
Maturitní témata z předmětu Myslivost 
 

1. Vysvětlete podle vyhlášky č. 491/2002 Sb.  způsob stanovení normovaných  
stavů zvěře.                  
Vysvětli, jak se vypracovává plán Mysl 1 

 
2.  Kdo a kdy podle vyhlášky 245/2002 Sb. povoluje výjimku z doby hájení 

zvěře.  
      Vysvětli, jak se vypracovává plán mysl. hospodaření Mysl 2. 

 
3. Za jakých podmínek podle zákona je možno lovit zvěř na nehonebním     

pozemku. 
         Vysvětli, jak se vypracovává plán mysl. hospodaření Mysl 3. 
 

4.  Popište podle zákona, jak se zjišťují, hlásí a likvidují škody způsobené zvěří.  
     Vysvětli, jak se vypracovává plán mysl. hospodaření Mysl 4. 

 
5.  Chovatelské oblasti. Pro které druhy zvěře se vymezují? A pro které ne. 

                 Vysvětli, jak se vypracovává plán mysl. hospodaření Mysl 5. 
 

6.  Způsoby zjišťování jarních početních stavů zvěře v honitbě pro stanovení         
     skutečných stavů.  
     Vysvětli, jak se vypracovává plán mysl. hospodaření Mysl 6. 

 
7. Druhy plánů podle vyhlášky č. 491/2002 Sb, které zpracovává uživatel honitby. 

                Vysvětli, jak se vypracovává výsledek sčítání zvěře Mysl 7. 
 

8. Kdo podle zákona o myslivosti 449/ 2001 Sb. řeší vydávání povolenek k lovu? 
      Vysvětli, jak se vypracovává měsíční hlášena o plnění plánu Mysl 8. 
 

9. Zásady chovu a myslivecké péče jelení, srnčí, mufloní, dančí a černé zvěře. 
    Způsoby určování stáří ulovené zvěře jelení. 

 
10. Zásady chovu zaječí zvěře, myslivecká péče a ochrana této zvěře.  
      Způsoby určování stáří ulovené zvěře srnčí. 

 
11. Zásady chovu bažantí zvěře a kachny divoké, myslivecká péče a ochrana této      
      zvěře.  
      Způsoby určování stáří ulovené zvěře mufloní. 

 
  12. Jak se provádí zabezpečení a řízení lovecké akce. 

      Způsoby určování stáří ulovené zvěře dančí. 
 

13. Rozdělení střelných zbraní, které používáme k lovu zvěře.  
      Způsoby určování stáří ulovené zvěře  kamzičí. 

 
14. Zřizování bažantnice podle vyhlášky 7/2004 Sb., jejich hlavní význam pro      
      myslivost.  
      Způsoby určování stáří ulovené zvěře zajíce polního.   

  



15. Způsob výdeje plomb a lístků o původu zvěře podle zákona a vyhlášky      
      244/2002 Sb.  
      Způsoby určování stáří ulovené zvěře černé. 

 
16. Popište vizuální příznaky onemocnění zvěře pro určení onemocnění (chování). 
      Způsoby určování stáří ulovené zvěře bažanta obecného a koroptve polní.  

 
17. Popište prevenci proti chorobám zvěře a léčení nejvýznamnějších chorob. 
       Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u jelení trofeje.  

 
18. Jaké podmínky musí splňovat lovecky upotřebitelný pes pro výkon práva  
       myslivosti.  
       Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u černé zvěře trofeje.  

 
19. Jak ošetřujeme spárkatou zvěř po ulovení. 
      Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u mufloní trofeje. 

  
20. Popište, jak odebíráme k preparaci trofej zvěře srnčí, černé, mufloní a lišku.  
      Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u srnčí trofeje. 

  
21. Vyjmenujte a popište nejvýznamnější nemoci zvěře přenosné na člověka. 
      Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u dančí trofeje.  

 
22. Vyjmenujte obvyklé způsoby lovu s rozdělením na který druh zvěře je  
       používán.  
       Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u liščí trofeje.  

 
23. Význam chovatelských přehlídek trofejí podle zákona 449/2001 Sb.  
       Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u trofeje jezevce.  

 
24. Statistický výkaz o myslivosti. Kdo a jakým způsobem vede evidenci a  
      statistiku?  
      Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u trofeje lišky.  

 
25. Plány mysliveckého hospodaření. Kdo je vypracovává, komu se předkládají.  
      Popiš hodnocení trofejí podle metody CIC u kůže medvěda. 

 
 

 
. 
 
 


