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Viete si vybrať
pomôcku
na vábenie
jeleňov?

Tritonky, rohy
a iné ručadlá

Unikátny úlovok
na Dunaji
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Bobor

Boiliesová
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Urobte si s nami účinný
vlasový nadväzec

Chystáte sa
na hlavátky?

Aj ony na vás...

Medené
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Repliky
historických
pušiek
na trhu

Zbrane
praotcov

Prečo nemáme v revíroch staré muflóny?
Rohatý a tvrdohlavý
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SOKOLIARSTVO

Sokoliarstvo je takmer
také staré ako ľudstvo
samo. Už pred
tisícročiami sa mu
venovali aj
najvýznamnejšie
osobnosti tej doby.
Zmienka o niektorých
z nich stojí skutočne
za to.Kráľovský

dravec Tomáš Krivjanský
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V roku 2698 pred na-
ším letopočtom nastú-
pil na trón „Žltý cisár“
a mal na svojich zásta-
vách sokolie pero. Nin-

toka, japonský cisár, chodil často
a úspešne so sokolom na lov. Sám
vycvičil niekoľko dravých vtákov.
Rotchar bol kráľom Longobardov
v siedmom storočí. V roku 643
vydal longobardský súbor záko-
nov, v ktorom sa prvýkrát v histó-
rii spomínajú takzvané kráľovské
lesy, v ktorých boli stromy s hniez-
dami jastrabov alebo iných dra-

vých vtákov pod kráľovskou
ochranou. Vykrádanie hniezd tres-
tali veľmi kruto. Kráľ Rotchar bol
pravdepodobne prvým novodo-
bým sokoliarom v Európe.

Ako sa stať svätým
Svätý Bavon je patrónom

flámskych sokoliarov. Podľa po-
vesti ho v siedmom storočí ne-
vinne odsúdili za údajnú krádež
najvzácnejšieho bieleho sokola lo-
veckého na smrť obesením. Sokol
sa počas popravy zniesol z výšin
a zosadol na rameno šibenice, aby

preukázal Bavonovu nevinu. Na
základe príletu sokola Bavona oslo-
bodili. V Brabantskom Valkens-
waarde, v terajšom Holandsku,
postavili a vysvätili ako pamätník
tejto udalosti kostol.

Karol Veľký vydal okolo roku
800 Kapitulárie. Za jeho vlády sa
chovalo veľa poľovných psov, so-
kolov, jastrabov aj krahulcov. Ka-
pitulárie obsahovali podrobné
ustanovenia o jednotlivých dru-
hoch zveri. Zaoberali sa opaterou
sokoliarskych dravcov a vymedzo-
vali právomoci profesionálnych

kráľovských lovcov, ktorí sa delili
na lovcov raticovej zveri – besarii,
loveckých psiarov – veltrarii, lov-
cov kožušinovej zveri do pascí,
najmä lovcov bobrov a vydier – be-
verarii a sokoliarov – falconarii.

Krutý trest podľa kapitulárií sti-
hol každého, kto porušil výsostné
kráľovské právo lovu v kráľovských
lesoch. Musel zaplatiť pokutu 60
šilingov. V tom čase mala krava
hodnotu 1 šiling, kobyla 3 šilingy
a žrebec 6 šilingov. Hodnota lo-
veckého sokola bola 3 až 12 šilin-
gov. Bol to hádam prvý sokoliarsky

zákon, ktorý pevne určoval trestné
sankcie za krádež alebo usmrtenie
vycvičeného dravca. Tieto sankcie
tvrdo uplatňovali a vynucovali ďal-
ších takmer tristo rokov.

Ja som trest boží
Na dvore Džingischána, ktorý

žil v rokoch 1162 až 1227, slúžili
tisícky sokoliarov. Zmenil poli-
tickú mapu Ázie a otriasol celým
euroázijským kontinentom. Pa-
mätná je jeho veta: „Keby ste ne-
spáchali veľké hriechy, Boh by na
vás nezoslal trest, akým som ja,

Džingischán.“ Kublajchán (1260 –
1294), vnuk Džingischána, bol pia-
tym veľkým chánom Mongolov.
Vydržiaval si najväčšie počty so-
koliarov v histórii.

Za vlády uhorských kráľov Bela
IV. a Ondreja III. vzniklo Kráľovské
sokoliarstvo a sám kráľ bol najvyš-
ším sokoliarom. Belo IV. razil
vlastné mince. Na jednej sedí na
koni so sokolom na ruke. Na dru-
hej je pernatý dravec na ulovenom
zajacovi. Takmer 50 názvov obcí na
Slovensku poukazuje na kráľov-
ských sokoliarov a chov dravcov.

Nimród, potomok biblického Noeho, mal loveckú
družinu, ktorú tvorilo osemtisíc mužov, osemsto orlov
a sokolov ako aj rovnaký počet gepardov, vycvičených
na lov antilop.
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Tel. kontakt: 0905 624 114, 037 7410 675 Fax: 037 6566 689

Ing. Ladislav KYSLER
Poradensko-obchodná firma
949 01 Nitra

VYKUPUJEME králičie kože a kože poľného zajaca

ako výhradný zástupca firmy
TONAK a. s. Nový Jičín, ČR
pre SR, ponúka
poľovnícke klobúky
a čapice najvyššej kvality.

ako výhradný zástupca firmy
TONAK a. s. Nový Jičín, ČR
pre SR, ponúka
poľovnícke klobúky
a čapice najvyššej kvality.
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SAGITARIUS s.r.o.

Strelnica Trnava- Štrky
mob.: 0918 675 619, 0915 833 681
otvorené:
Ut - Ne 10:00 – 17:30

Radlinského 1, Trnava
tel: 033 55 16 624, mob: 0918 431 377
otvorené:
Po – Pia 9:00-12:00; 12:30-17:00

Prevádzky:

Ponúka:

� široký výber športového a poľovníckeho streliva od výrobcov RC a GB

� zbrane a doplnky pre športovú streľbu od firmy Perazzi

� krátke a dlhé zbrane

� poľovnícke a športové oblečenie

� poľovnícke a športové doplnky

� asfaltové terče NASTA á 2,10 Sk s DPH

� strelecké okuliare americkej výroby Randolph

e-mail: sagitarius.sro@centrum.sk
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SOKOLIARSTVO

Svätý Trifon bol v 15. storočí
sokoliar ruského cára Ivana Hroz-
ného. Legenda hovorí, že mu uletel
pri love najlepší cárov biely sokol.
Nazlostený cár mu pod trestom

smrti prikázal, aby ho do troch dní
priniesol. Trifon odišiel do blíz-
keho lesa Sokolničij, ale sokola sa
mu nepodarilo nájsť. Celý vysilený
na tretí deň zaspal. V sne sa mu zja-

vil jeho patrón na koni, s bielym
sokolom na ruke. Povedal mu, kde
v lese nájde sokola, sediaceho na
borovici. Keď sa prebudil, našiel so-
kola na opísanom strome, privolal

ho na ruku a stihol ho tesne pred
určenou lehotou odovzdať cárovi.

Divoký markgróf, Carl Wil-
helm Friedrich von Brandemburg-
Ansbach bol miestodržiteľom,
posledným vysokým hodnostá-
rom a vášnivým sokoliarom, ktorý
si vydržiaval viac ako päťdesiat so-
koliarov. Obrovskými nákladmi na
sokoliarstvo priviedol krajinu na
pokraj štátneho bankrotu. Počas
svojho 25-ročného vládnutia ulovil
údajne 34 429 kusov zveri.

O histórii sokoliarstva sa mô-
žete viac dozvedieť v novej knihe
Sokoliarstvo, 1. diel História So-
koliarstva.

Attila bol v piatom storočí vodcom hunského kmeňa Ava-
rov. Huni sa pod jeho vedením dostali až do Európy, kde
ich v roku 451 na Katalaunských poliach v Galii zastavil
a porazil západorímsky vojvodca Aetius. Attila mal na
svojom štíte a zástavách vyobrazeného sokola. Pri jeho
ťažení na západ ho sprevádzali aj lovci so sokolmi a ďal-
šími vycvičenými dravými vtákmi, napríklad orlami.

Fridrich II. Hohenstaufský,
„sokolí cisár“, nemecký
kráľ a cisár (1212 – 1250)
so synom Manfredom, ľavo-
bočkom, kráľom Neapolska
a Sicílie nám zanechali
dielo o sokoliarstve: „O pri-
rodzenosti vtákov a o umení
lovu s vtákmi“.

Ruského cára Alexeja Michajloviča Romanova, ktorý žil
v rokoch 1645 až 1676, nazývali cárom sokoliarov. Napí-
sal prvú poľovnícku príručku Urjadnik – Regule, ktorá
obsahuje aj state o sokoliarstve. Za jeho vlády bol
v Rusku, ale aj v celej Európe najväčší počet sokolov
a sokoliarov, ktorí mali sokoliarske oblečenie so znakom
cára. Jeho príkazom boli všetky „krečety“ v ríši, či už
v prírode alebo v zajatí, predmetom štátneho monopolu.
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