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L O V C I

ZO ŽIVOTA SPZ

Svätohubertské dni sa už udomácnili takmer vo
všetkých kútoch Slovenska. Zídu sa poľovníci
a lesníci, aby si kultúrnym programom, súťažami
a omšou pri ulovenom jeleňovi uctili deň patróna
poľovníkov. Vo Svetom Antone sa v prvé dva sep-
tembrové dni zišli takmer z celej Európy.

V malebnom prostredí parku, na nádvorí,
v miestnostiach svätoantonského kaštieľa
a v priestoroch, ktoré dýchajú poľovníckou
a lesníckou tradíciou sa zišli tisíce
priaznivcov prírody a poľov níctva.
Prilákal ich tam bohatý program,
množstvo predajcov poľovníc -
kych potrieb a pek né po-
časie.
Na tohtoročných Dňoch
sv. Huberta boli zaují -
mavé tri veci. Per -
fektná organizácia,
účasť mnohých
štátnych predsta-
viteľov a množstvo
ľudí oblečených
v zelenom. To, že
zorganizovanie ta -
kéhoto zložitého
podujatia, spoje-
ného s obrovským
množstvom sprie-
vodných akcií, si
vyžaduje enormné
nasadenie, už po -

ma ly berieme ako samozrejmosť.
Nie je to však také jednoduché.
Ľudia, ktorí to robia, musia byť
zohraní a musia vedieť, že bojujú
o dobrú vec. 

Prezident v zelenom
Prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič tam bol samozrejme
tiež. Nechýba na žiadnom
významnom poľovníckom podujatí
a svo jou prítomnosťou v poľov -
níckej uniforme deklaruje svoju prí-
slušnosť k tejto stavovskej organi-
zácii. Poľovníci si to vážia. Prihovárali sa mu a priateľsky ho zdravi-
li. Z vrcholných štátnych predstaviteľov však nebol sám.
Za česť a povinnosť si považovali zúčastniť sa na dňoch sv. Huberta
aj najvyšší predstavitelia ministerstva pôdohospodárstva,
Slovenského poľovníckeho zväzu, poslanci, predstavitelia štátnych
lesov, mestských i súkromných, zástupcovia lesníckych škôl a uči -
líšť a mnohí iní.
Najviac ma však zaujala skutočnosť, že poľovnícka časť verejnosti
bola slávnostne oblečená do sviatočných poľovníckych a les -
níckych uniforiem. Považovali tento sviatok za svoj.
Ženy a dievčence v dobových kostýmoch alebo priliehavých poľov-
níckych kamizolách, muži v poľovníckych oblekoch, lesníckych uni-
formách, často v rôznych variáciách s golfkami, štýlovými kravata-
mi a slávnostnými klobúkmi. Bolo vidieť, že každý prišiel do chrá-

mu prírody. Zdá sa, že medzi poľovníckou verejnosťou kultúra
odievania narastá. Sokoliari, lukostrelci a predstavitelia iných

poľovníckych umení boli už tradične oblečení v historických kostý-
moch. Slovenskí účastníci podujatia v oblečení nezaostávali za
reprezentantmi okolitých krajín, dokonca ani za Rakúšanmi, pre

ktorých je tirolský poľovnícky odev národným krojom. 

Defilé poľovníckych podujatí
Množstvo akcií na Dňoch svätého Huberta sa
prelína. Sobotňajší program je tak rozmanitý,
že sa prakticky nedá obsiahnuť. Jednotlivé

podujatia na nádvorí kaštieľa sa časovo prekrý-
vajú s veľmi atraktívnymi akciami v parku. Toho -

ročné dni patrili medzi najpestrejšie a najkrajšie za posled-

L
o

v
c

i

                          

98



L O V C I

ných sedemnásť rokov. Určite ich zatraktívnili IX. majstrovstvá
Európy vo vábení jeleňov. Možno aj tieto prilákali tisíce návštevní-
kov. Na pohodlnú návštevu všetkých atrakcií už potrebujete dva
dni. Program je bohatý. Celoslovenská súťaž vo vábení ostatnej
zveri sa prelína so slávnostným otvorením, odovzdávanie vyzname-
naní najzaslúžilejším pracovníkom lesného hospodárstva a ľuďom,
ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníct-
va, majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov, zasadanie Klubu his-
tórie slovenského poľovníctva SPZ, najkrajší poľovnícky šperk, naj
brada, hájnikova žena, hubertova jazda, lukostreľba, kynológia,
nádherné ukážky sokoliarstva, poľovnícky nôž a mnohé ďalšie
atraktívne podujatia. Skúsení poľovníci predvádzali ukážky poľov-
níckych tradícií pri výrade zveri a Lesy Krupina zabezpečili pre
účastníkov vynikajúci divinový guláš. Výborne bolo zabezpečené
ostatné občerstvenie návštevníkov a dostatočné množstvo stánkov
zamedzilo vyčkávaniu a vytváraniu neprimerane dlhých radov.

Umenie vábenia
Dňom svätého Huberta vo Svätom Antone dominujú vábičské
súťaže. Začínajú sa hneď ráno v sobotu a prebiehajú
v parku kaštieľa a na nádvorí. Oprávnene pútajú pozor-
nosť všetkých poľovníkov, lesníkov, ale aj nepoľovníc-
kej verejnosti. Ako prvé sa uskutočnili majstrov stvá
Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej
zveri. Najviac ma potešilo, že sa medzi sta-
rých skúsených vábičov zamiešali aj mladí
borci, ktorí pred dvomi rokmi začínali na majstro-
vstvách juniorov. Tretie miesto si vybojoval Peter
Lauček, na druhom sa umiestnil starý
známy harcovník Karol Mihalko a zvíťazil
Miroslav Gajan. Hviezdne mená tejto
súťaže zostali pozadu.

Zaznel hlas jeleňa
Dvadsaťtri súťažiacich na majstrovstvách
Slovenska vo vábení jeleňov si to pred
národnou štvorčlennou porotou roz-
dalo v klasických disciplínách. Do
zoznamu známych majstrov tohto
poľovníckeho umenia pribudli nové
mená a je dobre, že sa na súťaži
zúčastňujú aj nové tváre. Samo -
zrejme sa im ťažko presadzovalo
v plejáde skúsených vábičov a veľmi
nezamiešali miesta na prvých prieč-
kach. Veď popri Kaděrkovi, Kuricovi,
Stodolicovi, Plánovskom staršom
a ďalších majstroch vo vábení sa

možno iba veľmi ťažko presadiť.
Na tretej pozícii sa umiestnil
Peter Plánovský mladší, na dru-
hej Alojz Kaššák a majstrom
Slovenska na tento rok sa stal
Jaroslav Dedič.
Sme majstri Európy
IX. majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov sa uskutočnili v prvý sep-
tembrový deň pod záštitou podpredsedu Národnej rady SR Viliama
Vetešku. Výrazne oživili priebeh Celoslovenských slávností dní svä-
tého Huberta a prilákali množstvo návštevníkov. Organizátori si
dali veľmi záležať na tom, aby všetko prebehlo hladko a aby bola
súťaž čo najobjektívnejšia.
Do Svätého Antona prišlo dvadsaťtri vábičov z deviatich krajín
Európy. Maďari, Poliaci, Česi, Nemci, Rakúšania, Slovinci, Chorvá -
ti, Rumuni a samozrejme Slováci. Súťažili v troch disciplínách:
napodobňovanie hlasu jeleňa hľadajúceho jelenice, napodobňo-
vanie hlasu jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc a napodobňovanie
hlasu jeleňa vyhrážajúceho sa súperovi. Došlo aj na doplnkovú dis-
ciplínu – napodobňovanie hlasu odpočívajúceho jeleňa. Aby bolo
hodnotenie objektívne, bolo v medzinárodnej jury zastúpených
šesť štátov, podľa počtu súťažiacich. Rozhodcovia nevideli na vábi-
čov, nepoznali ich poradie, nevideli do hľadiska a dokonca im pred
súťažou odobrali mobilné telefóny. Pre zlepšenie akustiky napo-
dobňovali súťažiaci hlasy jeleňov za pomoci mikrofónu. 

Konkurencia bola veľmi silná. Súťažiaci boli víťazi svojich
národných majstrovstiev a ich mená sú v európskom

vábičstve veľmi zvučné. 
Slovensko reprezentovali Róbert Štancel, Alojz
Kaššák a Ladislav Kuric. Traja skúsení borci, ktorí sa

na vábičských súťažiach každoročne umiestňu-
jú na popredných miestach. Výkony súťažia-

cich, ktorí sa umiestnili na prvých pozíciách boli
veľmi tesné. Veď medzi druhým a prvým vicemaj -

strom a majstrom Európy bol rozdiel iba troch
bodov. Aloiz Kaššák si to kvôli

rovnosti bodov ešte rozdal v do -
pln kovej disciplíne s Josefom

Kaprasom z Česka a nakoniec
skončil na piatom mieste.
Hneď za ním sa umiestnil aj
náš ďalší reprezentant La -
dislav Kuric. Druhým vice-

majstrom Európy sa stal
Andrzej Misiak z Poľska,
prvým vicemajstrom Tamás
Erdélyi z Maďarska a maj -
strom Európy pre rok 2007
sa stal náš Róbert Štancel.
Je potešiteľné, že Vladimír
Kaděrka má dôstojného
nástupcu.

Autor: Ing. Marián Šebo
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Súťažné disciplíny
– napodobňovanie hlasu jeleňa hľadajúceho jelenice,

pričom môžu vábiť hlasom mladého alebo starého
jeleňa

– napodobňovanie hlasu jeleňa, ktorý ovládol čriedu
jeleníc

– napodobňovanie hlasu jeleňa vyhrážajúceho sa 
súperovi

– v prípade rovnakého počtu pridelených bodov súťa-
žiacim na prvých troch miestach rozhodne o ich
konečnom umiestnení dodatková disciplína – napo-
dobňovanie hlasu odpočívajúceho jeleňa

Zo štatútu IX. majstrovstiev Európy
– IX. majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov sa môžu

zúčastniť maximálne trajja súťažiaci z jedného štátu 
Európy.

– Súťažiaci musia byť v deň konania majstrovstiev 
starší ako 15 rokov.

– Výkony súťažiacich hodnotí medzinárodná porota. 
Každý štát, ktorý vysiela troch súťažiacich má právo 
delegovať jedného rozhodcu.

– Každý člen poroty hodnotí výkony súťažiacich verejne
zdvihnutím tabuľky s prideleným počtom bodov 

od 1 do 6.
– Porotca má počas priebehu súťaže zakázaný aký-

koľvek kontakt s okolitým prostredím.
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