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Posledné dva mesiace v roku sú
poľovníckou žatvou. Vtedy poľujú
poľovníci olovenými strelami na
zajace a bažanty. Na Slovensku sa
im už tridsať sedem rokov snažia
konkurovať sokoliari s operenými
strelami – poľovne upotrebiteľný-
mi pernatými dravcami. Nie je to však o konkurencii,
ale skôr o zážitku z lovu. Pokiaľ sa na poľovačkách so
zbraňami dosahujú za deň aj niekoľko sto kusové
výrady, úlovky „operených striel“ sa dajú spočítať na
prstoch. Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom
poľovníckom zväze už od svojho vzniku v roku 1971
organizuje každoročne stretnutia, na ktorých sa
okrem domácich, zúčastňujú sokoliari takmer z celej
Európy, ale aj z ostatných kontinentov sveta, najčas-
tejšie z Ázie a Severnej Ameriky.

Medzinárodné stretnutie
sokoliarov v Salibách
Vcentre poľovných revírov rovinatej časti južného Slovenska, 

v areáli termálneho kúpaliska Horné Saliby, bolo v dňoch 
1. až 6. októbra 2008 už XXXVI. medzinárodné stretnutie soko-
liarov. Podujatie sa uskutočnilo pod odborným dohľadom pre-
zidenta Slovenského klubu sokoliarov Antona Moravčíka 
a vedúceho lovov Alojza Kaššáka, člena Prezídia klubu.
Na stretnutí sa zúčastnili sokoliari z Anglicka, Belgicka, Českej
republiky, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska so 16 orlami
skalnými, 1 orlom jastrabovitým, 18 sokolmi (rároh, sťahovavý
a krížence – hybridy), 10 jastrabmi lesnými, 6 kaňúrmi okruhlo-
chvostými a 1 myšiakom červenochvostým. Lovy prebiehali 
v okrese Galanta v PZ Dudváh Abrahám, okrese Šaľa v PZ Dolný
Váh Žiharec, okrese Dunajská Streda v PZ Pri urbariátoch

Orechová Potôň, Dolná
Potôň a Michal na
Ostrove, okrese Komár-
no v PZ Bažant Dedina
Mládeže a PZ Drop Ko-
lárovo. Zazverenie revírov bolo vynikajúce. V priebehu troch dní
bolo ulovených 64 kusov zveri, z toho 44 zajacov, 20 bažantov
a jedna túlavá mačka. Tento výsledok považovali účastníci za
vynikajúci, pretože ho dosiahli so svojimi zverencami napriek
nepriaznivému, daždivému počasiu a silnému vetra. Aj najlep-
šie vycvičený dravec s nadpriemernými útočnými vlastnosťami
stráca pri každom útoku v protivetre veľa síl. Samozrejme, že
prenasledované zajace to vedeli perfektne využiť kľučkovaním 
v poslednom momente sa útoku dravca nejeden krát vyhli 

a po niekoľkých po-
kusoch to vzdávali
najmä orly. Nuž a dra-
vec pri celodennom
nosení v daždi na ru-
kavici stráca po nie-
koľkých útokoch svo-
ju obratnosť, pretože
má premočené perie
a musí sa osušiť.
Ten, kto si myslí, že
dravec zásobuje so-
koliara chutnou divi-
nou sa veľmi mýli.

Nakoniec pri sokoliarskom love platí nepísané pravidlo, že
jeden dravec môže za deň uloviť maximálne 4 kusy zveri.
Veľký podiel na úspešnom priebehu stretnutia mala i vysoká
profesionalita členov hostiteľských poľovníckych združení, ktorí
dokonale poznajú svoje revíry a organizovali jednotlivé pohony
k maximálnej spokojnosti sokoliarov. Vo viacerých revíroch
poľovníci pripravili pre sokoliarov občerstvenie a všemožne im
vychádzali v ústrety. Tí im na oplátku predviedli v obciach,
materských a základných školách ukážky dravcov s príletmi.
Na záver medzinárodného stretnutia zástupcovia zúčastnených
štátov vyjadrili poďakovanie Slovenskému klubu sokoliarov pri
SPZ a všetkým, ktorí sa na jeho organizácií podieľali. Všetci sa
spoločne vyjadrili za zachovanie priateľstva a tradícií sokoliar-
stva ako celosvetového kultúrneho dedičstva.

Text a foto: Tomáš Krivjanský
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SOKOLIARST VO

NÁSTUP PRED LOVOM

OROL SKALNÝ
S ÚLOVKOM ZAJACA

SLÁVNOSTNÝ
VÝRAD, NA
LESNICI TRÚBI
M. MICENKO

POĎAKOVANIE
ZAHRANIČNÝCH
HOSTÍ ZA PEKNÝ LOV
A. MORAVČÍKOVI
A A. KAŠŠÁKOVI
(ZĽAVA)
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Pod záštitou viceprezidenta SPZ Juraja Cibereja a predsedu
OkO SPZ Trebišov Jozefa Gališina uskutočnilo sa v dňoch 13. až
16. novembra 2008 v areáli hotela Biele Studničky – Dargov,
III. medzinárodné stretnutie sokoliarov. Na podujatí sa zúčast-
nili  sokoliari z Belgicka, Česka, Holandska, Nemecka,
Rakúska, Ukrajiny a Slovenska s 34 dravcami, 18 orlami skal-
nými, 2 jastrabmi lesnými, 6 kaňúrmi okrúhlochvostým a 8
sokolmi. Poľovalo sa v okrese Trebišov v revíroch PZ Ternava
Sečovce a PZ Bažant Trebišov. Počas troch dni sa ulovilo 27
zajacov 4 srny a srnčatá, 2 líšky a 6 bažantov a jedná túlavá
mačka. To znamená, že celkovo pripadlo na jedného dravca
1,18 ks úlovku na celú akciu.
V sobotu 15. 11. sa uskutočnila aj sokoliarska skúška pod
vedením prezidenta SKS pri SPZ Antona Moravčíka, tajomníka
klubu Štefana Petrikoviča a Ivana Marošiho, ktorí boli skúšob-
nými komisármi. Zúčastnilo sa ne nej 12 kandidátov z celého
Slovenska. Komisia v zmysle organizačného poriadku klubu pri-
znala skúšku aj piatim žiakom Lesníckej školy v Banskej Štiav-
nici, kde sa učí sokoliarstvo ako nepovinný predmet. Skúšku
zložili všetci zúčastnení, takže večer po výrade sa mohol usku-
točnil slávnostný „posledný pohon“, s účasťou takmer sto

sokoliarov a soko-
liarok, ako aj ich
sympatizantov, ktorí
si pochutnali na pe-
čených kačiciach s
lokšami a výbornom
guláši z diviaka.
Poďakovanie patrí

členom oboch poľovných združení a hlavnému organizátorovi,
členovi Prezídia SKS pri SPZ Ľubomírovi Englérovi, ktorý mal
nad podujatím odborný dohľad.

Text a foto: Tomáš Krivjanský
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OTVORENIE
STRETNUTIA
.J. CIBEREJ
A Ľ. ENGLÉR (ZĽAVA)

PETER KRIŽAN PRI ULOVENEJ
SRNE S ORLOM SKALNÝM

NÁSTUP PRED LOVOM

Pred 85 rokmi v r. 1923 bol v Čechách založený poľov-
nícky časopis Stráž myslivosti. Jedným zo zakladate-
ľov bol prof. Jaroslav Svoboda. Narodil sa 20. decem-
bra 1883 v Unavove pri Znojme. Povolaním učiteľ, 
v čase zrodu časopisu pôsobil na gymnáziu v Třebíči,
kde sa neskôr stal aj riaditeľom. 

Od vzniku časopisu bol jeho redaktorom. Okrem toho, že tento dvoj-
týždenník redigoval, tiež ho aj expedoval. Túto prácu vykonával

plných 25 rokov až do roku 1948, keď z politických dôvodov bol z tejto
funkcie odvolaný. V čase zakladania časopisu sa majiteľovi třebíčskej
tlačiarne zaručil vlastným domom, že náklady na tlač budú uhradené.
Od roku 1926 okrem časopisu viedol aj knižnicu Stráže myslivosti, 
v ktorej vychádzala tak odborná, ako aj beletristická literatúra. Prof.
Jaroslav Svoboda mal aj záľubu v poľovníckej kynológii. Bol chovateľ,
cvičiteľ a rozhodca, podieľal sa aj na vzniku národného plemena sta-
vačov a to českého fúzača. Zomrel vo veku 85 rokov dňa 26. apríla
1968. Na jeho počesť Klub chovateľov hrubosrstých stavačov uspora-
dúva od r. 1968 Memoriál Jaroslava Svobodu.
Pri príležitosti 85. výročia založenia Stráže myslivosti a 125. výročia
narodenia J. Svobodu členovia redakcie nástupníckeho časopisu

Myslivost odhalili 28. novembra 2008 v budove Třebíčskeho gymnázia
pamätnú tabuľu. Prítomní boli aj členovia OMS v Třebíči, prof. Ing.
Josef Hromas, CSc., čestný predseda ČMMJ a Mgr. Radek Blažek,
súčasný riaditeľ gymnázia v Třebíči. Autor: Ing. Jozef Herz
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