
slav Micenko podujatie zhodnotil
slovami: „Slovenskí sokoliari sa
neprišli do Londýna chváliť, pre-
zentujeme tu naše tradície, ale aj
odborné znalosti a úspechy, ktoré
sme dosiahli v odchove dravých

vtákov a v starostlivosti o pora-
nené dravce. Svet videl, že naše
skúsenosti sú bohaté. My sme vi-
deli jedno z najúžasnejších podu-
jatí, ktoré dôstojne predviedlo
verejnosti význam sokoliarstva.“

SOKOLIARSKA OLYMPIÁDA

Spájali ichdravce
Ing. Alojz Kaššák
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V prvopočiatkoch organizovaného
lovu vháňali lovci zver do primitív-
nej ohrady, ktorá sa postupne zužo-
vala a tam ju ubili. Odchytávali ju
do vykopaných jám, kde ju dorážali.

Pri zrázovej nadhánke zver nahnali k strmému
útesu, kam ju tlačili nasledujúce jedince v čriede
a po skoku do hĺbky ju lovci usmrtili. Zver vhá-
ňali do ubíjacích uličiek, ktoré tvorili vybudo-
vané a zužujúce sa zábrany, dlhé aj niekoľko
kilometrov. Na tomto spôsobe lovu sa zúčast-
ňovali aj ženy, ktoré vytvárali aj poľovné a bo-
jové skupiny a vynikajúco ovládali luk a sekeru.
Medzi najznámejšie lovkyne patrili amazonky
a členky bojových skupín Vlasty a Šárky.

Kult zveri
Čím je niečo zložitejšie a organizovanejšie, tým si
to vyžaduje viac špecialistov. Poľovníctvo nebolo
výnimkou. Organizovaný spôsob lovu viedol
k poľovníckej špecializácii a deľbe úkonov. Vyví-
jali sa nosiči sietí, sokoliari a psovodi. Na lov zveri
používali rozličné poľovnícke zariadenia, ako
pasce, jamy, siete, závesný ubiják, tĺčiky, nášľapné
pasce z dreva, ktoré mali nášľapnicu z pružných
jaseňových prútov, oká a slučky. Rody si svoje lo-
viská označovali zásekmi na stromoch, kapln-
kami vysekanými z kmeňov stromov, pričom
hranice lovísk tvorili prírodné vyvýšeniny, vy-
čnievajúce skaly a toky. Tie tvorili prvé náznaky
loveckého práva a ich porušenie viedlo k tvrdým
bojom. Podobným územným znakom boli aj ke-
remety, malé háje severských kmeňov, ktoré spra-
vovali kmeňoví šamani a kňazi. V podstate to
boli prvé zvernice kde chovali jelene, medvede
alebo inú zver, ktorú kmeň uctieval. Keremet si
celý kmeň chránil, pričom sa neklaňali bohom,
ale tvorivej sile slnka a prírody a obetovali v ňom
napríklad divoké kone. Vznikali rozličné kulty
zveri: kult medveďa, daniela, posvätného jeleňa,
ale i kulty prírody, napríklad kult stromu života.
Ženy kmeňa dojčili medvieďatá a pestúnov, ktoré
potom kmeň obetoval.
Divokých koní boli mnohopočetné čriedy.
Najmä na ruských stepiach sa kôň stal po-
stupne pomocníkom pri love. Bol i súčasťou lo-
veckej kuchyne a často ho obetovali pri jarných
slávnostiach. Obľúbený bol lov na koni so so-
kolom. Sokoliarstvo sa stalo významným spô-
sobom lovu a za kvalitného sokola vymenil kráľ
údajne až 200 zajatcov. Ďalším pomocníkom
lovca bol pes, ale používali sa aj iné zvieratá, na-
príklad v Indii leopard.

Sám proti zveri
Individuálny spôsob lovu medveďa by asi sú-
časnému poľovníkovi vyrazil dych. Lovec mal
ľavú ruku obalenú kovovou manžetou a držal
v nej dvojstrannú malú dýku. Tú vrazil medve-
ďovi do otvorenej papule a veľkou dýkou, ktorú
držal v pravej ruke mu prebodol bok. V Česku
sa používal spôsob lovu pomocou vábivých je-
leňov. Boli to posvätné jelene, ktoré chovali vo
zverničkách a používali ich na vábenie jeleňov
z voľnej prírody počas ruje.
Lovci používali masky napodobňujúce jeleňa pri
pasení, boli odetí v jelenej koži, a tak sa dokázali
priblížiť ku zveri. Pri jej odchyte používali
strungy, čo boli v podstate odchytové zariadenia
s použitím krmiva na prilákanie zveri. Na od-
chyt malej zveri používali krosienky, čo bola

kombinácia odchytovej jamy a zvratných tŕňov,
ktoré umožnili zveri vstup, ale jej zabránili unik-
núť. Na odchyt raticovej zveri, ale aj medveďov,
používali rozštepy z pružných stromov. Na od-
chyt medveďa sa ako návnada používal med
a z neho sa robila i vlečka. Využívali aj siete, do
ktorých umiestnili takzvané volavé vtáky. Sieť
bola umiestnená pod dvomi radmi ťažkých
ostrých nožov, zabraňujúcich medveďovi únik.
Krádež sokola alebo poľovníckeho psa sa tres-
tala fyzickými trestmi alebo vysokou finančnou
pokutou. V XVI. storočí pytliaka, ktorého pri-
stihli v kráľovskej zvernici, na mieste obesili.

S príchodom feudalizmu stratil ľud právo lovu,
ktoré si vyhradila vládnuca vrstva.

Šľachtické lovy
Rozmarná okázalosť šľachty viedla k organizo-
vaniu nákladných poľovačiek, chovu zveri pri
zámkoch a hradoch, kroteniu zveri a používa-
niu jeleňov ako ťažných zvierat pri love.
Saské knieža Ľudovít VIII. mal jelení šesťpárový
záprah. Na poľovačkách sa aktívne zúčastňovali
aj ženy, príslušníčky šľachtických rodov. Nasle-
doval rozmach štvaníc a nátlačiek. Pohony ob-
stavali plachtovými zábranami, do ktorých zver

POĽOVNÍCKE ZVYKLOSTI A TRADÍCIE

Povedz mi,
ako lovíš a...

Marián Šebo

Spôsoby lovu sa vyvíjali v závislosti od prírodných podmienok
a technickej úrovne poľovných zbraní a zariadení. V dávnych
časoch bola najzákladnejšou podmienkou úspešného lovu
srdnatosť, šikovnosť a odvaha lovca, skúsenosti a organizácia lovu.
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natláčali a šľachta ju strieľala i v stovkách jedin-
cov. Súčasťou poľovačky boli, samozrejme, po-
ľovnícke signály a zúčastňovalo sa na nich
množstvo honcov a poľovných psov. Pri love
dochádzalo aj k úrazom účastníkov. Údajne pri
takejto poľovačke zastrelil cisár Karol IV. knieža
Schwarzenberga z Krumlova.
Šľachtici ulovili počas svojho života obrovské
množstvá zveri, napríklad Ferdinand d'Este
z Konopišťa ulovil v Hodoníne za jedno popo-
ludnie 52 srncov a za svojho života údajne
274-tisíc kusov zveri.

Parforsné poľovačky
Parforsné poľovačky zaznamenali najväčší roz-
mach vo Francúzsku a v Anglicku a v podstate
to boli štvanice zveri, jeleňa, líšky a podobne.

Staré francúzske duriče sa dostali do Anglicka
okolo roku 1066 v časoch normandskej invázie
za Viliama Dobyvateľa. Typické plemeno po-
užívané pri parforsných poľovačkách je fox-
hound, parforsný durič líšok. Prvé svorky
foxhounda sa objavili v Anglicku už na sklonku
17. storočia a plemenná kniha tohto ple-
mena sa vedie od roku 1880. Predchod-
cami foxhounda boli staré francúzske
duriče, južný anglický durič, bloodhound,
biely jelení durič a dunhound. Svorku fox-
houndov chovali aj v Pardubiciach pri Vo-
jenskom jazdeckom učilišti, ale počas
nacistickej okupácie v roku 1939 zanikla.
Podľa Hansa Räbera (encyklopédia Plemená
psov 1995), duriče doviezli do Francúzska v ro-
koch 1096 až 1100, 1147 až 1149 a 1187 až 1193
z Uhorska a Bosny, kde ich krížili s inými ple-
menami, napríklad hodvábnymi psami, bul-
dogmi, farbiarmi a šľachtili v šľachtických
rodoch. Každý rod mal svoje plemeno, pričom
bolo vyšľachtených asi 40 plemien.
V roku 1737 opísal Georg Fridrich Probst roz-
hovor sv. Huberta s biblickým poľovníkom
Nimródom. Svätý Hubert mu vysvetľoval prie-
beh parforsnej poľovačky.
Svorka psov prenasleduje jeleňa alebo inú zver
až kým sa neunaví a nedá chytiť. Vedúci poľo-
vačky je piqueur, dobrý poľovník, znalec koní
a psov. Francúzske psy vraj priviezol istý trójsky
princ, ktorý utiekol do Anglicka pre otcovraždu.
Vo svorke je 40 až 100 psov. Piqueur kone a psy
rozdelil do záprahov tak, aby sa unavené zvie-
ratá mohli nahradiť na predpokladanej trase je-
leňa čerstvými. Na začiatku lovu dal signál:
„Lovu zdar, psovodi, do boja moje psíky.“ A keď
psy jeleňa vystavili, zatrúbil signál: „Halali, ha-
lali“. Profesionálni lovci zosadli z koní, pevne
chytili totálne vyčerpaného jeleňa za parohy
a „milostivé panstvo“ mu zasadilo pod ľavú lo-
patku smrtiacu ranu oštepom. Piqueur potom
zatrúbil signál: „Smrť jeleňa“.
V roku 1561 odporúčal J. du Foilloux vo svojej
knihe La Vénerie, aby bolo pre prípad nudného
priebehu poľovačky pripravené sedliacke dievča,
aby sa „najmilostivejší pán lovu mohol potešiť“.
Za Ľudovíta XIV. budovali v revíroch široké jaz-
decké cesty pre parforsné poľovačky. Na čistinách
prebiehali hostiny. Organizovali lovy v jasne osvet-
lenom lese v Chantilly spojené s maškarným ple-
som a zver zahnali do umelo vytvorených jazier,

kde ju postrieľali. Na jednej poľovačke tak usmr-
tili za jednu hodinu 104 jeleňov.
Revolúcia v roku 1789 zrušila šľachtické výsady.
Svorky psov na veľkú zver zanikli, zostali iba
svorky psov na zajaca, králika a líšku. Pierre
Mégnin tvrdí, že na začiatku 20. storočia bolo
vo Francúzsku ešte 17 plemien čistokrvných
psov. Podľa grófa Le Couteuix de Canteleu bolo
v roku 1925 vo Francúzsku 7 500 poľovných
psov vo svorkách. Najväčšiu svorku, 40 psov,
mal markíz de Chambray. Vo Francúzsku je ešte
v súčasnosti registrovaných 150 svoriek.
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Vo Francúzsku je v súčasnosti registro-
vaných 150 svoriek poľovných psov.

Kazašský sokoliar na koni

Rozkladacia palica 
– istota každého poľovníka

Príjem objednávok tel./fax: 054 / 472 63 87  mobil: 0904 / 942 533

Poľovnícka 
palica: 550,-Sk

Poľovnícka 
stolička: 530,-Sk

Poľovnícky 
plecniak 
veľký: 730,-Sk

Poľovnícky 
plecniak 
malý: 480,- Sk

Poľovnícky
plecniak 
stredný: 
660,-Sk Plecniaky

ponúkame
v rôznom
farebnom

vyhotovení.

Ďalšie naše výrobky : 
Remeň na pušku protišmykový: 330,- Sk
Remeň na pušku filcový: 290,- Sk
Plašič zveri: 160,- Sk

PR0029
Profesionálni lovci pri
parforsnej poľovačke
zosadli z koní, pevne
chytili totálne vyčer-
paného jeleňa za pa-
rohy a „milostivé
panstvo“ mu zasadilo
pod ľavú lopatku
smrtiacu ranu ošte-
pom. V roku 1561 od-
porúčal J. du Foilloux
vo svojej knihe La
Vénerie, aby bolo pre
prípad nudného prie-
behu poľovačky pri-
pravené sedliacke
dievča, aby sa „najmi-
lostivejší pán lovu
mohol potešiť“.

Peter Paul Rubens a Franns Snyders:
Poľovačka na diviaka


