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„Non scholae, sed vitae discimus“
„Neučíme sa pre školu, ale pre život“



Časové a priestorové ohraničenie stredoveku

 Stredovek je epocha historického vývoja Európy medzi 

starovekom a novovekom

 Tento pojem zaviedli humanisti na označenie obdobia 

medzi antikou a renesanciou

 Názov je synonymom latinského media aetas (media = 

stredný a aetas = vek, doba)

 Vetva histórie, ktorá stredovek študuje, sa nazýva 

medievalistika



Začiatok a koniec stredoveku

 Datovaný je pádom Západorímskej ríše (rok 476) a sťahovaním 

národov na jednom konci, zámorskými objavmi a náboženskou 

reformáciou na strane druhej

 Tradične sa udáva v rokoch 476 - 1492 v Európe

 Koniec stredoveku je na rozdiel od začiatku stredoveku pomerne 

ustálený okolo roku 1500
Okrem "univerzálnej" hranice 1492, má totiž väčšina krajín aj vlastný zlomový dátum: 

Uhorsko a Česko 1526, Nemecko 1517 (Martin Luther vystupuje so svojimi tézami v 

chráme na zámku Wittenberg), Anglicko 1485, Francúzsko 1515, Španielsko 1515, 

Švédsko 1523, Nórsko 1536, Dánsko 1533, Poľsko 1505, Rusko 1533, Holandsko 1519. 

Niekedy sa ako hraničný dátum uvádza aj vynález kníhtlače roku roku 1452 Johannom 

Gutenbergom, či pád Konštantinopolu v r. 1453



Začiatok a koniec stredoveku

 Koniec stredoveku možno charakterizovať aj voľnejšie 

súborom základných skutočností, udalostí a myšlienok, ktoré 

sa v istom čase (okolo r. 1500) objavili a zmenili chod 

spoločnosti tak, že môžeme hovoriť o novoveku. 

Najdôležitejšie zmeny boli:
 talianska renesancia (klasických hodnôt) a humanizmus (človek merítkom vecí)

 dobytie Konštantínopolu Turkami (1453), v tom istom roku koniec storočnej vojny 

(1453)

 objavenie kníhtlače (viacero kandidátov, najznámejší Johann Gutenberg 1456)

 zámorské objavy, konkrétne objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom (1492)

 vystúpenie Martina Luthera, začiatok protestantskej reformácie (1517)



Charakteristika stredoveku

 Počas stredoveku nastáva spojenie dedičstva antickej civilizácie Rímskej 

ríše s barbarskou kultúrou Germánov, Keltov a Slovanov

 Unifikátorom a nositeľom vzdelanosti je cirkev

 Hospodárstvo sa vyvíja vo feudálnom rámci vazalských vzťahov, na ich 

vrchole stojí kráľ

 Vytvárajú sa špecifické jednotky ako napr. feudálny veľkostatok, 

hradiská, obchodné prímorské mestá

 Územie Európy je rozdelené na kráľovstvá, vládne im kráľ

 Právo sa mení od tradičného - zvykového na písané, kráľ vydáva 

zákonníky, privilégiá a colné predpisy



Mapa Európy v 13. storočí



Charakteristika stredoveku

 Kultúra stredoveku vytvorila mnohé vynikajúce pamiatky písomníctva

(kroniky, legendy, ságy), architektúry (baziliky, katedrály, hrady, mestá), 

výtvarného umenia (krídlové oltáre, fresky, mozaiky, sochy aplikované 

ako výzdoba katedrál aj samostatne stojace), užitého umenia (koberce, 

tapisérie, tkaniny, zbrane, šperk, relikviáre, keramika, sklo), hudby i 

literatúry

 Prevládajúcou spoločenskou a ekonomickou formou usporiadania 

spoločnosti vrcholného a neskorého stredoveku v západnej a strednej 

Európe je feudalizmus

 včasný stredovek (5. – 10./11. stor.)

 vrcholný stredovek (10./11. – 13./14. stor.)

 neskorý stredovek (13./14. – 15. stor.)



Uhorsko

 Uhorsko (lat. Hungaria) alebo uhorský štát bol multietnický štátny 

útvar v Karpatskej kotline od 10. storočia do roku 1918

 Do roku 1000 bol kniežatstvom a teda sa pre toto obdobie (dnes) nazýva 

aj Uhorské kniežatstvo

 Od roku 1001 do svojho zániku bol kráľovstvom a teda sa pre toto 

obdobie nazýva aj Uhorské kráľovstvo



Uhorsko



Poľovníctvo za feudalizmu

 Vývoja poľovníctva na území dnešného Slovenska v období feudalizmu 

sa začína okolo roku 1000 nášho letopočtu

 V tomto období už výraznejším spôsobom prebiehala majetková 

a triedna diferenciácia, vznikali feudálne majetkové pomery a s nimi aj 

obmedzovanie práva voľné lovu

 Panovník si prisvojoval neobývané, alebo málo obývané územia na 

základe feudálnej zásady, že ide o „res nullius“

 Dve tretiny lesov na našom území stali vlastníctvom panovníka a tak sa 

utvorili obrovské kráľovské „latifundia“

 Medzi kráľovskými majetkami boli najhodnotnejšie kráľovské lesy



Poľovníctvo za feudalizmu

 Keď panovníci darovali majetky (donácia), len zriedka práva lovu, ktoré 

pokladali za výsostné

 Najrozsiahlejšie a na zver najbohatšie revíry panovníkov sa nachádzali 

práve na území dnešného Slovenska

 Najväčším, ale aj najobľúbenejším kráľovským poľovným revírom na 

našom území bol Zvolenský les

 Na konci 11. storočia patrilo na Slovensku okolo 85 % pôdy 

panovníkovi, zvyšok pripadal na cirkevné inštitúcie a veľmožov

 Aby sa kráľovská moc zachovala v revíroch a zverniciach, vytvorila 

inštitúciu strážcov lesa (costodes silvarum)

 Inštitúcia strážcov lesa, ktorí sa na Slovensku volali hájnici, vznikla ako 

súčasť kráľovskej služobníckej organizácie



Poľovníctvo za feudalizmu



Poľovníctvo za feudalizmu

 Kráľ rozhodoval o udelení výsad jednotlivým mestám, alebo osobám

 Kožušina zvierat bola výhodným obchodným artiklom

 Systém vyberania kožušín bol v lesnatých oblastiach Uhorska 

pravidelnou poddanskou dávkou

 Dôležitý bol aj lov, ktorým sa chránil majetok pred raticovou a 

škodlivou zverou

 Išlo o ochranu poľnohospodárskej úrody a domácich zvierat, najmä v 

oblastiach ležiacich pri rozsiahlych lesných komplexoch



Poľovníctvo za feudalizmu

 Dodnes ostali početné miestne a topografické názvy spojené s 

lovom a chovom zveri roztrúsené po celom Slovensku napr.:

Bobrov, Bobrovček, Bobrovec, Bobrovník, Diviaky, Divina, 

Dravce, Jarabá, Jastrabie, Jelenec, Krahule, Kunov, Lisková, 

Lovce, Lovčice, Medvedzie, Medveďov, Medvecké, Diviacka 

Nová Ves, Orlov, Orlové, Psiare, Horné Sŕnie, Vlčany, Vlčí 

Vrch, Vlčkovce, Vlčkovany, Vlkanová, Vlkovce



Poľovníctvo za feudalizmu

 V 15. 16. storočí pretrvávala v Uhorsku zložitá vnútropolitická situácia

 Časté boje o trón, vzájomné spory oligarchov o hegemóniu mali za 

dôsledok neblahé hospodárske pomery

 Rozmáhalo sa pytliactvo

 K upevneniu kráľovskej moci a k určitému ustáleniu hospodárskych 

pomerov došlo za panovania Mateja Hunyadiho Korvina (1458-1490)

 Matej Korvín bol všestranne vzdelaný a snažil sa pozdvihnúť kultúrnu 

úroveň krajiny (založil univerzitu Academia Istropolitana)

 Budoval tiež letohrádky, zvernice a chránené poľovné revíry

 Často navštevoval aj poľovné revíry v Nízkych Tatrách



Matej Korvin (1458-1490) 





Lovecké zbrane a techniky stredovekých lovcov

 V písomných prameňoch, najmä od 12. storočia, stretávame 

sa pri popisoch majetkov s podrobnejšími opismi osád a ich 

okolia, kde sa spomínajú priekopy, jamy a rozličné primitívne 

pasce na chytanie škodlivej zveri za dedinou alebo na okraji 

chotára

 Najčastejšie sa vyskytujú vlčie jamy, jamy na chytanie 

diviakov a rozličné priekopy a pasce na chytanie veľkej zveri



Lovecké zbrane a techniky stredovekých lovcov

 Podstata pre pochopenie stredovekého lovu a tím aj loveckých zbraní a 

nástrojov aj umeleckých diel je okrem spoločenského poriadku aj 

technika lovu

 Hlavným cieľom lovu bolo zmocnenie sa voľne žijúcich zvierat živých 

alebo mŕtvych

 Ranný stredovek (okolo r. 500 – 1000): typická zbraň je kopia, oštep, 

meč, lovecký nôž a luk

 Vrcholný stredovek (1000 – 1400): kančí oštep, kopia, meč, luk a kuša

 Neskorý stredovek (1400 – 1520): základná lovecká výzbroj sa menila 

len málo, používanie kovových častí na mechanických zbraniach



Lovecké zbrane a techniky stredovekých lovcov



Lovecké zbrane a techniky stredovekých lovcov

 Postupné používanie strelného prachu ako výmetovej energie

 Častým spôsobom lovu bola „štvanica“

 Neskoršie sa začal používať „parforsny lov“

 Používanie palných zbraní malo ešte veľmi obmedzené využitie

 Rozšírené bolo sokoliarstvo

 Využitie lovu do siete

 Časté bolo používanie psa a koňa pri love



Lovecké zbrane a techniky stredovekých lovcov



Lovecké zbrane a techniky stredovekých lovcov



Lovecké zbrane a techniky stredovekých lovcov



Poľovníctvo za feudalizmu

 V 17. a 18. storočí sa konali okázalé reprezentatívne 

poľovačky

 Častým spôsobom lovu bola „štvanica“

 Používanie dokonalejších palných zbraní

 Rozširovanie parforsneho lovu z Francúzska do okolitých 

krajín

 Špecifická lovecká hudby a odev

 „Nemecký hon“ 



Lovecké zbrane a techniky počas feudalizmu



Lovecké zbrane a techniky počas feudalizmu



Lovecké zbrane a techniky počas feudalizmu



Lovecké zbrane a techniky počas feudalizmu



Poľovnícka legislatíva v období feudalizmu

 Právo poľovania, ktoré bolo výsadou vládnucej šľachty a feudálov, 

nebolo do 16. storočia upravované zákonnými predpismi

 Každý majiteľ si vydával smernice a úpravy pre poľovanie vo vzťahu 

k poddaným podľa svojich potrieb

 Prvý zákon o poľovníctve bol tzv. dekrét Vladislava II. vyšiel roku 

1504

 Po dlhších časových odstupoch vyšli ďalšie zákony týkajúce sa 

poľovníctva: 1729, 1802, 1836, 1840 a ďalšie, ktoré nadobudli 

platnosť po roku 1848



 Najvýznamnejšími politickými reformami konca 18. storočia 

a prevej polovice 19. storočia bolo zrušenie nevoľníctva -

1785 a zrušenie poddanstva 1848

 Týmito zákonmi sa zrušil feudálny monopol šľachty na pôde

 Ľudia sa stali osobne slobodnými

Poľovníctvo za feudalizmu



Ďakujem za pozornosť


