


V dňoch 10. až 18. decembra 2011 uspo-
riadal Úrad pre kultúru a kultúrne dedič-

stvo (ABU DHABI CULTURE & HERITAGE 
– ADACH) a Sokoliarsky klub (EMIRATES 
FALCONER‘S CLUB) pod záštitou prezidenta SAE 
šejka Khalifa Bin Zayed Al Nahyan v meste Al 
Ain tretí Medzinárodný festival sokoliarstva pod 
príznačným heslom: „Sokoliarstvo – živé dedič-
stvo ľudstva“ – symbolizujúcim, že sokoliarstvo 
s viac ako trojtisícročnou históriou ašpiruje na 
zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO, a to plne oprávnene, pretože len 
pri sokoliarskom love operený dravec podporo-
vaný ušľachtilým psom spolupracuje s človekom 
jazdiacom na koni či ťave. Taká súhra rôznych 
živočíšnych druhov (vrátane človeka) je výnimoč-
ná a obdivuhodná.

Túto veľkolepú celosvetovú akciu podporili nasledovné organi-
zácie: Al Ain Municipality, Abu Dhabi Sports Council a Emirates 
Heritage Club, Al Ain Zoo, Abu Dhabi Tourism Authority, The 
Environment Agency, Abu Dhabi Falcon Hospital, The United 
Arab Emirates University, Abu Dhabi University, Emirates Post 
Holding Group, International Fund for Houbara Conservation, 
International Wildlife Consultans (UK), The Hawk Conservancy 
Trust a Ashley Smith, Tim Kimmel, Martyn Standley, David Vo-
da, Theri Bailey, Jimmy Robinson, Allan Hender, Craig Hendee, 
David Horobin, Peter Devers, Zahid Mehmood, Andy Hinton, 
Antonio Fernandina, Tony James, Hilary Biela, Bob Dalton 
a Mike Hope.
V exkluzívnych hoteloch mesta Al Ain (Danat Hotel Al Ain and 
Resorts, Hotel Hilton, City Seasons Hotel, Ayla Hotel, Rotana 
Hotel) a v púštnom Desert Campe sa ubytovalo takmer 800 
sokoliarov z viac ako 80 krajín sveta (Afganistan, Alžírsko, Ang-
licko, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Belgicko, 
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Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, 
Česká republika, Čile, Čína, Dánsko, El Salvador, Estónsko, 
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínska republika, Holandsko, 
Chorvátsko, India, Indonézia, Irán, Írska republika, Japonsko, 
Jordánsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Kanada, Katar, 
Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Kolumbia, Kuvajt, Kirgistan, Líbya, 
Litva, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Mexiko, Moldav-
ska republika, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nepál, Nový Zé-
land, Pakistan, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Slovensko, Slovinsko, SAE 
– Abu Dhabi a Arabský národný tábor, Srbsko a Čierna Hora, 
Sýria, Škótsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, 
Turkmenistan, Ukrajina, Uruguaj, USA, Uzbekistan, Venezuela, 
Wales, Zimbabwe). Popri početných členoch sedemdesiatich 
piatich národných delegácií sa na festivale zúčastnilo 51 vysta-
vovateľov, 19 trénerov sokoliarstva, 45 spisovateľov, umelcov, 
maliarov a sochárov, 47 fotografov a 30 medzinárodných 

novinárov špecializovaných na sokoliarstvo. Až 525 pozvaným 
účastníkom organizátori hradili celý pobyt, a to vrátane leteckej 
dopravy – mal som tu česť patriť medzi nich. Festival sa tešil 
pozornosti domácich sokoliarov a jednotlivé podujatia každý 
deň sledovalo až 5 tisíc priaznivcov tohto ušľachtilého spôsobu 
lovu.
Kyvadlovú prepravu medzi hotelmi a stanovým púštnym tá-
borom Desert Camp (60 km od Al Ain pri obci Remah), resp. 
stanovým mestečkom pri pevnosti Al Jahili (neďaleko hotela 
Rotana v Al Ain) zabezpečovali malé dvadsaťmiestne autobusy, 
ktoré premávali každú hodinu. V hotelových vestibuloch boli 
umiestnené informačné tabule s podrobným rozpisom progra-
mu na každý deň, a to vrátane výletov do Dubaja, Abu Dhabi 
(s exkurziou v sokoliarskej nemocnici) a do Sweihan Hubári 
centra. Organizátori vždy pred odchodom autobusov vykonali 
prezenciu prihlásených účastníkov, aby sa na niekoho nezabu-
dlo. Perfektnú organizáciu v priam biblickom „Babylone“ náro-S
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dov a jazykov umocnilo nenútené priateľské správanie všetkých 
organizátorov, sprievodcov i vodičov autobusov.
Festival sa začal v púšti – v dostihovom areáli pre ťavy (Camel 
Race Track) v Madinat Remah (pár kilometrov od tábora Desert 
Camp). Kruhovitú, sedemnásť kilometrov dlhú dostihovú dráhu 
z oboch strán lemuje asfaltová cesta. Hromadné preteky za 
účasti 44 jazdcov na ťavách, ktoré tvorili súčasť slávnostného 
zahájenia, sa nezmazateľne vpísali do pamäte všetkých účast-
níkov.
Na ťavie dostihy nadviazali (11. až 12. decembra) preteky arab-
ských chrtov saluki. Zákony SAE nepripúšťajú štvanie živej zveri 
na území emirátov, preto chrti stíhali maketu gazely visiacu na 
kovovom ramene špeciálneho auta jazdiaceho po vnútornom 

obvode dráhy. Majitelia sledovali svojich miláčikov na veľkých 
terénnych džípoch (z 95 % značky Toyota a Nissan) po vonkaj-
šom obvode dráhy. 
O výnimočnom vzťahu medzi chrtmi saluki a Arabmi svedčí 
skutočnosť, že mnohé psíky zareagovali na vášnivé povzbudzo-
vanie majiteľov a odbočili k milovaným pánom, takže stratili 
možnosť umiestniť sa. Napokon – aj prorok Mohamed, ktorý 
považoval psy za nečisté zvieratá, mal pre chrty slabosť, takže 
im v koráne udelil výnimku.
Plemeno saluki patrí k najstarším na svete – podľa viacerých 
historických prameňov arabské chrty spolupracujú s človekom 
už temer 13 tisíc rokov. Vynikajú rýchlosťou, vytrvalosťou, in-
teligenciou a oddanosťou, teda vlastnosťami, ktoré si arabskí 
beduíni nadovšetko cenia, takže ušľachtilý chrt je považovaný 
skôr za priateľa či člena rodiny a nie domáce či lovecké zviera.
Počas dvoch dní sa v piatich samostatných pretekoch vystrie-
dalo približne 125 psov. Majitelia víťazných chrtov sa odviezli 
v nových autách a medailisti si odniesli ďalšie hodnotné ceny.
Stanový tábor Desert Camp tvoril vstup do loveckého revíru 
(s rozlohou 20 x 20 kilometrov) oploteného drôteným pletivom 
vysokým 4 metre. Prístup divej zveri do revíru prakticky zne-
možňovalo cca polmetrové pletivo, ktoré z vrcholu oplotenia 
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prečnievalo smerom von. Tábor pozostával z 30 priestorných 
stanov. Prvý slúžil na stravovanie formou švédskych stolov. 
Keď si účastníci festivalu naložili maškrty a chutné jedlo na 
tácky, mohli ho skonzumovať v troch veľkých stanoch – jeden 
bol vybavený kreslami a stolíkmi v európskom štýle, v druhom 
(kombinovanom) boli aj podušky a vankúše na arabský spôsob 
a tretí (len s vankúšmi) bol určený pre domácich účastníkov. 
Podlahu vo všetkých troch vystielali krásne koberce. Široké ko-
bercové chodníky viedli aj k otvorenému ohnisku (obloženému 
kameňmi) a k rozľahlému prístrešku. Beduínky zahalené v čier-
nom odeve tu ponúkali pravú arabskú kávu a rôzne orientálne 
špeciality pripravené tradičným spôsobom. 
V 24 stanoch boli ubytované národné sokoliarske výpravy. 
Za táborom boli inštalované štyri veľké kontajnery vybavené 
sociálnymi zariadeniami (toaletami a WC) na hotelovej úrovni.
Priestorný stan vytváral prijateľnú klímu pre dravce odpočí-
vajúce na posedoch po náletoch na vábidlá ťahané funkčný-
mi modelmi lietadiel. Tento pokrokový a zatiaľ najúčinnejší 
spôsob výcviku, ktorý domáci sokoliari predviedli ako prví na 
svete, vzbudzoval zaslúžený obdiv a úctu u všetkých sokoliarov. 
Cvičiteľ brilantne ovládal lietadlo, takže vnadidlo v poslednej 
chvíli uniklo z pazúrov útočiaceho sokola. Aby neúspešné útoky 

cvičeného dravca neznechutili, napokon mu dovolil, aby strm-
hlavým letom uchvátil korisť – vábidlo.
Vyžrebovaní šťastlivci sa mohli zúčastniť tradičného sokoliar-
skeho lovu v púšti. Ráno (od 6. do 11. hodiny) alebo poobede 
(od 14. do 18. hodiny) sa na ťavách vypravili do púšte (spre-
vádzaní chrtmi saluki), aby  s jastrabmi a sokolmi nesenými 
na mangale (textilný povlak nahrádzajúci sokoliarske rukavice 
z kože) lovili púštnych králikov, resp. púštnych dropov (nazýva-
ných „hubaru“). Na ťavy nasadali asi 200 metrov za kampom 
– v rozľahlom stane s 15 boxami. Lovecké výpravy vedené 
skúsenými arabskými sokoliarmi mierili hlboko do púšte – do 
loveckého revíru „Al Qasr Sarabi“ medzi veľkými „Bateen“ du-
nami.
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V stanovom mestečku pri pevnosti Al Jahili prebiehali prezentá-
cie národných sokoliarskych organizácií – v tridsiatich stanoch, 
dvoch indiánskych „típí“ (Severná Amerika) a v 9 jurtách (Ma-
ďarsko a stredná Ázia). Spojené arabské emiráty sa predstavili 
v samostatnom pavilóne tvorenom štyrmi stanmi.
V siedmich veľkých a šiestich menších stanoch boli vystavené 
trojrozmerné exponáty i fotografie tematicky zamerané na 
ochranu dravcov a propagovanie „vtáčích“ psov, najmä arab-
ských saluki. Až 16 stanov obsadili výrobcovia z celého sveta 
– ponúkali sokoliarsku výstroj, pomôcky a zariadenia, knihy, 
umelecké i komerčné predmety súvisiace so sokoliarstvom. 
Samostatný stan bol vyhradený pre matky s deťmi a ďalší slúžil 
ako moslimská modlitebňa.
Súčasťou festivalu bola aj výstava fotografií, umeleckých diel, 
šperkov a kostýmov, ako aj prezentácia umenia pozvaných spe-
vákov, tanečníkov, básnikov a spisovateľov špecializovaných 
na sokoliarstvo.

V dňoch 15. až 17. 12. sa uskutočnila trojdňová konferencia IAF 
(Medzinárodnej asociácie sokoliarstva). Účastníkov v hoteli Ro-
tana uvítal (vo štvrtok o 9.30 hod.) Dr. Awad Ali Saleh, strategic-
ký poradca pre medzinárodnú kultúrnu spoluprácu (ADACH SAE).
V rámci konferencie sa uskutočnilo 42. valné zhromaždenie IAF, 
ktoré viedol Frank M. Bond z USA – prezident IAF. Na začiatku si 
prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých delegátov: Chris-
tiana de Coune, Eckarta Schormaira, Waltera Norberta Crammera, 
El Haj Smain Al Biyaza a ďalších pozoruhodných sokoliarov. Rada 
delegátov (okrem iného) schválila zápisnicu z valného zhromaž-
denia, ktoré sa uskutočnilo v roku 2010 na Slovensku (v kaštieli 
v Palárikove), ako aj správy členov exekutívy, čerpanie rozpočtu za 
uplynulý rok a návrh rozpočtu na rok 2012. Posúdila aj predložený 
„Podnikateľský zámer“ a schválila zmeny v stanovách, ktoré IAF 
umožnia vytvoriť stálu profesionálnu kanceláriu.
Poobede sa na konferencii zúčastnil  aj Mohammed Al Bowardi 
– člen výkonnej rady Abu Dhabi. Každému z prítomných delegá-
tov podal ruku a krátko s ním pohovoril. Po vyčerpaní programu 
prvého dňa konferencie sa všetci premiestnili do kongresovej 
sály, kde Mohammed Al Bowardi festival oficiálne otvoril. Na 
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oficiálnom zahájení sa zúčastnil aj Mohammed Khalaf Al Ma-
zrouei, korunný princ Abu Dhabi a generálny riaditeľ Úradu pre 
kultúru a kultúrne dedičstvo.
Centrom festivalu sa stala „Aréna“ – ohradená plocha rozpre-
stierajúca sa na ploche dvoch futbalových štadiónov s tromi 
komfortne vybavenými stanmi, ako aj s lóžami pre šejkov, 
zástupcov sponzorov, organizátorov a VIP hostí naproti veľkej 
tribúne pre bežných návštevníkov. V štyroch veľkých a v jednom 
menšom otvorenom stane (vzadu za Arénou) boli umiestnené 
cvičené dravce (takmer 50 orlov, sokolov a jastrabov), ktoré 
vystupovali v Aréne pri letových ukážkach pre divákov, ako aj po-
čas slávnostného defilé (grand parady) zástupcov jednotlivých 
štátov v posledných dvoch dňoch festivalu. Po vzore olympij-
ských hier bola väčšina delegácií oblečená v rovnošatách alebo 
v národných krojoch a každú výpravu viedol reprezentant prí-
slušnej krajiny nesúci štátnu zástavu a tabuľku s názvom štátu.
Súbežne s festivalom sa v troch konferenčných sálach (A, B, 
C) hotela Rotana každý deň konali prednášky a semináre, na 
ktorých odborníci z celého sveta diskutovali na témy týkajú-
ce sa ochrany dravých vtákov, zachovania ich prirodzeného 

prostredia (potenciálnej koristi), sokoliarskeho vzdelávania, 
veterinárnej starostlivosti, využitia psov pri sokoliarskom lo-
ve, praktického sokoliarstva, rehabilitácie dravcov, vytvorenia 
svetového internetového fóra na podporu sokoliarstva, ako aj 
zachovania sokoliarstva ako kultúrneho nehmotného dedičstva 
ľudstva (zápisom do zoznamu UNESCO).
Festival moderovali Jim Chick a Gordon Mellor, hlavným cere-
moniárom bol Terry Large. Riaditeľ festivalu Nick Fox z Veľkej 
Británie o festivale povedal: „Sokoliari sveta doteraz nevideli 
a ani nezažili takúto medzinárodnú akciu, ktorá sa možno už 
nikdy nezopakuje!“
V mene všetkých zúčastnených sa chcem predstaviteľom Spo-
jených arabských emirátov a zároveň všetkým sponzorom 
i usporiadateľom úprimne poďakovať za uskutočnenie nádher-
ného, pre svetové sokoliarstvo veľmi prospešného festivalu.

Text a foto: Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
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