
I. Střelectví 

1. Jaké je základní rozdělení zbraní? 

- chladné 

- palné 

- střelné 

2. Jaké rozlišujeme druhy loveckých palných zbraní? 

a) brokové, kulové, mechanické 

b) brokové, kulové, plynové 

c) brokové, kulové, kombinované 

d) brokové, mechanické, plynové 

 

3. Z jakých základních částí se skládá lovecká zbraň? 

- hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 

4. Přiřaďte k obrázkům brokové zbraně správný název podle počtu hlavní. 

 

 

a) broková kozlice   3 

b) jednuška   1  

c) brokový troják   4,5 

d) dvojka   2 

5. K čemu slouží na zbrani pojistka? 

- zajišťuje spoušť před nechtěným výstřelem 

6. Jakou zbraň můžeme použít k lovu srnčí zvěře? 

a) brokovou zbraň 

b) kulovou zbraň 

c) luk 

d) lovecký nůž 

 

 



7. Jaký vývrt má hlaveň brokovnice?  

a) hladký 

b) drážkovaný 

c) kombinovaný  

d) spirálovitý 

 

8. K odstřelu jaké zvěře na společných lovech se může používat brokový náboj s jednotnou 

střelou? 

a) jelení zvěře 

b) srnčí zvěře 

c) černé zvěře 

d) mufloní zvěře 

 

9. Co je lankasterka? 

a) kohoutová brokovnice 

b) kulobrok 

c) kulovnice 

d) bezkohoutová brokovnice 

 

10. Co je balistika? 

- věda o účinku a pohybu střel 

II. Lovectví, myslivecká kynologie a péče o zvěř 

1. Jaké jsou hlavní způsoby lovu zvěře? 

- osamělé 

- společné 

- zvláštní způsoby 

- odchyt zvěře 

- lapání 

 

 

 

 

 

 



 

2. Napište, komu patří stopy na obrázku? 

 

 

3. Co je naháňka? 

a) hon, při němž několik honců a lovecky upotřebitelný pes po ochozu natlačují zvěř na 

střelce 

b) druh společného honu, při němž se zvěř nahání na střelce stojícího na daném stanovišti 

c) způsob lovu, při němž honiči hlasitě štvou zvěř směrem na představené střelce 

d) způsob společného lovu, při kterém zaujímají lovci v rámci leče předem označené místo 

(stanoviště) a v řadě postupující honiči na ně štvou zvěř  

 

4. Jaká je minimální výměra honitby? 

a) 50 ha 

b) 500 ha 

c) 1000 ha 

d) 1500 ha 

 

5. Jaký poměr pohlaví (počet samců k počtu samic) má být u jelení zvěře? 

a) 1:3 

b) 1:2 

c) 1:1 

d) 1:4 

 

6. Co je letnina? 

- sušené mladé letorosty listnatých dřevin a keřů 

7. Jaké plemeno nepatří mezi kontinentální ohaře? 

a) německý krátkosrstý ohař 

b) slovenský hrubosrstý ohař 

a) liška b) bažant c)  ježek d) srnec 



c) pointr 

d) český fousek 

 

8. Do jaké skupiny plemen loveckých psů patří Alpský brakýř jezevčíkovitý? 

a) honiči 

b) slídiči 

c) teriéři 

d) barváři 

 

9. Kolik zubů má štěně, kolik dospělý pes? 

a) 26 štěně, 40 dospělý pes 

b) 28 štěně, 42 dospělý pes 

c) 24 štěně, 40 dospělý pes 

d) 26 štěně, 42 dospělý pes 

 

10. Jaké plemeno loveckého psa je na obrázku? 

a) maďarský krátkosrstý ohař            

b) pointr 

c) výmarský krátkosrstý ohař 

d) německý krátkosrstý ohař 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

III. Myslivecké pojmy a myslivecká mluva 

1. Divoká prasata si s oblibou vyrývají potravu ze země, čemuž se v myslivecké mluvě říká: 

a) rýpaní 

b) rochání 

c) buchtování 

d) rytí   

 

2. Úspěšnému lovci se předává větvička, mysliveckou mluvou nazývaná: 

a) úštipek 

b) zálomek 

c) úlomek 

d) odlomek 

 

3. Při každém lovu a honu je dodržována celá řada mysliveckých tradic a zvyků. Každá leč (část 

lovící se honitby) je zakončena: 

a) výloží 

b) výřadem 

c) výstřelem 

d) výkladem 

 

4. Na úplném konci lovu a honu troubí myslivečtí trubači signál k poctě ulovené zvěře s názvem 

a) konec lovu 

b) konec honu 

c) halali 

d) holali 

 

5. Chodník vyšlapaný spárkatou zvěří se nazývá 

a) přechod 

b) ochoz 

c) přechoz 

d) ošlap 

 

6. Mysliveckou mluvou nazýváme ocas jezevce lesního 

a) pírko 

b) štětec 

c) chvost 

d) ohon 

 

7. Co nazýváme v myslivecké mluvě jako výpraš? 

a) výkaly černé zvěře 

b) výkaly spárkaté zvěře 

c) výkaly pernaté zvěře 

d) výkaly srstnaté zvěře 



 

8. Co jsou bezoárové koule? 

- kulovité zbytky nestravitelné potravy v předžaludcích a střevech spárkaté zvěře 

 

9. Jak se v myslivecké mluvě označuje třetí verš tetřevího toku? 

a) pukání 

b) trylek 

c) broušení 

d) výlusk 

 

10. U koho můžeme najít pachové žlázy, které se mysliveckou mluvou nazývají fíky? 

a) u jelena 

b) u daňka 

c) u kamzíka 

d) u srnce 

 

IV. Zoologie 

 

1. Kdy probíhá jelení říje? 

a) od poloviny července do poloviny srpna 

b) od poloviny srpna do poloviny září 

c) od poloviny září do poloviny října 

d) od října do listopadu 

 

2. Popište rozdíl mezi parohem a rohem? 

- paroh je kostní útvar, který každoročně vyrůstá na výčnělcích čelních kostí, tzv. 

pučnicích 

- roh je útvar kožního původu vyrůstající na výčnělku čelní kosti 

 

3. Kdo z uvedených druhů zvěře nepatří do čeledi turovití? 

a) muflon 

b) kamzík horský 

c) jelenec běloocasý 

d) koza bezoárová 

 

4. Z kolika zubů se skládá trvalý chrup prasete divokého? 

a) 40 

b) 42 

c) 44 

d) 46 

 

5. Koncem května až začátkem června snese bažantí slepice 10-15 vajec, na kterých sedí: 

a) 28 - 30 dní 

b) 18 - 20 dní 

c) 22 - 24 dní 



d) 26 - 28 dní 

 

6. Mezi plovavé kachny patří: 

a) kachna divoká, čírka modrá, lžičák pestrý 

b) polák velký, kopřivka obecná, čírka modrá 

c) polák velký, polák chocholačka, hohol severní 

d) lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá, kachna divoká 

 

7. Naší největší sovou je: 

a) kalous ušatý 

b) sova pálená 

c) výr velký 

d) kalous pustovka 

 

8. Osrstěná mláďata zajíce polního vidí: 

a) za 5 dní od narození 

b) za 10 dní od narození 

c) ihned po narození 

d) jsou slepá 

 

9. Naší největší lasicovitou šelmou je: 

a) vydra říční 

b) kuna lesní 

c) lasice kolčava 

d) jezevec lesní 

 

10. Vysvětlete pojem cekotrofie. 

- požírání a opětovné trávení kašovitých výkalů 

 


