
OKRUHY OTÁZEK PRO ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI 

Skupina  I. – Myslivecká  výchova 

 

1.  

a) Lov v prehistorii 

b) Myslivecká mluva – popište mysliveckou mluvou některý druh zvěře 

c) Podstata myslivosti, právo myslivosti 

 

2.  

a) Lov a myslivost ve feudální době 

b) Myslivecké odívání k různým příležitostem 

c) Nauka o myslivosti, myslivecký význam 

 

3.  

1. Myslivost v 19. století 

2. Troubení při lovech, honech a jiných mysliveckých akcích 

3. Vztah myslivosti k  zemědělství a lesnictví 

 

4.  

a) Myslivost v současné době 

b) Organizační zásady při honech a lovech 

c) Vztah myslivosti k průmyslu 

 

5.  

a) Myslivecké organizace v minulosti 

b) Úlomky a zálomky – použití 

c) Myslivost a ochrana přírody 

 

6.  

a) Československá myslivecká jednota – ustavující sjezd 

b) Výlož a výřad, lovecké právo 

c) Hospodářský význam myslivosti 

 

7.  

a) Myslivecké organizace současnosti – od roku 1961 

b) Zvyky při poslední leči 

c) Etický, branný, rekreační význam a zdravotní význam myslivosti 

 

8.  

a) Významné postavy v historii naší myslivosti 

b) Přijímání mezi myslivce, pasování na lovce 

c) Kulturní význam myslivosti 

 

9.  

a) Lov v prehistorii 

b) Osobnost myslivce, charakterové vlastnosti 

c) Formy propagace myslivosti 

 

10.  
a) Lov a myslivost ve feudální době 

b) Myslivecká mluva – popište mysliveckou mluvou některý druh zvěře 

c) Myslivecká beletrie 

11.  



a) Myslivost v 19. století 

b) Myslivecké odívání k různým příležitostem 

c) Myslivost v hudbě 

 

12.  
a) Myslivost v současné době 

b) Troubení při lovech, honech a jiných mysliveckých akcích 

c) Myslivost ve výtvarném umění 

 

13.  
a) Myslivecké organizace v minulosti 

b) Organizační zásady při honech a lovech 

c) Myslivecké památky  a památníky 

 

14.  
a) Československá myslivecká jednota – ustavující sjezd 

b) Úlomky a zálomky – použití 

c) Myslivecké sbírky  a muzea 

 

15.  
a) Myslivecké organizace současnosti – od roku 1961 

b) Výlož a výřad, lovecké právo 

c) Podstata myslivosti, právo myslivosti 

 

16.  
a) Významné postavy v historii naší myslivosti 

b) Zvyky při poslední leči 

c) Nauka o myslivosti, myslivecký výzkum 

 

17.  
a) Myslivost v současné době 

b) Přijímání mezi myslivce, pasování na lovce 

c) Vztah myslivosti k  zemědělství a lesnictví 

 

18.  
a) Myslivecké organizace v minulosti 

b) Myslivecké pověry, patroni, pověsti 

c) Vztah myslivosti k průmyslu 

 

19.  
a) Československá myslivecká jednota – ustavující sjezd 

b) Myslivost v lidové tvorbě slovesné a výtvarné 

c) Myslivost a ochrana přírody 

 

20.  
a) Myslivecké organizace současnosti – od roku 1961 

b) Myslivecké pověry, patroni, pověsti 

c) Odborné myslivecké písemnictví 

 

 

 

 



Otázky skupiny II. -  Myslivost a legislativa 
 

a) Pojednejte o kontrole ulovené zvěře, plomby, lístky o původu zvěře 

 b)  Postup při získávání zbrojního průkazu 

       c)  Obecná a zvláštní ochrana živočichů 

 

 

   2. a) Myslivecké stráž, její práva  a povinnosti 

       b) Kde se může používat lovecká palná zbraň 

       c) Oblasti zařazené do NATURA 2000, omezení výkonu myslivosti  

 

 

   3. a) Přehled základních právních norem ve vztahu k myslivosti 

       b) Obory a základní zákonné podmínky pro jejich zřízení a provoz 

       c) Národní parky -  cíle a provádění práva myslivosti 

 

 

   4. a) Myslivost a právo myslivosti,pojmy, rozdíly 

       b) Povinnosti držitele zbrojního průkazu a zbraně 

       c) Zakázané činnosti v lese 

 

 

   5. a) Pojem a obsah výkonu myslivosti 

       b) Nakládání se zvěřinou, prodej, vlastní spotřeba, evidence 

       c) Povinnosti uživatelů honiteb při zazvěřování honiteb 

 

 

   6) a) Lov zvěře na nehonebních pozemcích 

       b) Honební společenstvo, založení, orgány, činnost 

       c) Náhrada škod na zvěři 

 

 

   7. a) Vydávání povolenek k lovu zvěře, náležitosti povolenky 

       b) Skupiny zbrojních průkazů 

       c) Plánování chovu a lovu zvěře v honitbě, význam plánování 

 

 

   8. a) Celoročně nehájené druhy zvěře 

       b) Stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě 

       c) Zákon na ochranu zvířat ve vztahu k výkonu myslivosti 

 

 

   9. a) Pojem zvěř a její základní rozdělení z hlediska zákona o myslivosti 

       b) Tvorba honiteb 

       c) CHKO – omezení výkonu práva myslivosti, oprávnění správy CHKO 

 

 

10. a) Používání loveckých psů, jejich kvalifikace, počty 

      b) Zacházení s ulovenou zvěří, předběžná prohlídka ulovené zvěře 

      c) Ochrana přírody a krajiny ve vztahu k myslivosti 

 

11. a) Myslivecký hospodář, práva a povinnosti 

      b) Společné lovy, podmínky provádění, organizace a lovené druhy zvěře 

      c) Sčítání zvěře, účel, důvody 



 

 

 

12. a) Zakázané způsoby lovu 

      b) Výjimky z doby lovu, lov na nehonebních pozemcích  

      c) Podmínky chovu a používání loveckých dravců 

 

 

13. a) Druhy loveckých lístků a jejich vydávání 

      b) Orgány státní správy myslivosti a jejich oprávnění 

      c) Povinnosti vlastníků lesa při ochraně lesa před škodami způsobenými zvěří 

 

 

14. a) Honitba, druhy honiteb a způsoby jejich využití  

      b) Rozdíly mezi držením a nošením zbraní 

      c) Druhy srstnaté zvěře chráněné podle zákona na ochranu přírody a krajiny  

 

 

15. a) Usmrcování toulavých psů a koček v honitbě 

      b) Bažantnice, základní podmínky pro zřízení bažantnice 

      c) Přehled nepůvodních druhů zvěře 

 

 

16. a) Dohledávka a dosled zvěře, povinnost uživatele honitby 

      b) Nebezpečné nákazy zvěře, povinnosti uživatelů honiteb při jejich zjištění 

      c) Povinnosti chovatelů domácích zvířat ve vztahu k uživateli honitby 

 

 

17. a) Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře spárkaté 

      b) Stavba mysliveckých zařízení, právní problematika 

      c) Náhrada škod páchaných zvěří na lesních porostech a zemědělských kulturách,  

          povinnosti uživatelů honiteb 

 

 

18. a) Doba a podmínky lovu hlavních druhů drobné zvěře srstnaté 

      b) Lov zvěře odchytem 

      c) Přírodní rezervace, národní přírodní rezervace – omezení výkonu myslivosti 

 

 

19. a) Pojištění zákonné odpovědnosti při výkonu práva myslivosti 

      b) Nájem honiteb 

      c) Druhy pernaté zvěře chráněné podle zákona na ochranu přírody a krajiny 

 

 

20. a) Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře pernaté 

      b) Usmrcování nepůvodních druhů živočichů 

      c) Význam myslivecké statistiky, obsah tiskopisu Mysl-1-01 

 

 

 

 

 



OKRUHY OTÁZEK PRO ZKOUŠKY  Z MYSLIVOSTI 

Skupina  III. – myslivecká  zoologie 

1.  
a) Jelen lesní 

b) Zvěř a její rozdělení 

c) Jmenujte zástupce rohaté zvěře 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

2.  

a) Sika japonský, sika Dybowského 

b) Obecná zoologie – popis ptačího pera, typy peří; popis srsti – výměna, typy 

c) Hlavní rozdíly mezi zajícem polním a králíkem divokým 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

3.  

a) Daněk evropský 

b) Obecná zoologie – typy zobáku a jejich funkce; drápy ptáků a savců – typy, funkce, spárky a paspárky 

c) Popište tok tetřeva – doba, průběh, projevy, fáze toku 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

4.  

a) Srnec obecný 

b) Obecná zoologie – chrup – hlodáky, trháky, kelce, páráky, háky. Klektáky 

c) Sovy – způsob života, hlavní zástupci 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

5.  

a) Muflon 

b) Obecná zoologie – chrup – popis, typy, výměna; zubní vzorec – příklad 

c) Hlavní rozdíly mezi dravci a sovami 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

6.  

a) Prase divoké 

b) Obecná zoologie – paroh – popis, vývoj, růst – vlivy, faktory růstu 

c) Hlavní znaky kachen plovaných a potácivých + zástupci 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

7.  

a) Zajíc polní 

b) Obecná zoologie – trávicí soustava ptáků a savců; složený žaludek přežvýkavců 

c) Popište tok tetřívka obecného – kdy, průběh, fáze, projevy 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

8.  

a) Králík divoký 

b) Obecná zoologie – stručně o soustavě vylučovací, dýchací a cévní u ptáků a  savců 

c) Vyjmenujte spárkatou zvěř a vybraného zástupce popište mysliveckou mluvou 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

9.  

a) Liška obecná 

b) Obecná zoologie – pohlavní soustava – pojmy: monogamie, polygamie, polyandrie, superfoetace, latentní 

březost+ příklady 

c) Jmenujte některé druhy a podruhy bažanta 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

10.  

a) Kunovité šelmy – kuny, tchoři, jezevec 

b) Obecná zoologie – pojmy: pohlavní dimorfismus, superfoetace, latentní březost, kryptické zbarvení + 

příklady 

c) Stručně o řádu měkkozobí – holubi, hrdličky 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 



 

11.  

a) Kočkovité šelmy – kočka divoká, rys ostrovid 

b) Roh a jeho charakteristické vlastnosti – zástupci rohaté zvěře 

c) Srnčí, jelení, daňčí a mufloní říje – doba, průběh 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

12.  

a) Psovité šelmy (liška obecná, vlk, psík mývalovitý) 

b) Vysvětlete jak poznáte mladého zajíce od starého, mladého bažanta od starého a mladou koroptev od staré¨ 

c) Krkavcovití ptáci 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

13.  

a) Bažant obecný 

b) Co je to chrutí a kaňkování – u koho, kdy 

c) Hlavní rozdíly mezi sokolovitými a krahujcovitými dravci 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

14.  

a) Koroptev polní 

b) Hlavní rozdíly mezi rohem a parohem 

c) Jmenujte zvěř škodící myslivosti (srstnatou i pernatou) – kdy a jak může škodit 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

15.  

a) Tetřev hlušec 

b) Co je to: srnec parukář, jelen škůdník, jelen zpátečník liška uhlířka 

c) Jelenec běloocasý 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

16.  

a) Tetřívek obecný 

b) Vysvětlete, co je to:  Huberta, grandle, píchák, kvítek, klín, fíky 

c) Kamzík horský 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

17.  

a) Kachna divoká 

b) Popište srnčí paroh a jeho vývoj během roku 

c) Obecná zoologie – smyslová soustava ptáků a savců 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

18.  

a) Rozdělení kachen, znaky a popis hlavních zástupců 

b) Popište jelení paroh  a jeho vývoj během roku 

c) Odhad věku srnčí zvěře dle opotřebení chrupu – praktická ukázka 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

19.  

a) Husy – hlavní zástupci, způsob života 

b) Jelení říje  - doba, průběh, projevy 

c) Koza bezoárová, kozorožec horský 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

20.  

a) dravci – rozdělení , popis, hlavní znaky 

b) Popište mysliveckou mluvou tělo jelena, muflona, lišky a zajíce 

c) Sluka lesní a bekasína otavní 

d) Zvěř ve Vaší honitbě 

 

 

 

 



 

OKRUHY OTÁZEK PRO ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI 

Skupina IV. – chov zvěře, péče o zvěř 

1.  

a) Zásady chovu jelení zvěře 

b) Jak a čím se přikrmují koroptve, péče v zimním období, na jaře a v době hnízdění 

c) Tularémie – která zvěř jí může onemocnět, šíření, příznaky, prvence 

 

2.  

a) Zásady chovu daňčí zvěře 

b) Zařízení a způsob přikrmování bažantů a koroptví 

c) Myxomatóza – u koho, původce, šíření, příznaky, léčení, prevence 

 

3.  

a) Zásady chovu mufloní zvěře 

b) Jaké ztráty způsobuje na zvěři mechanizace zemědělské výroby 

c) Syngamóza pernaté zvěře, původce, šíření, příznaky, prevence, léčba 

 

4.  

a) Zásady chovu srnčí zvěře 

b) Přikrmování zajíců – jak, kdy 

c) Prašivina – u koho, původce, šíření, příznaky, prevence, léčba 

 

5.  

a) Zásady chovu černé zvěře 

b) Zařazování honiteb do jakostních tříd, hlavní zásady 

c) Salmonellóza bažantů, původce, šíření, příznaky, léčení, prevence 

 

6.  

a) Zásady chovu zaječí zvěře 

b) Přikrmovaní zařízení pro spárkatou zvěř – typy 

c) Motoličnatost spárkaté zvěře – původci, vývoj, šíření, příznaky, léčba, prevence 

 

7.  

a) Zásady chovu bažantí zvěře 

b) Čím, jak a kdy  přikrmujeme spárkatou zvěř 

c) Plicní červivost spárkaté zvěře – původci, vývoj, příznaky, léčení, prevence 

 

8.  

a) Zásady krotkého chovu bažantů 

b) Chovatelské oblasti jelení zvěře i jiné zvěře 

c) Vzteklina – u koho, původce, způsob přenosu, fáze, příznaky, léčba, prevence 
 

9.  

a) Jak připravujeme odchované bažanty  a honitbu k vypuštění do přírody 

b) Základní druhy krmiva, jejich zajišťování a způsob skladování 

c) Hlavní zásady průběrného odstřelu černé zvěře 

 

10.  
a) zásady chovu koroptví, možnosti krotkého chovu a komorování koroptví 

b) Přikrmování zajíců, druhy krmiv, způsob přikrmování včetně letního 

c) Střeček nosní,kožní – u koho, původci, vývoj, příznaky, léčba, prevence 

 



11.  
a) Zásady chovu kachny divoké, způsoby krotkého chovu 

b) Význam soli pro zvěř, způsob předkládání v honitbě 

c) Tasemnice – vývoj tasemnice, kde se vyskytují dospělé tasemnice a kde boubele, omezení 

výskytu 
 

12.  
a) Co je to myslivecký chov zvěře, jeho hlavní zásady 

b) Chovatelské přehlídky trofejí, proč se předkládají i spodní čelisti samičí zvěře? 

c) Kokcidióza – u koho, původce, šíření, příznaky,  léčba, prevence 

  

13.  
a) Podstata průběrného odstřelu spárkaté zvěře 

b) Možnosti omezování negativních civilizačních faktorů působících na zvěř 

c) Trichinelóza – o koho, původce, vývoj, příznaky, veterinární opatření přenosu na člověka 

  

14.  
a) Význam průběrného odstřelu holé zvěře, jeho zajištění a vyhodnocování 

b) Negativní vliv zvěře na zemědělskou a lesní výrobu, možnosti omezení 

c) Mor černé zvěře – původce, příznaky, šíření, veterinární kontrola a opatření přenosu na 

domácí prasata 
 

15.  
a) Bažantnice – k čemu slouží, podmínky zřizování, jejich vybavení 

b) Popište krmná zařízení pro spárkatou zvěř 

c) Kam a proč odesíláme uhynulou zvěř k vyšetření? Jakým způsobem jí odesíláme? 

 

16.  
a) Význam obor pro myslivost, zařízení v oborách pro jednotlivé druhy zvěře 

b) Kdy a jakým způsobem zjišťujeme stavy zvěře v honitbě , k čemu sklouží výsledky sčítání 

c) Nejčastější onemocnění v chovu bažantích kuřat, léčení prevence 

 

17.  
a) Popište způsob krotkého chovu bažantů, chovné hejno, sběr, skladování vajec, líhnutí, 

odchov kuřat? 

b) Krmné dávky pro jednotlivé druhy spárkaté zvěře 

c) Proč spolupracujeme se veterinární službou, kdy je nutné ohlásit onemocnění nebo úhyn 

zvěře? 
 

18.  
a) Ztráty na zvěři v důsledku chemizace zemědělství, jaké způsoby omezování? 

b) Popište zažívací (trávicí) ústrojí jednotlivých druhů zvěře 

c) Které choroby zvěře jsou přenosné na člověka 
 

19.  
a) Podstat ochrany životního prostředí pro zvěř a způsob ochrany životního prostředí 

b) Přikrmování černé zvěře – kdy, jak, krmná zařízení 

c) Popište chování nemocné zvěře v přírodě, jak a čím se liší od zdravé? 
 

20.  
a) Vztah dravé zvěře k myslivosti a rovnováze v přírodě a jak ji usměrňujeme? 

b) Zvyšování úživnosti honitby při intenzifikaci zemědělské výroby 

c) Které choroby domácích zvířat jsou přenosné na lovnou zvěř, jak je možné tomu zabránit? 

 

 

 



 

OKRUHY OTÁZEK PRO ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI 

Skupina  V. – Kynologie 

1.  

a) Rozdělení loveckých psů do skupin a jejich charakteristika 

b) Význam loveckého psa při výkonu práva myslivosti 

c) Rachitis 

 

2.  

a) Angličtí ohaři – charakteristika, použití 

b) Organizace kynologie v ČR 

c) Psinka 

 

3.  

a) Kontinentální ohaři 

b) Karel Podhajský, Memoriál Karla Podhajského   

c) Vnitřní parazité – škrkavky, tasemnice 

 

4.  

a) Slídiči 

b) Z historie lovecké kynologie (1883,1912,1923 – Člp) 

c) Parvoviróza 

 

5.  

a) Honiči 

b) MKP, MRK, MMŠ 

c) Ektropium, entropium, kryptorchismus, monarchismus 

 

6.  

a) Retrívři 

b) Kynologické  výstavy 

c) Infekční zánět jater 

 

7.  

a) Norníci 

b) Zkušební řád pro lovecké psy 

c) Kostra psa 

 

8.  

a) Barváři 

b) FCI, ČMKU, ČMKJ – spolupráce s ČMMJ 

c) Chrup psa a jeho vady 

 

9.  

a) Národní plemena loveckých psů – český fousek, český teriér 

b) Průkaz původu psa 

c) Hárání a březost feny, porod, odchov štěňat 

 

10.  
a)  NKO a slovenský kopov 

b) Plemenná kniha Člp, vztah ČMMJ a ČMKJ 

c) Vnější parazité, prevence a léčba 

 



11.  
a) Co rozumíme výchovou a výcvikem psa 

b) CACIB, CACIT, CAC, CACT, BOB 

c) Vzteklina 

 

12.  
a) Výcvik v poslušnosti 

b) Plemenný standard, chovatelská řád 

c) Norování 

 

13.  
a) Výcvik v přinášení 

b) Vysvětlete pojmy: vystavování, přiznávání, hlasitost,ostrost 

c) Zánět zvukovodu, prevence, léčba 

 

14.  
a) Výcvik „na vlečkách“ 

b) Lovecká upotřebitelnost psů – ve smyslu vyhlášky Mze č. 134/96 

c) Zásady výživy psa 

 

15.  
a) Výcvik na barvě 

b) Všestranný pes a jeho význam 

c) Laryngotracheitida  

 

16.  
a) Vysoká a nízká plemena loveckých psů, rozdíl a příklady 

b) Svody mladých psů a význam 

c) Leptospiróza  

 

17.  
a) Ohaři 

b) Chovatelská stanice, chovný pes, chovná fena 

c) Dědičné vady psů, kontrola dědičnosti 

 

18.  
a) Výcvik v práci ve vodě 

b) Chov volný, evidovaný a řízený 

c) Význam vakcinace a tetování loveckých psů 

 

19.  
a) Nejvhodnější plemena pro polní  alesní honitby 

b) Doporučení ke krytí, hlášení vrhu 

c) Rozdíl mezi mléčným  a trvalým chrupem psa, vady chrupu 

 

20.  
a) Slídiči 

b) Ustájení  a péče o loveckého  psa 

c) Prašivina 

 

 

 

 

 



 

OKRUHY OTÁZEK PRO ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI 

Skupina  VI. – Střelectví 

 

 

1.)  

a) Vyjmenujte druhy loveckých zbraní (kulové, brokové) a popište jejich použití. 

b) Jaký je dolet brokových a kulových střel a jaká jsou u nich pásma ohrožení? 

c) Doba platnosti zbrojního průkazu a úkony při jeho prodlužování. 

d) Co uděláme při popálení nebo opaření malé plochy na těle? 

 

 

2.) 

a) Co jsou palné zbraně kombinované, jaké druhy znáte a popište je? 

b) Popište kulové střely poloplášťové, celoplášťové, se střižnou hranou a se expansní 

dutinkou a uveďte jejich použití 

c) Co se rozumí při střelbě z brokovnice a z kulovnice pojmem „myslivecká 

vzdálenost“? 

d) Jak budeme postupovat při kolapsu postiženého? 

 

 

3.) 

a) Jak nazýváme palnou zbraň s uspořádáním dvou brokových hlavní pod sebou a    

s uspořádáním jedné hlavně brokové a druhé kulové pod sebou. 

b) Jaký je dolet brokových a kulových střel a jaká jsou u nich pásma ohrožení? 

c) Jak zacházíte s palnou zbraní při výstupu na posed? 

d) Jak budeme postupovat při kolapsu postiženého? 

 

 

4.) 

a) Popište uložení hlavní dvojkového trojáku, trojáku, obojetnice a kulového dvojáku. 

b) Kterou palnou zbraň smíte použít k lovu spárkaté zvěře? 

c) Jaké jsou povinnosti při přepravě palných zbraní držitelů zbrojního průkazu skupiny 

C? 

d) Jak přiložíme škrtidlo při tepenném krvácení na končetině? 

 

 

5.)  

a) Jak se nazývá lovecká zbraň s uspořádáním dvě brokové a jedna malorážková hlaveň a 

k čemu ji lze použít? 

b) Jakou loveckou palnou zbraní a střelivem lze lovit tetřívka, lišku a černou zvěř? 

c) Jak postupujeme při selhání výstřelu? 

d) Co provedeme při tepenném krvácení na končetině? 

 

 

6.)  

a) Jaký je rozdíl mezi brokovou a kulovou hlavní? 

b) Jak se nastřeluje kulovnice a na jakou vzdálenost? 

c) Co víte o používání nokvizitorů, tlumičů hluku a úsťových brzd? 

d) Jak postupujeme při bezvědomí postiženého? 

 

 

 



7.)  

a) K čemu slouží zaměřovací dalekohled (puškohled) a jak se značí jejich parametry? 

b) Dostřel brokovnic, kulovnic a malorážky a hlavní zásady bezpečnosti při střelbě? 

c) Za jakých podmínek zaniká platnost zbrojního průkazu? 

d) Jak provádíme umělé dýchání z plic do plic? 

 

 

8.)  

a) Jaký je rozdíl mezi Lankasterkou a Hamerleskou, popište je a proč se tak jmenují? 

b) Ráže kulovnic a jejich vhodnost pro lov určitých druhů zvěře 

c) Jaký je postup při zacházení s brokovou zbraní před lovem, v průběhu lovu a po 

skončení lovu? 

d) Jak provádíme zevní masáž srdce při resuscitaci? 

 

 

9.)  

a) Popište brokovou hlaveň a co víte o jejím zahrdlení, k čemu slouží a uveďte jeho 

typy? 

b) Kterou palnou zbraň smíte použít k lovu spárkaté zvěře? 

c) Jaká bezpečnostní pravidla zachováváme při honu na drobnou zvěř. 

d) Jak postupujeme při transportu člověka, který má poraněnou páteř? 

 

 

10.)  

a) Jaké délky mají nábojové komory u brokovnic a co hrozí při záměně náboje s jinou 

délkou? 

b) Ráže kulovnic a jejich vhodnost pro lov určitých druhů zvěře 

c) Kdy na honu na drobnou zvěř nabíjíte brokovnici? 

d) Jak zastavujeme tepenné krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce? 

 

 

11.)  

a) Co je závěr a co je zámek? Znáte některé jejich typy? 

b) Co je to dostřel, záměrný bod a bod doletu střely? 

c) Co uděláte nejdříve, dostanete-li do rukou palnou zbraň? 

d) Co budeme dělat nalezneme-li v ráně cizí těleso většího rozměru? 

 

 

12.) 

a) Jaký je rozdíl mezi vytahovačem a vyhazovačem u brokovnic a u kulovnic? 

b) Jakou palnou zbraň a střelivo můžeme používat k lovu zvěře srnčí a jak postupujeme 

v případě  dostřelení zvěře.  

c) Zásady lovu palnou zbraní v noci (používání noktovizorů a umělého osvětlení) 

d) Co je stabilizovaná poloha? 

 

 

13.) 

a) K čemu slouží pojistky, jaké druhy pojistek u loveckých zbraní znáte a kdy je zbraň 

bezpečně zajištěna? 

b) Jak se označuje ráž kulovnice? Vysvětlete označení 7x57, 6,5x52R,8x57IR, 8x57IS, 

223 Remington a 30-06 Springfield. 

c) Jak bezpečně zrušíme funkci napínáčku je-li zbraň již odjištěna? 

d) Jak ošetříme krvácení z nosu? 

 



 

14.) 

a) Co je napínáček, k čemu slouží a u jakých palných loveckých zbraní se používá? 

b) Z čeho se skládá brokový a kulový náboj? 

c) Jakou tormentační značku má úředně zkoušená brokovnice, kulovnice a kde je 

umístěna? 

d) Jak ošetříme otevřenou zlomeninu končetiny? 

 

 

15.) 

a) Jak rozdělujeme palné zbraně podle vývrtu? 

b) Co víte o jednotných střelách do brokovnic a k jakému účelu se používají? Uveďte 

alespoň 2 z nich 

c) Co víte o úředním zkoušení palných zbraní a kdo je  provádí? 

d) Jak ošetříme zlomeninu horní končetiny? 

 

 

16.)  

a) Jaké druhy pažeb loveckých zbraní znáte (nutno je popsat a poznat)?  

b) Vysvětlete pojem „ráže brokovnice“ a jaké známe? 

c) Jak by se měli doma ukládat náboje a jak by se měli nosit při lovu? 

d) Jak postupujeme dojde-li ke střelnému poranění? 

 

 

17.) 

a) Vyjmenujte hlavní části kulovnice 

b) Z čeho se skládá brokový a kulový náboj? 

c) Pojednejte o povinnostech držitele zbrojního průkazu. 

d)  Co uděláme nejdříve při poskytování první pomoci? 

 

 

18.)  

a) Co jsou chladné lovecké zbraně a k čemu se používají? 

b) Jak se označuje ráž kulovnice? Vysvětlete označení 7x57, 6,5x52R,8x57IR, 8x57IS, 

223 Remington a 30-06 Springfield. 

c) Proč se dnes začínají používat k lovu divokých kachen na vodních plochách broky 

z netoxických materiálů? 

d) Jak umisťujeme dlahu při zlomenině? 

 

 

19.)  

a) Do jaké palné zbraně používáme náboj 7x57R a co označení R znamená? 

b) Co je to dostřel, záměrný bod a bod doletu střely? 

c) Jaké jsou povinnosti osob při nalezení palných zbraní a střeliva? 

d) Co je to tlakový bod? 

 

20.) 

a) Vysvětlete co je to korunovka a  Lefoška 

b) Co víte o jednotných střelách do brokovnic a k jakému účelu se používají? Uveďte 

alespoň 2 z nich 

c) Jak postupujeme, selže-li při střelbě kulový anebo brokový náboj? 

d) Co vyvolává poranění míchy? 

 

 



 

OKRUHY OTÁZEK  PRO ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI 

Skupina VII. – Lovectví 

1. a) Vysvětlete pojem lov zvěře odstřelem. 

b) Jak provádíme odchyt bažantů, vyjmenujte zařízení používaná k tomuto odchytu. 

c) Co je to obnova ? Co jsou to stopy vlastní a stopy ve sledu ? 

 

2. a) Jak probíhá příprava a průběh společných lovů, kdy hovoříme o společném lovu ? 

b) Vysvětlete lov zvěře odchytem. 

c) Vysvětlete rozdíly mezi naháňkou, nadháňkou a nátlačkou. 

 

3. a) Jak organizujeme lovy na obnově,na újedi a norování. 

b) Co je charakteristické pro nalezenou barvu po zásahu spárkaté zvěře na komoru, na 

měkko, na játra, do svalu ? 

c) K čemu slouží trofej a co za ni pokládáme u zvěře jelení,daňčí, mufloní a černé. 

 

4. a) Vysvětlete, jak vypadá společný lov ploužení prosté, ploužení s křídly a ploužení lesní. 

b) Co je podražec, náhonec a vlček ? Vysvětlete jejich použití. 

c) Vysvětlete rozdíly mezi stopou jelení a černé zvěře, a rozdíl mezi stopou daňka a jelena. 

 

5. a) Vysvětlete, jak vypadá  společný lov „česká leč“,popište výhody a nevýhody čekané a 

šoulačky. 

b) Popište preparaci a úpravu lebky s parožím. 

c) Co je úlomek a zálomek. Popište základní rozdíly a způsob použití. 

 

6. a) Vysvětlete zásady uznávání úlovků na společných lovech ( rána kulí a brokem ) 

b) Co zařazujeme mezi lovecká zařízení a jaké je jejich užití. 

c) Jak se odchytává a dopravuje živá zvěř spárkatá – zásady +bezpečnostní kriteria odchytu 

 

7. a) Vysvětlete jak organizujeme společné lovy, zdůrazněte organizační pokyny. 

b) Co je to vlček, rukávník,sněhovka a jaké je použití těchto zařízení ? 

c) Jakým způsobem se chytají a  dopravují zajíci a bažanti ? 

 

8. a) Vysvětlete jak vypadá společný lov kruhová leč. 

b) Lov srnců a jelenů v říji / základní rozdíly, termíny říje, vhodná  ráž k odlovu atd./ 

c) Popište základní rozdíl mezi stopou lišky a psa a rovněž rozdíl mezi stopou divočáka  a 

jelena. 

 

9. a) Popište základní  předměty lovecké výzbroje a loveckých pomůcek. 

b) Popište jak organizujeme odchyt zajíců ? 

c) Kterou zvěř lovíme lapáním, jaké jsou zásady tohoto způsobu lovu a jak takto ulovenou 

zvěř eticky a myslivecky usmrtit ? 

 

10. a) Vysvětlete jak vypadá osamělý lov čekaná. 

b) Co jsou to tenata, vysvětlete popis a použití 

c) Jak značí zvěř spárkatá po zásahu na komoru, na měkko, na běh a po hladkém průstřelu 

svaloviny, jak postupujeme po zjištění nástřelu ? 

 

11. a) Popište typy posedů a jejich užití, vyjmenujte alespoň 5 zakázaných způsobů lovu. 

b) Jak organizujeme odchyt zvěře spárkaté ? 

c) Co víte o sklopcích a lapácích a k jakému účelu se tyto dvě zařízení používají ? 

 

 



12. a) Vysvětlete jak vypadá osamělý lov „šoulačka“ a pojmy výhoz a vývrh 

b) Vysvětlete pojem lovecké právo a záraz. 

c) Popište základní části myslivecké výstroje a výzbroje. 

 

13. a) K čemu slouží lovecké chodníky , jak se udržují, kdy hovoříme o tzv. společném lovu. 

b) Vysvětlete k čemu při lovu slouží : zradidla,balabán,čarovný proutek, zavazák. 

c) Uveďte základní pravidla oceňování jeleních a daňčích parohů a srnčích parůžků. 

 

14. a) Co je záraz,zapeření a dostřelná rána ? Popište, jak se provádí a u kterých druhů zvěře? 

b) Co je to výlož, výřad, jaká pravidla platí pro jejich uspořádání? 

c) Jak značí po ráně zvěř drobná, vysvětlete pojmy : paletky, bezoárové koule, gastrolity a 

Hubertka 

 

15. a) Jaké způsoby lovu můžeme použít u zvěře srnčí  ? 

b) Co víte o lovu zvěře vábením, které druhy zvěře takto lovíme ? 

c) Co je trofej ? Uveďte příklady u jednotlivých druhů zvěře. 

 

16. a) Jak ošetřujeme ulovenou zvěř spárkatou ? 

b) Uveďte základní pravidla, která je nutno na lovech dodržovat- bezpečnostní,společenská 

c) K čemu slouží trofeje a co za ně pokládáme u tetřeva, tetřívka,sluky,kachny divoké a 

holé zvěře jelení. 

 

17. a) Jaké způsoby lovu používáme při lovu tetřeva a tetřívka. 

b) Ošetření ulovené zvěře, zvěřiny, kůží a trofejí. 

c) Co je to nástřel, jak se označuje a jaký má význam. Vysvětlete pojem zápory. 

 

18. a) Jak ošetříme ulovenou zvěř drobnou ? 

b) Popište jak probíhá způsob lovu norování. 

c) Jak provádíme dohledávku a dosled ? Co jsou to:úlomek,stříž,tříšť,barva a dostřelná rána 

 

19. a) Jak stahujeme kožky zvěře škodící myslivosti? Jak zajíce a zvěř spárkatou ? 

b) Popište základní pravidla výlože, výřadu a předávání úlomku. 

c) Jak a proč vábíme zvěř škodnou? U kterých druhů vábení používáme ? 

 

20. a) Co je to tzv. lovecké právo ? Vysvětlete pojem poslední hryz a poslední zob ? 

b) Popište jak se provádí způsob lovu- fretkování, které druhy zvěře a za jakých podmínek 

lze  lovit v noci ? 

c) Jak a proč vábíme zvěř užitkovou ? U kterého druhu lze vábení použít /uveďte příklady/ 

 

 

 

Doby lovu u veškerých druhů zvěře !!!! 

 

Bodová hranice pro udělení zlaté medaile a to u :   -    Srnce obecného 

- Jelena lesního 

- Muflona obecného 

- Prasete divokého 

- Daňka evropského 

- Kamzíka horského 

- Jezevce lesního 

- Lišky obecné 

 


