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SOKOLIARST VO

V renesančnom zámku Rosenburg 17. až 20.
októbra minulého roku usporiadal Ra -

kúsky sokoliarsky zväz, člen CIC a IAF,
v spolupráci s Dolnorakúskym krajinským
poľovníckym zväzom, medzinárodné
sym  pózium na tému „Sokoliarstvo ako
svetové kultúrne dedičstvo“. Zúčastnili
sa na ňom zástupcovia 14 štátov sveta,
Belgicka, Česka, Dánska, Francúzska,
Holandska, Chorvátska, Írska, Ka -
na  dy, Kazachstanu, Nemecka, Ra -
kús ka, Slovenska, USA a Veľkej
Británie. Prí tomných pozdravil
rakúsky spolkový minister
poľnohospodárstva a ži vot -
ného prostredia Josef Pröll,
krajinský hlavný radca Er -
win Pröll, prezident C.I.C.
Dieter Schramm a gróf, maji-
teľ zámku Markus Hoyos.
Na sympóziu odzneli referá-
ty Dr. Petra Lebersorgera,
generálneho sekretára cen-
rálneho rakúskeho poľov-
níckeho zväzu, ktorý zhod-
notil súčasné pomery rakú-
skych poľovníkov a význam
zastúpenia v komisii EU
v Bruseli. Sepp Brandmayr,
vrchný poľovnícky majster
Horného Rakúska sa kritic-
ky vyjadril k názoru, že bez
sokoliarstva by bolo o jed -
nu starosť menej. Soko -
liarstvo dáva nové šance 
a rozširuje hranice dosahu
poľovníctva. Josef Monz,
krajinský poľovnícky maj -
ster z Kärn tenu sa venoval
problematike integrácie soko liarstva v nepô vodnej krajine,
legislatívnym otázkam a verejno-propagačnej práci pre poľov-
níctvo. Dieter Schram, zdôraznil veľký význam medzinárodná
organizácia C.I.C., ktorej cieľom je podporovať vedecký pokrok
v poľovníctve a chrániť všeobecné záujmy poľovníctva v súlade
s ochranou prírody a poľovnej zveri. Pripomenul, že lov s vy -
cvičenými dravými vtákmi je osvedčený a trvalo využívaný 
princíp poľovníctva. Dietmar Ecker, mediálny expert Ecker 
& Partner z Viedne hovoril o profesionálnom lobingu, ako ve -
rejnoprospešnej činnosti pre sokoliarstvo a poľovníctvo. Jim
Chick, prezident britského sokoliarského klubu hovoril o skú -
senjostiach v Anglicku. Prof. Sigfrid Schwenk z poľovníckej
fakulty Technickej univerzity v Mní chove konštatoval, že dravý

vták, vycvičený na lov a sokoliar sú zázračným príkladom
priateľstva medzi človekom a voľne žijúcim živočíchom.
Medzinárodná mimovládna organizácia IAF reprezentuje

svetové sokoliarstvo, chráni jeho tradície všade, kde sa
vyskytujú. Poskytovaným informácií pomáha sveto -

vému sokoliarstvu najmä v prí padoch, keď hrozí jeho
obmedzenie zo strany národných alebo medziná-

rodných zákonov. Cieľom IAF je ochrana sokoliarstva
v kontexte udržateľného využitia prírodných zdro-

jov. Snaží sa vytvárať pozitívny obraz soko-
liarstva vo svete a pôsobiť na organizácie,

ktoré majú vplyv na jeho reguláciu. Veľa
sokoliarov je členom záchranných,

ekologických, veterinárnych ve-
 dec  kých programov. Moni toruje,
ovplyvňuje a spoluvytvára ná -
rodné a me dzinárodné zákony,
zmluvy a kon vencie pre zabezpe-
čenie pokračovania tradícií

sokoliarstva ako kultúrneho
dedičstva. Sila IAF spočíva
v solidarite a skú senostiach
členských štátov, skúse -
nostiach ich de legátov,
znalostiach po radného vý -
boru, skúsených sokoliarov,
biológov, právnikov a ďal -
ších špecialistov, ktorí bez-
odplatne poskytujú svoj čas
a schopnosti. Každý štát má
jedného delegáta, ktorý
informuje o čin nos ti IAF. 
Tá neprijíma jednotlivých
sokoliarov, ale iba organi -
zácie a kluby. Finan covaná
je z príspevkov členských
štátov, sponzorských darov
a delegátmi bohatších štá-
tov. Počet členských štátov

sa každoročne zvyšuje. Doteraz združuje 63 sokoliarskych
organizácií z 50 štátov sveta, ktoré majú viac ako 28 000 čle-
nov, čo je približne polovica svetového počtu sokoliarov.
Po sympóziu predviedli prítomným sokoliari Jozefa Hiebelera
zo zámku Rosenburg letové ukážky dravcov, aj na koňoch
v historických kostýmoch margráfa Klemensa Augusta, kurfir-
sta v Kolíne nad Rýnom z obdobia baroka. 
V rámci medzinárodného stretnutia sa v priebehu troch dní
uskutočnili v revíroch okolo Rosenburgu poľovačky s dravcami,
na ktorých sa zúčastnilo 25 sokoliarov s  orlami, 25 so sokol-
mi, 10 s jastrabmi a 6 s kaňúrmi okrúhlochvostými. Revíry boli
dobre zazverené a organizácia na vysokej úrovni. Zo Slovenska
sa zúčastnili Ľubomír Englér, Ivan Maroši, Miroslav MozoľaL
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ZÁSTUPCOVIA SLOVENSKÉHO KLUBU SOKOLIAROV ZĽAVA: ING. IVAN MAROŠI, ANTON
MORAVČÍK, MVDR. LADISLAV MOLNÁR, PETER KRIŽAN A ĽUBOMÍR ENGLÉR.
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ROSENBURGU VLÁDLI DRAVCE, JASTRAB LESNÝ
V DOSPELOM OPERENÍ.
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a Peter Križan s orlami skalnými. Vlado Garaj a Eva Švarcová so
sokolmi rárohmi a  Laco Molnár s kaňúrom okrúhlochvostým.
Napriek pomerne silnému vetru a daždu so snehom, ktorý robil
problémy pri útokoch najmä orlom, celkom sa ulovilo 59 zaja-
cov, 38 bažantov, 1 jarabica, 1 líška a 3 kusy srnčej zveri.
Vďaka organizátorom, na čele s prezidentom Rakúskeho soko-
liarskeho klubu (ÖFB) Dr. Haraldom Barschom sa v roku 2007
podarilo úspešne zavŕšiť medzinárodnú spoluprácu sokoliar-
skych organizácií sveta zoskúpených v IAF.

Text a foto Tomáš Krivjanský

L
o

v
c

i

LETOVÉ UKÁŽKY DRAVCOV NA KOŇOCH. PRÍHOVOR HORSTA NIESTERSA, 
OFICIÁLNEHO FOTOGRAFA CIC.

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR JOZEF HIEBELER (VPREDU) 
A ROY LUPTON Z ANGLICKA (VZADU) S ORLAMI SKLANÝMI.

Na Slovensku je 1818 poľovných revírov, v ktorých sa vykoná-
va činnosť na takmer 4 a pol milióna hektároch poľovnej plo-
chy. Slovenský poľovnícky zväz registruje v súčasnosti 56.588
členov a ča ka teľov na prvý poľovný lístok. Uplynulú sezónu
poľovníci bilancujú na chovateľských prehliadkach až do
konca marca 2008.

V rámci chovu a lovu poľovnej zveri ju novozvolený prezident
Slovenského poľovníckeho zväzu Tibor Lebocký hodnotí

veľmi pozitívne. Očakáva splnenie plánovaných úloh na úseku
starostlivosti o zver, chovu i lovu prinajmenšom v takých obje-
moch ako v predchádzajúcich rokoch. Pripomenul, že kmeňo-
vé stavy zveri majú na Slovensku mierne stúpajúcu tendenciu.
Súčasne sa domnieva, že je potrebné niektoré právne predpi-
sy týkajúce sa bonitácie poľovných revírov prehodnotiť.
Normované kmeňové stavy sú v niektorých revíroch výrazne
podhodnotené. Na druhej strane sa stretávame s revírmi, kde
sú skutočné stavy raticovej zveri výrazne vyššie ako normova-
né. Problémy sa potom riešia operatívne, priebežne. Preto
treba pristúpiť ku koncepčnému riešeniu úživnosti poľovných
revírov a v tomto smere aj upraviť kmeňové stavy zveri.
Plánovaný odstrel zveri v roku 2007 sa udržal približne na úrov-
ni predošlých rokov. Rozumným hospodárením sa darí zabez-
pečiť aj prirodzenú reprodukciu zveri a tým vo všeobecnosti aj
mierne zvyšovať populáciu. SPZ cez rôzne bioindikátory pravi-
delne sleduje, či v niektorých revíroch nedochádza k výraznej-
šiemu premnoženiu zveri, ktorá by následne spôsobila škody
na lesných alebo poľnohospodárskych kultúrach. Ročne sa 
v Slovenskej repub like uloví približne 14.500 kusov jelenej,
21.000 kusov srnčej a 2500 kusov danielej zveri. Zdravotný
stav zveri je stabilizovaný, nákazová situácia, ktorá sa dotýka
napríklad besnoty, či klasického moru ošípaných, je jednoz-

načne pod kontrolou. Slovenský poľovnícky zväz úzko spolu-
pracuje so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
podieľa sa na výsledkoch, či už pri perorálnej vakcinácii, alebo
odoberaní vzoriek z ulovenej, ale aj uhynutej zveri. 
Slovenská poľovnícka obec očakáva v tomto roku prijatie nové-
ho zákona o poľovníctve, ktorý sa pripravuje už niekoľko rokov.
Prezident SPZ Tibor Lebocký predpokladá, že nový návrh by
mal byť hotový do konca apríla. Súčasný predkladateľ zákona
široko diskutuje s odbornou verejnosťou vrátane poľovníkov 
a vychádza zo základného atribútu, ktorého prioritou je predo-
všetkým starostlivosť o zver, ochrana genofondu a komplexná
starostlivosť o fau nu a flóru. V neposlednom rade má umožniť
čo najširšiemu počtu poľovníkov vykonávať právo poľovníctva,
zdôraznil T. Lebocký.
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PREZIDENT SPZ ING. TIBOR LEBOCKÝ
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