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Sokolniclví
Jeho hislorie a vliv

na soucasnosi

Ing. Vladimír Spejehal

Ceskésokolnicfvíletosvlednu vstoupilodo

významnéhorokusvéhistorie:KlubsokolníM
Ceskomoravskémysliveckéjednotyoslaví

40.výrocízaložení.Vzhledemk tomu,
žesokolnicfvíjejedenznejstaršíchzpilsobu

lovudrobnézverea mysliveckáverejnostdosud
nemelapríležitostna stránkáchtohotocasopisu

najít ucelenýpohlednaproblematikusokolnictví,

pokusímsepredstavitsokolnicfvívprubehuroku
2007 nekolikadílnýmseriálem.VtomtocísleSveta

myslivostisestrucneseznámímesjehohistorií.

I

I

SokolnictvLumení cvicit a používat

k lovu dravé ptáky. je jedním ze zpusobu
lovu, kdy clovekvyužívá své pozorovatelské
schopnosti a inteligenci ke spolupráci pri
lovu s jiným clenem zvírecí ríše. Podobne
jako pes ci gepard se stal dravec v rukou
cloveka "prirozenou zbraní' - žívou strelou,
jak výstižne napsal Rudolf Luskacv Revíru
bez hranic.

Sokolnictví je založeno na spolupráci
sokolníka a dravce. Sokolník "navodí'

loveckou situ aci a dravec je ten, který

naplní taktiku lovu zvolenou sokoiníkern

a v konecné fázi ji rozvine k dosažení

koristi. Soucástí nekterých zpusobu

sokolnického lovu je využití loveckého psa

(lov sokolem z krouživého cekání, popr. lov

jestrábem z volného sledování) nebo fretky

(lov králíku jestrábem v Anglii).

Co vede nespoutaného dravce k tomu,

aby se vracel na sokoiníkovu pest a neulé-

tI. prestože k tomu má nekonecne mnoho

možností? Jak si vysvetlit, že dravec teprve

nedávno chycený ve volné prírode. v plné

fyzické kondici a s vyvinutými loveckými

schopnostmi neuletí se svou koristí pred

sokoiníkern a vrací se k nemu, a to již

po dvoutýdenním výcviku? Základem je

predevším oboustranne výhodný vztah mezi
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Friedrich II..
zakladatelvedeckéomitologie.

ReproLova Encyklopediemyslivosti

clovekerna dravcem: dravec

využívá sokolníka ke zvýšení
lovecké úspešnosti a clovek
naopak odebere dravci cást
koristi. Z pohledu dravce jde
o jednoduchý vztah mezi

pocitem primereného hladu (žádný dravec
neloví pokud nevytráviO. ulovením koristi
a stavem nasycenosti. A práve využití
rozdílu v nasycení dravce prímo z ulovené
koristi nebo nasycení z odmeny poskytnuté
sokoiníkern po ulovení koristi tvorí základní

princip sokolnictví a dravci s ním "nemají
problém".

PANOVNÍCISESOKOLEMNA pOSTI

I kdyžjde predevšímo domnenky.úsvit
sokolnictví se datuje približne do 2. tisíciletí
pr. n. l. V té dobe skýtaly vhodné podmín-
ky k rozvoji sokolnictví otevrené stepní
oblasti jižní Asie. Odtamtud se sokolnictví
šírilo všemi smery a do Evropyse postupne

dostalo pres Indii, prední Asii a Balkán.
Šlo predevším o období raného stredoveku,

dobu stehování národu. kdy hunského vu.dce
Attilu, vášnivého lovce,doprovázela na jeho
vojenských taženích ve 4. století n. l. krome
jiných skupina sokoiníku. Jestliže sokolnic-
tví zpocátku sloužilo k získání koristi jako
obživy,postupem casu se stávalo spíše oká-
zaIou zábavou a podívanou mocných, i když
chudší vrstvy jej stále využívaly k vylepšení
ekonomické situace.

V celém stredoveku hrálo sokolnictví

velkou roli. První zákony upravující sokol-
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nictví a majetkoprávní vztah k dravcum

vznikly v 8. století. Nejduležitejší právní

normou té doby byl zákon vydaný franským

král ern Karlem Velikým (748-814), který je

považován za tehdejšího nejvýznamnejšího

sokoiníka. Na našem území se o rozvoj
sokolnictví postarali pravdepodobne panov-
níci Velkomoravské ríše.

V dobe vrcholného stredoveku se

sokolnictví rozšírilo do všech panovnických

dvoru Evropy, nabývalo stále vetšího

významu a ovlivnovalo všechny sféry života

spolecnosti. Nejvýznamnejším sokoiníkern

té doby byl v Evrope nemecký král a rímský
císar Friedrich II. z rodu Hohenstaufu ct 194-

1250), který je považován za zaklada tele

vedecké ornitologie. Tento znalec prírodních

jevu.je autorem díla De natura avium et

de arte venandi cum avibus (o pfirozenosti

ptákú a umení (oVUs ptáky), v nemž
dukladne popisuje život ptáku v prírode.

metody výcviku dravcu a lov s nimi. Toto

dílo bylo v minulém století preloženo do

nekolika svetových jazyku a mnozí ctenáli

tak mohli potvrdit jeho nadcasovost.

Z Fridrichova díla mel možnost cerpat

vedomosti o sokolnictví významný ceský

král Plemysl Otakar II. (1233-1278). který
se podobne jako vetšina vládcu té doby

sokolnictví venoval. Nejvetším "sokolnickým"

pocinem u nás bylo založení obce Sokolec

u Podebrad. Tato osada vznikla jako

dusledek potreby vybudovat stanovište

královských sokolníku v Polabí - ve

výsostném loveckém revíru patrícímu králi.



Za organizátora celosvetove nejvetších

loveckých výprav; jichž se úcastnilo až

10000 osob, je dodnes považován mon-

golský vládce Kublajchán (1215-1294).

zakIadatel dynastie JUan a soucasník výše

uvedených evropských panovníku. Jeho

stanové mesto putovalo každorocne na jare

asijskou stepí a chán se oddávalloveckým
dobrodružstvím. Soucasne však zastával

státnické povinnosti a prijímal návštevy

k rešení diplomatických záležitostí.

V dobách pozdního stredoveku dosáhlo

sokolnictví v Evrope vrcholu zhlediska

diplomacie. Sokol se stal duležitým

,diplomatickým platidIern', což dokazují

mnohé historické záznamy popisující získání

pujcek. propuštení významných zajatci,

zajištení ochrany majetku a v neposlední

rade i zažehnání válecné hrozby darováním,

resp. výmenou vzácných sokolu, predevším

bílých sokolu loveckých. Tito dravci byli

chytáni na Islandu, v Norsku, v arktických

cástech Ruska a vzácne i v Grónsku a poté

dováženi do Evropy. Napr. v Dánsku

a v Rusku se stali sokoli lovectí predmetem

státního monopolu.

Za vlády cara Ivana lY.Hrozného

(1530-1584) se stala svetovou sokolnickou

Bílý lovecký sokol a sokolnické pomucky.

velmoci ,evropská cást Ruska'. V cele carské

sokolnické hierarchie stál ,sokolnicij' a hned

za ním chovatelé, cvicitelé, lovci a chytacL

stejne jako úredníci ruzných hodností.

Z carových prikázání je patrné, že systém

fungoval pod hrozbou tvrdých trestu.
Nemilosrdne bylo postihováno zatajení.
krádež nebo usmrcení sokola, pricemž
VÍníkumhrozil až trest smrti.

V druhé polovine 18. století došlo k cel-

kovému úpadku sokolnictví - starý zpusob
lovu vytlacil lov palnými zbranemi. Zánik
sokolnidví na evropském kontinentu prišel
s koncern feudálního rádu. PouzeAnglie se
muže pochlubit neprerušenou kontinuitou
vývoje. V AsHsi sokolnictví udrželo svuj
význam predevším díky nekterým národum,
napr. Kyrgyzum ci Kazachum.

V prubehu 19. a predevším ve 20. století
bylo sokolnictví postupne oživeno v mnoha

státech Evropy.samozrejme za zcela jiných
podmínek a s jinými cíli než v historii.

SOKOLNICKAMYfOLOGIE

Stejne jako u rady jiných cinností je
též historie sokolnictví opredena mnoha
mýty, bájemi a povestmi. Nejznámejšími
a nejvýznamnejšími z nich jsou legendy
o sv.Bavonovize 7. století a o sv.Trifonono-
vi ze 16. století.

Bavon byl flanderský sokolník, odsouzený
k trestu smrti za zlocin, který neudelal - za
krádež vzácného bílého sokola loveckého.

Svatý Bavon.

Ve chvíli, kdy mel být Bavon vyveden na

šibenici a obešen, objevil se náhle ztracený

sokol - snesl se z výše a usedl na šibenici.

Bavon byl omilostnen a na jeho památku

byl vysvecen kostel v Brabantu. Tím se

stal Bavon svatým a patronem sokolníkú

západní civilizace.

Do sokolnické družiny ruského cara Ivana

Hrozného patril sokolník Trifon Patrijejev.

Jednou pri lovu se mu ztratil nejlepší carúv

sokol. Car mu dal ultimátum najít soko-

la do trí dnú. V prípade nesplnení úkolu

hrozila sokolníkovi smrt. Když Trifon padl

pri hledání sokola vysílením a usnul. zjevil

se mu ve snu sv. Trifon, který mu prozradiL

kde sokola najde. Po procitnutí šel sokol-
ník na místo, kde dravce skutecne našel.

a tesne pred vypršením ultimáta jej predal

carovi. Na míste nálezu byl pozdeji postaven

kostelík venovaný sv. Trifonovi - patronovi

ruských sokoiníku.
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Vliv sokolnictví na soucasnost

Dnes již sokolnictví nemá význam pri

zajištování potravy cloveka, jak tomu bylo

kdysL a nemá ani význam politický jako

ve stredoveku. Je však dúležité z jiných

duvodu. Bezesporu jde o historické a kultur-

ní dedictví - lovu s dravci se clovek venuje

nepretržite po dobu prinejmenším 3500 let.

Soucasné sokolnictví sehrává významnou

úlohu pri ochrane prírody díky znalostem
sokolníku v oblasti umelého rozmnožování

vzácných dravcu. Neprehlédnutelná je též

role sokolníku v ochrane letišt pred hejny

ptáku, která jsou nebezpecná pro startující

a pristávající leta dia. O tom všem se dozvíte

v dalších pokracováních seriálu.

Autor je c[envýboruK[ubusoko[níkti('MM].

Kluh sokolníldl CMMJ

Klubsoko[níkúje soucástí
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jednoty.By[za[ožen
v r. 1967a v soucasné

dobesdružujepres
400c[enú,kteNse

budaktivne,nebojako
,Janoušci'venujísoko[-
nictví.C[enovésepod[e
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