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JUBILEJNÉ 40. STRETNUTIE 
SOKOLIAROV NA SLOVENSKU

 

Posledné mesiace každého roku sú už štyridsať rokov sokoliar-
skou žatvou. Navyše – členovia Slovenského klubu sokoliarov 
pri Slovenskom poľovníckom zväze (SKS pri SPZ) práve v tomto 
roku oslávili 40. výročie svojho vzniku (18. 4. 1971). V neskorú 
jeseň poľujú sokoliari na bažanty a zajace – ibaže namiesto 
olovených projektilov sa vzduchom mihajú operené strely. So-
koliarom však nejde o korisť zo vzdušných poľovačiek. Heslom 
zapálených sokoliarov je: „Nelovíme pre korisť, ale pre všetko 
to krásne pri love!“ Dokazujú to aj výrady po love – kým po 
bežnej spoločnej poľovačke sa ulovené bažanty či zajace rátajú 
na stovky, úlovky „operených striel“ možno spočítať na prstoch 
jednej, v lepšom prípade oboch rúk.
Väčšinu stretnutí slovenských sokoliarov za uplynulých 40 
rokov (často s medzinárodnou účasťou) zorganizoval SKS 
pri SPZ v Západoslovenskom kraji. Len prvé dve sa konali vo 
východoslovenskom kraji v účelovom revíri Vysokej školy veteri-
nárskej v Rozhanovciach pri Košiciach. Niekoľko rokov sokoliari 
poľovali aj v účelovom revíri Majetku stálej celoštátnej poľno-
hospodárskej výstavy Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre 
a v okolitých poľovníckych združeniach. Ostatné sokoliarske 
podujatia sa konali v Západoslovenskej nížine – v poľovných 
združeniach rozprestierajúcich sa v okresoch Dunajská Streda, 
Galanta, Komárno, Nové Zámky a Šaľa, kde je zazverenie ba-
žantmi a zajacmi najlepšie.

Jubilejné „40. stretnutie sokoliarov na Slovensku“ so širokou 
medzinárodnou účasťou sa už tradične uskutočnilo (v dňoch 
19. až 23. októbra 2011) v areáli Termálneho kúpaliska Horné 
Saliby medzi obcami Diakovce a Horné Saliby, resp. medzi 
okresnými mestami Galanta a Šaľa.
Minerálna voda, ktorá vyviera z hĺbky 1 559 metrov a na 
povrchu má teplotu 67º C, blahodarne pôsobí na pohybové 
ústrojenstvo, preto nielen naši, ale aj zahraniční sokoliari nav-
štívili areál, aby zregenerovali sily po celodennom namáhavom 
love, keď s dravcami na rukavici kráčali po poliach, strniskách 
a oráčinách.
Prednosťou areálu je široká škála ponúkaných služieb. Uby-
tovanie vo vykurovaných chatkách, stravovanie, spoločenské 
miestnosti a priestory vhodné pre nástup lovcov a výrady ulo-
venej zveri možno využívať celoročne. Poľovníci i sokoliari si 
však najviac cenia jeho polohu – uprostred bohato zazverených 
poľovných revírov. 
Na jubilejnom stretnutí sa popri našich sokoliaroch zo všetkých 
kútov Slovenska zúčastnili aj zahraniční priaznivci sokoliarstva 
takmer z celej Európy: z Belgicka, Holandska, Chorvátska, Ma-
ďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Srbska, Talianska, Veľkej 
Británie a Českej republiky. Jeden sokoliar z Prahy si okrem orla 
skalného doviezol aj koňa (v prívese), pretože vlastné nohy ho 
vzhľadom na vek už neposlúchajú tak, ako by si želal.
V stredu popoludní sa do sokoliarskych lovov zapojilo 74 
dravcov a v sobotu ďalšie štyri. Zo 78 dravcov bolo 22 orlov 
skalných, 15 jastrabov lesných, 32 sokolov (poľovnícke, sťa-
hovavé, rárohy a krížence – hybridy), 7 kaňúrov okrúhlochvos-
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tých a 2 myšiaky červenochvosté. Viacerí účastníci priviezli aj 
„vtáčie psy“ – stavače a pointre dokonale zohraté s cvičenými 
dravcami, ktoré na pánov povel vypichli vystavenú zver, aby ju 
sokol ulovil.
Vo štvrtok o 9.30 hod. Miroslav Micenko zatrúbením „Uvítania“ 
na lesnicu zahájil jubilejný 40. ročník stretnutia slovenských so-
koliarov s medzinárodnou účasťou. Anton Moravčík – prezident 
SKS pri SPZ srdečne privítal člena IAF (International Association 
For Falconry & Conservation Of Birds OF Prey), teda Medziná-
rodnej sokoliarskej organizácie sveta Renaata A. M. Broosa 
z Belgicka a Krzysztofa Staniszewskeho, generálneho sekretára 
Poľského klubu sokoliarov. Všetkým účastníkom poprial prí-
jemný pobyt a krátky prejav zakončil želaním: „Slovenskému 
sokoliarstvu zdar!“
Ing. Alojz Kaššák rozdelil sokoliarov podľa druhov dravcov do 
skupín, ktoré sa organizovane presunuli do vyčlenených lokalít 
v revíroch PZ Abrahám, Čalovec, Dedina mládeže, Horné Saliby, 
Močenok a Sládkovičovo. V priebehu troch dní cvičené dravce 
ulovili 86 kusov zveri, a to 70 zajacov a 16 bažantov (vo štvrtok 
22 zajacov a 4 bažanty, v piatok 16 zajacov a 4 bažanty a v so-
botu 32 zajacov a 8 bažantov). Z toho vyplýva, že na jedného 
dravca pripadlo v priemere 1,1 úlovku, no nie na deň, ale za 
tri dni konania stretnutia. Pri útoku sú šance dravca a koristi 
vyrovnané (teda 50 na 50 percent) a každý útok stojí dravca 
veľa síl, vzhľadom na to možno hodnotiť úspešnosť operených 
striel vysoko pozitívne.
Veľmi sa mýli každý, kto si myslí, že sokoliari cvičia dravce, aby 
ich zásobovali chutnou divinou. Platí totiž nepísané pravidlo, že 

jeden dravec môže za deň uloviť maximálne 4 kusy zveri. Pri prí-
ležitosti 40. výročia založenia slovenského sokoliarskeho klubu 
sme tento limit znížili na dva úlovky na dravca a deň.
Účastníci stretnutia ocenili profesionalitu členov hostiteľských 
poľovníckych združení, pretože zorganizovali jednotlivé pohony 
k maximálnej spokojnosti sokoliarov. Vo viacerých revíroch im 
poľovníci ponúkli občerstvenie hradené z prostriedkov PZ. So-
koliari sa im odvďačili, keď v materských a základných školách 
niektorých obcí predviedli letové ukážky svojich dravcov. 
Za vynaloženú námahu a obetavosť patrí všetkým členom 
a funkcionárom poľovníckych združení a okresných organizácií 
SPZ v mene klubu úprimné poďakovanie. Takisto treba po-
ďakovať aj pracovníkom obvodných lesných úradov, Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy SR a Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR za operatívne vybavenie legis-
latívnych náležitostí, bez ktorých by uskutočnenie jubilejného 
medzinárodného  stretnutia sokoliarov nebolo možné.
V sobotu si na slávnostnom rozlúčkovom večeri všetci prítomní 
prevzali (na vlastné meno vystavené) „Pamätné listy“, aby im 
pripomínali vydarenú jubilejnú akciu nášho klubu, na ktorej 
sa zúčastnil rekordný počet dravcov a priaznivcov slovenského 
sokoliarstva.
Na záver 40. medzinárodného stretnutia sokoliarov sa zástup-
covia zúčastnených štátov poďakovali Slovenskému klubu 
sokoliarov pri SPZ a všetkým, ktorí sa na organizácií stretnu-
tia podieľali. Unisono sa zhodli v úsilí podporovať a rozvíjať 
tradície sokoliarstva ako celosvetového kultúrneho dedičstva 
ľudstva.S
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SOKOLIARSKE STRETNUTIE V OPOČNE 

Klub sokoliarov pri Českomoravskej poľovníckej jednote uspo-
riadal v dňoch 5. až 9. 10. 2011 v Opočne pod Orlickými ho-
rami už 44. ročník sokoliarskeho stretnutia za účasti viac ako 
sto sokoliarov z Belgicka, Českej republiky, Holandska, Litvy, 
Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Veľkej 
Británie.
Po slávnostnom otvorení v réžii Ing. Petra Zvolánka – predsedu 
Klubu sokoliarov pri ČMMJ zazneli na nádvorí zámku v Opočne 
zvuky lesníc a lesných rohov a príhovory starostov miest Opočno 
a Rychnov nad Knežnou, ako aj domácich a zahraničných hostí. 
V mene Slovenského klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníc-
kom zväze pozdravil prítomných Tomáš Krivjanský. Po organizač-
ných pokynoch a rozdelení sokoliarov do skupín podľa druhov 
dravcov nasledoval presun do poľovníckych revírov v okolí miest 
Opočno, Hradec Králové, Pardubice a Rychnov nad Knežnou. 
Každý deň sokoliarskych lovov bol ukončený výradom. Dravce 
boli výborne pripravené a revíry dobre zazverené, o čom svedčí 
viac ako 100 kusov zveri, ktoré ulovili orly, sokoly, jastraby, 
kaňúre okrúhlochvosté a myšiaky červenochvosté. Slovenský 
klub v Opočne reprezentovala Veronika Svrčková so sokolom 
sťahovavým a Ing. Ivan Stolár s orlom skalným. Jana Šmehýlová 
predviedla sučku maďarského stavača. Nechýbali ani zaklada-

júci členovia nášho klubu: Vojtech Hayden a Milan Privrel, ktorí 
sa zúčastňujú takmer všetkých stretnutí v Opočne a v Horných 
Salibách – Diakovciach, ale už len ako diváci (bez dravcov). 
Sobotné dopoludnie už tradične patrilo letovým ukážkam drav-
cov. Bodku za stretnutím v Opočne dalo v sobotu večer spolo-
čenské posedenie s hudbou.
Samotnému stretnutiu predchádzala súťaž v lietaní sokolov na 
vábidlo zavesené na drakovi vo výške cca 300 metrov nad ze-
mou, ktorá sa konala v stredu v popoludňajších hodinách v re-
víri poľovníckeho združenia Přepychy. V tejto disciplíne, v ktorej 
sa organizujú aj majstrovstvá sveta, súťažilo 14 sokoliarov s 15 
sokolmi (Tomáš Leskovjan s dvomi).
Na prvom mieste sa umiestnil Hortai s krížencom sokola poľov-
níckeho a sťahovavého (samec), ktorý dosiahol perenec upevne-
ný na drakovi vo výške 277 metrov za 3 minúty a 14,8 sekundy. 
Druhý skončil Honza Krafek so sokolom rárohom (samec): 268 m 
za 3 min. 32 s., tretí Eduard Školoud s krížencom sokola sťaho-
vavého a poľovníckeho (samica): 286 m za 3 min. 46 s., štvrtý 
Tomáš Leskovjan so sokolom sťahovavým (samec): 242 m za 3 
min. 53 s., piaty Rybář s krížencom sokola rároha a poľovníckeho 
(samec): 255 m za 4 min. a 22,8 s., šiesty Šmirk s krížencom 
sokola rároha, poľovníckeho a sťahovavého (samec): 286 m za 
4 min a 26 s., siedmy Ing. Jaroslav Bárta s krížencom sokola sťa-
hovavého a poľovníckeho (samec): 264 m za 4 min. 37 s., ôsmy 
Janeček s krížencom sokola rároha a poľovníckeho (samica): 
261 m za 4 min. 53 s., deviaty Havránek so sokolom rárohom 
(samica): 266 m za 10 min. 17 s., desiaty Tomáš Leskovjan so 
sokolom sťahovavým (samica): 165 m za 1 min. 56 s. Na 11. až 
15. mieste sa ako nehodnotení (sokoly nedosiahli na perenec) 
spoločne umiestnili: Houser (samec kríženca sokola sťahovavého 
a poľovníckeho), Nejman (samica sokola tmavého), Anton Štrba 
(samec kríženca sokola sťahovavého a poľovníckeho) a Luděk 
Tenkrát (samec kríženca sokola sťahovavého a poľovníckeho).
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SOKOLIARSKE LOVY V KOSTOLNOM 
PRI STAREJ TUREJ

Dňa 15. oktobra 2011 usporiadali členovia Poľovníckeho zdru-
ženia Vršná – Kostolné (už štvrtýkrát po sebe) v spolupráci s Ing. 
Ľubomírom Málekom (tajomníkom PZ a členom Slovenského 
klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze) sokoliar-
ske lovy na bažantiu zver v revíri neďaleko Starej Turej.
Šestnásťčlenné poľovnícke združenie hospodári na 1 643 hek-
tároch, kde má podľa plánu uloviť 40 ks bažantov, 14 kusov 
srnčej zveri (5 srncov, 5 sŕn, 4 srnčatá) a 9 kusov diviačej zveri 
(1 kanec, 1 diviačica, 1 lanštiak a 6 prasiatok). Navyše – tento 
rok strelili už 6 líšok.
Začiatkom augusta vypustili do revíru 90 osemtýždňových 
bažantov, o ktoré sa popri predsedovi PZ starali najmä Peter 
Hluchý a Stanislav Mikláš. Ďalších 80 bažantov vypustil v sep-
tembri a začiatkom októbra Ing. Málek.
Poľovníci pod vedením predsedu Igora Držku rozostavili vojen-
ské stany, stoly, lavice, ktoré doviezli hneď ráno na traktore 
spolu s kotlinou na guľáš a nevyhnutnými ingredenciami. Pri-
pravili hranicu z voňavého ihličnatého dreva a okolo vatry roz-
ložili drevené klátiky ako sedačky. Hneď vedľa prichystali výrad 
z ihličnatej čečiny.
Organizáciu sokoliarskych lovov mal na starosti skúsený soko-
liar Ing. Ľubomír Málek. Hoci členom sokoliarskeho klubu je len 
necelých šesť rokov, chovu a cvičeniu dravcov sa venuje už od 
detstva. Doteraz vycvičil dvoch orlov skalných, štyroch jastra-
bov lesných, dvoch jastrabov krahulcov, troch kaňúrov okrúh-
lochvostých, osem sokolov sťahovavých, šesť sokolov rárohov, 
troch krížencov sokola rároha so sokolom poľovníckym, dvoch 
krížencov (7/8) sokola poľovníckeho s takmer čistým (15/16) 
sokolom poľovníckym a najmenej desať sokolov myšiarov i my-
šiakov hôrnych.

„Viac rokov som cvičil súčasne 6 dravcov naraz,“ priznal sa 
Ing. Málek. „V súčasnosti cvičím zhodou okolností len mladé 
samice: sokola rároha, sokola sťahovavého a kaňúra okrúh-
lochvostého.“
Do Kostolnej pricestovali tri sokoliarky a osem sokoliarov, takže 
spolu s Ing. Málekom ich bolo 12. Na lovoch sa zúčastnilo 11 
dravcov, a to sokoly sťahovavé, sokoly rárohy a kaňúr okrúh-
lochvostý. Ulovili 5 bažantov – jedného však vypustil sokoliar. 
Sokolom pri love neúnavne pomáhali štyri psi – stavače.

Záverom chcem pochváliť dobrú organizáciu stretnutia. V de-
dinke Kostolné boli na každej križovatke umiestnené malé 
pútače, takže príchod na zraz do revíru bol bezproblémový. Prvý 
pohon bol od nástupu až po les vyznačený farebnými stuhami 
na kolíkoch zatlčených do zeme.
K výbornej atmosfére podujatia prispelo aj prekrásne jesenné 
počasie – neskoré babie leto. O dvadsať dní (6. 11. 2011) 
sa zúčastnení sokoliari v takmer rovnakej zostave zišli u Ing. 
Ľubomíra Máleka – znovu v Starej Turej. K dravcom pribudol 
jeden jastrab lesný. Vo veľmi dobrej atmosfére, i keď za silného 
vetriska, ulovili tri bažanty. 

Text a foto: Tomáš Krivjanský
www.krivjansky.sk
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Ing.  Kebísek so svojim psom a sokolom
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