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Talianski sokoliari v júli už niekoľko rokov organi-
zujú medzinárodnú sokoliarsku burzu na zámku 

v Gorízií pri slovinských hraniciach. Tohto roku je 
však zámok v rekonštrukcii, takže burza sa neko-
nala. Suplovať náročnú akciu sa podujali skúsení 
chovatelia dravých vtákov z Juhomoravského kraja 
– Ján a Pavla Kunderovci spolu s Ing. Jaroslavom 
Bártom z Klubu sokoliarov pri Českomoravskej 
mysliveckej jednote v Prahe, a to v úzkej spolupráci 
s Antonom Moravčíkom, predsedom Slovenského 
klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom 
zväze v Bratislave. Na nádvorí Štátneho zámku 
Milotice pri Kyjove na južnej Morave zorgani-
zovali v dňoch 23. a 24. júla 2011 prvý ročník 
„Sokoliarskej burzy“ v Českej republike. Ako pre-
dajcovia sa na burze zúčastnili najmä domáci, ale 
aj slovenskí, maďarskí a rakúski sokoliari.

Milotice sa však jedným prvenstvom už pýšia. Práve tu Ing. 
Jaroslav Bárta založil prvú štátnu odchovnú stanicu pre umelý 
odchov sokolov v rámci „Programu záchrany ohrozených drav-
cov pred vyhynutím“, ktorý na základe zahraničných skúseností 
(najmä Cornelovej univerzity v USA) schválilo ministerstvo kul-
túry bývalej Českej socialistickej republiky. Odchovná stanica 
vznikla na moravsko-slovenskom pomedzí (v okrese Hodonín) 
v pamiatkovom objekte bývalej štátnej bažantnice v areáli 
Štátneho zámku Milotice, kde bol Ing. Bárta zamestnaný. V ro-
ku 1980 dvojročné sokoly chovného páru zloženého zo samca 
z východného Slovenska a samice Alžběty z južnej Moravy 
vyviedli prvé mláďa. Už v roku 1981 na stanici odchovali 9, 
v roku 1982 až 11, v roku 1983 znovu 9 a v roku 1984 dokonca 
12 mláďat sokolov rárohov a sokolov sťahovavých. Ich počet 
časom stúpal až na 20 odchovaných mláďat ročne. V reakcii 
na úspešné výsledky štát zvýšil stanici rozpočet, takže počet 
pracovníkov narástol na 5 a počet odchovaných sokolov sťaho-
vavých a rárohov sa zvýšil na 20 až 60 ročne.
Pri výstavbe odchovne pomáhali aj slovenskí sokoliari, najmä 
Ing. Marián Galovič a František Muzika, ktorí sa neskoršie stali 
jej zamestnancami, ďalej Anton Moravčík, MVDr. Peter Blaško, 
Ing. Ján Kebísek, Ing. Miroslav Mozoľa a veľa ďalších.
Odchovná stanica na zámku Milotice skončila svoju činnosť 

nadväzne na ukončenie programu aktívnej ochrany dravcov 
v roku 1996. Prvé a najväčšie zariadenie svojho druhu vo 
východnej Európe však nezaniklo bez nasledovníkov. Voliéry 
v Miloticiach prevádzkuje vo vlastnej réžií organizátor burzy Ján 
Kundera. 
Burzu navštívilo veľa sokoliarov a záujemcov o sokoliarstvo nie-
len z Čiech, Moravy a Slovenska, ale aj z Belgicka, Holandska, 
Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Švajčiarska a Talian-
ska. Výhodou bolo ubytovanie priamo v „Penzióne Milotice“ 
hneď pri zámku a v neďalekom hoteli „Vinohrad“. O žalúdky 
zúčastnených sa postarali v zámockej reštaurácií známej mo-
ravskými špecialitami a kvalitnými druhmi juhomoravských vín 
v dennej ponuke.
Účastníci podujatia si mohli počas dvoch dní nielen pozrieť, 
ale ja kúpiť rôzne druhy dravcov, a to najmä sokoly – hybridy 
(krížence) sokola rároha, sokola sťahovavého, sokola poľov-
níckeho a sokola tmavého, ďalej sokoly myšiare, kaňura okrúh-
lochvostého, orla stepného a krížence orla skalného a orla 
kráľovského. Zo sov bola v ponuke plamienka driemavá a mlá-
ďa sovy snežnej. Všetky vtáky mali doklad CITES a príslušné 
veterinárne osvedčenie.
Priaznivci sokoliarstva si mohli vybrať zo širokej palety ponúka-
ného sokoliarskeho výstroja: kožené rukavice a čiapočky rôz-
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nych strihov pre všetky druhy dravcov, kožené, ale aj silónové 
dĺžce, pútka na dravce, rolničky a zvrtlíky, kovové jastrabie aj 
orlie oblúky, drevené sokolie posedy, kovové aj plastové kú-
pacie nádoby, veľa rôznych drobností z výstroja dravcov, ale aj 
sokoliarske šperky. V ponuke nechýbali rôzne druhy oblečenia, 
sokoliarske tašky a brašne, sokoliarske vesty s popruhmi aj bez 
nich. Predajca z Maďarska ponúkal rôzne druhy poľovníckych 
a sokoliarskych nožov, ale aj obrazy so sokoliarskou tematikou - 
podobne ako členka nášho klubu Anička Franceová. Nechýbali 
ani knihy z nášho vydavateľstva Epos - publikáciu „Sokoliarstvo 
1. diel: História sokoliarstva a 2. diel: Naše dravce a sovy“ na 
burze predával sám autor.
So zreteľom na pozitívne sa rozvíjajúce vzťahy s ochranármi, ale 
aj so štátnou ochranou prírody považujem za potrebné zdôraz-
niť, že mediálne fámy o nehorázne vysokých čiastkach, ktoré za 
nákup dravcov zaplatili cudzinci, sú skreslené a zavádzajúce. 
Veď na burze si záujemca mohol kúpiť sovu za 200 eur, sokola 
za 300 až 500, ale aj za 800 eur, polovičného kríženca sokola 
poľovníckeho islandského a sokola rároha za 1 250 eur a sam-

ca sokola poľovníckeho, ktorý sa u nás v prírode nevyskytuje, 
za 2 000 eur.
Potešiteľná je skutočnosť, že čo sa týka odchovu dravcov pre 
sokoliarske účely (najmä sokolov a orlov), sú súčasní sokoliari 
sebestační. No aj tak je nepochopiteľné, prečo jastraby odchy-
tené v bažantniciach musia končiť ako preparáty a prečo ochra-
nári skresľujú počty dravcov v prírode, keď napr. jastrabov je 
v každom „chotári“ dosť. Potvrdzujú to napr. chovatelia domá-
cich (najmä poštových) holubov a hydiny. Za takých okolností 
je logické, že príslušné orgány sa zdráhajú vydať povolenie na 
vybratie čo len jedného mláďaťa z hniezda na sokoliarske účely.
Na burze sa zúčastnili nielen sokoliari, ale aj veľa turistov, 
ktorých po prehliadke zámku prilákalo na podujatie množstvo 
dravcov. 
Organizátorom patrí úprimné poďakovanie za štart novej me-
dzinárodnej sokoliarskej akcie, ktorá má vzhľadom na pekné 
prostredie a lokalizáciu v srdci Európy všetky predpoklady pre 
úspešné napredovanie aj v budúcnosti.

Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
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