
Sokolnictví-Původní historická definice, tedy že sokolnictví je umění cvičit a 

používat k lovu dravé ptáky vystihuje poslání sokolnictví v minulosti. Vycvičený 

dravec byl velmi důležitým pomocníkem při opatřování potravy a původní význam 

sokolnictví byl opravdu ohraničen touto definicí.  

 

Postupným vývojem společnosti se měnil pohled na svět a tedy i přírodu. Ne 

náhodou zájem o sokolnictví byl prvním iniciátorem myšlenek ochrany dravců v 

přírodě a také ochrany lovené zvěře. Tím postupně vstupuje do sokolnictví prvek ochranářský.  

 

S důsledky vědeckotechnické revoluce se vytrácí ekonomický význam sokolnictví a toto se stává především 

zábavou a sportem.  

Hospodářský význam sokolnictví je znovuobjeven až ve 2.polovině 20tého století, 

kdy se sokolnictví stává opět profesí a to především v oblasti ochrany prostoru letišť 

před nežádoucími hejny ptáků, která mohou být, v případě střetu se startujícím nebo 

přistávacím letadlem, důvodem katastrofy.  

Sokolnictví, jako činnost pěstující vztah mezi člověkem a dravcem je také v nové 

době velmi významným činitelem nesoucím know how umělého odchovu dravců v 

péči člověka, což se stalo rozhodujícím prvkem pro záchranu některých druhů 

dravců před vyhynutím.  

Novodobá definice se tedy rozšiřuje do nových oborů jako je aktivní ochrana přírody, vzdělání společnosti a 

ochrana sekundárních hospodářských a civilizačních potřeb společnosti. Lov zvěře pomocí dravých ptáků jak byl 

chápán historicky má již dnes význam především pro zachování tisíce let trvajícího kulturního dědictví lidstva.  

 Po celém světě žije přibližně 290 druhů řádu dravců (Falconiformes), pro sokolnický výcvik jsou však vhodní 

pouze někteří. Předpokladem použitelnosti je lovecká výkonnost daného druhu. Biologickou přirozeností 

každého lovce je lovit zvířata menší, slabší, nemocná či jinak handicapovaná, na velkou a obranyschopnou kořist 

si troufají velmi zřídka. Výkonných lovců je skutečně málo. Závažným problémem při výcviku je také to, že lovec 

chce svou kořist žrát ve skrytu a pokud je schopen ji odnést, vždy to udělá. Sokolníci tomu říkají, že dravec vede 

kořist. Dále tomu přispívá i fakt, že zvěří ze zákona , kterou jsme schopni s dravcem lovit, jsou pouze srnec, 

liška, zajíc, králík, bažant, případně holub hřivnáč a straka. Tedy zvěř poměrně velká.  

Tradiční sokolnická terminologie rozděluje již od dávných věků dravce podle způsobu jejich letu a lovu na dravce 

nízkého a vysokého letu. Orli tvoří sice samostatnou skupinu , při výcviku však mají mnoho společného s dravci 

nízkého letu.U dravců a také u sov je obrácený pohlavní dimorfismus, samice jsou přibližně o jednu třetinu větší 

než samci. S výjimkou poštolek se pohlaví jinak neliší.Pro větší fyzickou sílu mají samice širší využití pro 

lov.Když sokolníci hovoří o dravcích,samec se nazývá terček (z lat. tercius),samice jménem druhu.  

 

Dravci nízkého letu (krahujcovití)  

   

   

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) V současnosti nejpoužívanější dravec 

v sokolnictví,velmi výkonný lovec veškeré zvěře do velikosti 

zajíce.Vyniká obratností,agresivitou,schopností lovit v každém 

prostředí.Obecně není příliš známý pro svůj skrytý způsob života.Ve 

vesnicích v blízkosti lesů napadá drůbež,tyto útoky jsou většinou z 

neznalosti připisovány káním.  



   

   

Krahujec obecný (Accipiter nisus) 

Malý dravec vzrůstem,srdcem velký bojovník,tak hodnotili krahujce již 

dávní sokolníci.Vzhledem je velmi podobný jestřábovi v dospělém 

opeření.Nejvhodnější použití je pro lov drobných ptáků. Protože jeho 

přirozené kořisti stále ubývá,zejména vrabců, a také obecné povědomí 

týkající se ochrany ptáků je málo nakloněné jejich lovu, i jeho užití v 

sokolnictví se stává vzácností.  

   

   

Káně rudoocasá (Buteo jamaicensis) 

Tato silná káně ze Severní Ameriky je vybavena velkými pařáty a 

mimořádnou silou a je schopna lovit i velkou kořist jako jestřáb.Svým 

pomalým letem a horší obratností to je typická káně.Pokud však něco 

drží,není jí třeba pomáhat.  

   

Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus) 

Dravec svými letovými schopnostmi připomíná jestřába,agresivita je 

však nižší a lovecky nedosahuje jeho výkonů.Je inteligentní,lze s nimi 

lovit ve skupině,vzájemně spolupracují.  

 

 

 

Dravci vysokého letu (sokolovití)  

   

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 

Z dravců vysokého letu je nejpoužívanějším pro své výjimečné letové 

schopnosti, vysoký stupeň agresivity, kterou se vyrovná 

jestřábovi.Vzhledem k jeho rychlému a přímočarému letu loví pouze 

ptáky ve vzduchu,jeho střemhlavé útoky mají mimořádnou razanci.V 

minulosti vždy zaujímal přední místo v sokolnictví, které bohužel v 

důsledku silného ohrožení opustil, neboť se stal nedostupným.Díky 

chovům v zajetí a jeho úspěšné reintrodukci je dnes opět běžným 

dravcem mezi sokolníky.  



   

   

   

Raroh velký (Falco cherrug) 

Větší než sokol,vynikající letec,všestranně použitelný pro lov,oblíbený 

především mezi arabskými sokolníky.Protože má dlouhý rýdovák je 

obratnější než sokol a je schopen lovit i na zemi a kořist pronásledovat 

do krytu.Není tolik agresivní a do zvěře se musí více navádět. V našich 

zemích byl vždy vzácný, chovy v zajetí umožnily jeho širší použití.   

   

   

 

Raroh jižní (Falco biarmicus) 

Je o něco menší než sokol,kterému se podobá vyšší specializací na lov 

ptáků.Mezi sokolníky je spíše vzácným druhem.   

   

   

 

Raroh lovecký (Falco rusticolus) 

Největší druh sokola pověstný svými letovými schopnostmi,zejména 

stoupáním a vodorovným tahem.Pro své lovecké vlastnosti byl vždy 

ceněn nejvýše mezi dravci.Problematická je jeho aklimatizační 

nepřizpůsobivost,žije v subarktických oblastech a jeho imunitní systém 

není vybaven na klima mírného pásma.Je proto křížen s ostatními 

sokoly,kříženci získávají vyšší odolnost a vynikající vlastnosti obou 

rodičů a jsou velmi vyhledávanými pro výcvik.  

   

Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 

Nejmenší sokolovitý dravec,výborný letec i lovec drobných ptáků.V 

minulosti hojně používaný především dámami, dnes výjimečně i v 

tradiční zemi sokolníků,Anglii.  



   

   

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 

Všeobecně známý dravec používaný začínajícími sokolníky. Snadno se 

cvičí k volnému létání, bývá velmi přítulná.  

  

 

 

 

Orli  

   

Orel skalní (Aquila chrysaetos) 

Impozantní druh,který je jako jeden z mála orlů schopen lovit velkou 

zvěř až do velikosti srnce,lišky a v zemích střední Asie s ním loví i 

vlky.Pro svou vzácnost byl i v nedávné minulosti používaný zřídka.V 

současnosti se daří umělým chovům v zajetí, proto se stává běžnějším.  

 

Pro výcvik a lov se mohou použít i některé další druhy pro nás exotických dravců.Objevují se spíše u 

zahraničních sokolníků a jsou to například orel jestřábí (Hieraetus fasciatus), orel korunkový (Stephanoaetus 

coronatus), raroh prérijní (Falco mexicanus), raroh lagar (Falco jugger), káně královská (Buteo regalis).  

   

  

  

-          vzniklo před 4000 lety ve střední Asii  

-          dravec člověk tvoří dyádu ( funkční dvojici) zvláštního druhu. Na kvalitě, souhře, spolupráci obou 
složek závisí úspěch-Kondice dravce=poslušnost,  

                  funguje to na dvou vláknech: vztah člověka-dravce(né moc spolehlivý)  

                                                                           a v poskytování potravy  



-            

-          výstroj dravce a sokolnické potřeby používají sokolníci dneška takovou, jejichž účelnost prověřila 
staletí  

výstroj dravce:  chvatová pouta se jmenovkou a rolničkou, obratlík , dloužec, u některých dravců 
s čepičkou ( dravci vysokého letu a orli)  

sokolnické potřeby:  

                posed pro dravce  

sokolnická rukavice  

sokolnická brašna  

vábítko – dravci vysokého letu  

telemetrie : vysílačka , přijímač  

  

V yuž i t í  

soko ln ic tv í   

Sokolnictví jako profese má v současné době obrovský význam především v oblasti leteckého průmyslu, ale je 

možné jej využít i v zemědělství.  

I když je letectví v současné době nejbezpečnější způsob dopravy, každá havárie letadla je považována 

za katastrofu. Je to dáno tím, že v případě letecké nehody velmi často zahynou 

desítky až stovky lidí. Příčiny leteckých katastrof jsou různé jako například 

lidské selhání nebo technická závada. Tyto příčiny jsou dnes stálým rozvojem 

ve výcviku pilotů a pozemního technického personálu a technickým vývojem 

bezpečnostních prvků a systémů maximálně eliminovány. Ovšem příčiny 

poruch vznikající srážkou letadla s ptáky v průběhu startovacího nebo 

přistávacího manévru jsou nepředvídatelné. Tyto srážky mohou zapříčinit 

roztříštění krytu kabiny tělem ptáka a nebo kolaps motoru nasáním ptáka mezi 

lopatky turbíny. Není divu, jelikož i relativně malá hmotnost ptáka (holub váží 

okolo 300 - 400 gramů) je příčinou úderu několika desítek tun v závislosti na rychlosti v době střetu. Tyto střety 

nemusí končit pokaždé katastrofou, ale vždy minimálně obrovsky nákladnými opravami letounů a v případě 

jednomotorových vojenských stíhaček se rovná ztráta motoru „pouze“ ztrátě letadla, pokud se pilot stihl 

katapultovat.  

Jak sokolničtí dravci pomáhají letectví?   

Odpověď vychází ze základu antagonistického vztahu mezi dravcem a kořistí čehož odpradávna 

využívá sokolnictví. Je to jediný způsob, jak stabilně ochránit startovací a 

přistávací prostory letiště od holubů, racků, havranů a jiných ptáků, protože na 

ostatní metody ( např. akustické) si ptáci časem zvyknou jako například na 

houkání vlaku projíždějícím tunelem v bezprostřední blízkosti ptačího hnízda. 

Sokolníci na letištích cvičí své sokoly, rarohy, jestřáby a orly, kteří jsou na 

základě soustavného vyhodnocování nasazování do akce s úkolem zbavit 

prostor letiště nežádoucích opeřenců. Činností biologické ochrany letiště se daří 



vytlačit z prostorů letišť hejna ptáků a odklonit tahové trasy ptačích hejn, čímž se snižuje možnost střetu na 

minimum.  

Hospodářský význam může mít sokolnictví i v zemědělství při ochraně úrody vinic a ovocných sadů před nálety 

především hejn špačků. V rozšíření této metody brání především legislativní ochrana těchto nevítaných hostů na 

úrodě a tedy problematická legalizace této činnosti.   

Dne 16. listopadu 2010 bylo organizací UNESCO  sokolnictví uznáno jako nehmotné kulturní dědictví lidstva. 

Umění sokolnictví tak získalo status důležité a pozoruhodné činnosti, status součásti kulturních znalostí i 

dějin  lidí celého světa, bez ohledu na geografické rozdíly. Současně je sokolnictví jedním z mála činností lidstva, 

která utváří přátelství a porozumění mezi lidmi. Je zdrojem činností a vědomostí podporujících rozumné užívání 

přírody a její ochranu.  Je zároveň výjimečným uměním,  založeným na spolužití člověka a dravce.  Od loňského 

roku je den 16. listopadu vnímán sokolníky nejméně v 64 zemích světa  jako   Mezinárodní den sokolnictví   

Pro mnohé z nás bude tento den naplněn obyčejnou každodenní činností sokolníka a jeho denní  starostí  o 

dravce a jeho výcvik.  Pro další může být příjemně  stráveným  dnem s přáteli na loveckém setkání.  Pro všechny 

však bude dnem svátečním a oslavou umění sokolnictví.  

  

 


