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MYSLIVECKÝ  KURZ  PLZEŇ 2023 – 2024 

 

         Na základě Vaší přihlášky Vás zasíláme informace ohledně mysliveckého kurzu. 

 

Poplatek za kurz (vč. zkoušky)  -  7 000,- Kč – úhrada převodem na účet číslo 722175339/0800. Úhradu 

proveďte v období od 2. ledna 2023 do 16. ledna 2023 (ne dříve!!!) 

Kurzovné zahrnuje teorii v délce cca 80 hodin – povinná účast min. 50 hodin, cvičnou střelbu z brokovnice a 

malorážky – účast povinná, konzultace před zkouškou – 3 hodiny na každý předmět, předplatné časopisu 

Myslivost, pojištění uchazeče (pojistka Halali), učebnice Penzum - aktuální vydání  

 

Program kurzu: 

- 16. ledna 2023 – zahájení kurzu a odborné praxe 

- Únor 2023 – předání učebnice a Záznamu o odborné praxi uchazečům 

- Květen – červen 2023 – přednášky dle níže uvedeného rozvrhu (budova OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň ) 

Datum Čas přednášky Předmět  Přednášející  

13. května 2023 09.00 - 16.00 hod. Myslivecká osvěta Ing. Jaroslav Štika 

14. května 2023 09.00 – 16.00 hod. Myslivost a legislativa JUDr. František Mainzer 

20. května 2023 09.00 – 16.00 hod. Lovecké zbraně a střelivo Ing. Václav Mašek 

21. května 2023 09.00 – 16.00 hod. Lovecké zbraně a střelivo Ing. Václav Mašek 

 Od 15.30 hod. Praktické střelby – střelnice Nezbavětice Ing. Václav Mašek 

27. května 2023 09.00 – 16.00 hod. Lov zvěře  Mgr. Zdeněk Chlup 

28. května 2023 09.00 – 16.00 hod. Lov zvěře Mgr. Zdeněk Chlup 

2. června 2023 16.00 -19.00 hod. Myslivecká zoologie Ing. Petr Koutenský 

3. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Myslivecká zoologie Ing. Petr Koutenský 

4. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Myslivecká zoologie Ing. Petr Koutenský 

10. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Péče o zvěř a její chov Ing. Petr Brandl 

11. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Péče o zvěř a její chov Ing. Petr Brandl 

17. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Myslivecká kynologie a nemoci zvěře Petr Kalaš 

18. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Myslivecká kynologie a nemoci zvěře Petr Kalaš 

23. června 2023 16.00 – 19.00 hod. Myslivecká zoologie Ing. Petr Koutenský 

24. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Myslivecká zoologie Ing. Petr Koutenský 

25. června 2023 09.00 – 16.00 hod. Myslivecká zoologie Ing. Petr Koutenský 

- Po teoretické přípravě bude následovat odborná praxe v mysliveckém spolku nebo honitbě a na akcích  

   OMS Plzeň.  

- listopad 2023 -odevzdání přihlášky ke zkoušce a vyplněných Záznamů o odborné praxi 

- před zkouškami proběhnou konzultace k jednotlivým předmětům.  

 

O všech termínech akcí OMS Plzeň budete vyrozuměni písemně e-mailem. Doporučujeme sledovat 

internetové stránky a Facebook OMS Plzeň. 

           

                           Košařová Marcela  

                   vedoucí kurzu 

 

https://plzen.cmmj.cz/
mailto:plzen@cmmj.cz


                                 ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s. 

                              Oblastní myslivecký spolek Plzeň 
 

ČMMJ, z .s., OMS Plzeň | Ruská 2358/16, 326 00 Plzeň, Česká republika 

+420736206248 | https://plzen.cmmj.cz | plzen@cmmj.cz | Česká spořitelna, a. s. | č. ú. 722175339/0800 

Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze, spisová značka L 46597 | IČ 67777571, není plátce DPH 

 

Informace k průběhu mysliveckého kurzu 

Teoretická příprava  

- probíhá dle zaslaného rozvrhu. Uchazeč musí absolvovat minimálně 50 vyučovacích hodin. 

- před zkouškami budou OMS pořádány společné konzultace z jednotlivých předmětů (budete vyrozuměni písemně).   

Odborná praxe 

- je prováděna v délce jednoho roku, formou účasti uchazeče při činnostech v jednotlivých honitbách na základě vlastních dohod 

uchazečů s nimi a formou účasti na akcích pořádaných OMS. Uchazeč se musí zúčastňovat akcí v honitbě, akcí ČMMJ a akcí 

OMS, tak aby byl schopen řádně zodpovědět otázky zkušebních komisařů při zkoušce z myslivosti 

- obsahem odborné praxe je: 

  a) praktická činnost v honitbě, příprava krmiva, přikrmování zvěře, výstavba a údržba mysliveckých    

      zařízení, pochůzky v honitbě, pozorování zvěře, střelecké přebory, sokolnické akce atd. 

  b) účast na individuálním a společném lovu 

  c) výchova, výcvik, zkoušky, výstavy loveckých psů  

      - povinná účast na každém druhu zkoušek loveckých psů + výstavy (minimálně 5 různých akcí) –  

        účast potvrdí osoba k tomu pověřená příslušným OMS vč. razítka 

  d) chovatelské přehlídky, myslivecké výstavy, myslivecká muzea a další kultura a společenské myslivecké akce  

       - povinná účast na hodnocení trofejí, přípravě a likvidaci chovatelské přehlídky 

 

Součástí praktické přípravy je získávání dovedností a návyků bezpečného zacházení s loveckou zbraní včetně praxe v poskytování 

první pomoci v souvislosti se zraněními způsobenými střelnou zbraní (budete vyrozuměni písemně). Střelby organizované před 

zkouškou z myslivosti jsou pro všechny uchazeče povinné (při neúčasti na střelbách nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce). 

_________________________________________________________ 
Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., k organizování zkoušek z myslivosti – výtah 

Článek 3 

Teoretický kurz a odborná praxe 

(1) Uchazeč podává písemnou přihlášku nejpozději v den zahájení kurzu. Je povinen seznámit se s podmínkami přípravy a 

průběhu Zkoušek a zaplatit nejpozději v den zahájení kurzu stanovenou úhradu za kurz a Zkoušky. Má právo využívat výukové 

materiály, které má OMS k dispozici a vyžadovat odborné konzultace a účastnit se kolektivních konzultací. 

(2) V rámci úhrady za kurz a Zkoušky OMS určí a poskytne uchazeči vhodné učební materiály. Seznam doporučených materiálů 

je Přílohou této Směrnice. 

(3) Účast na teoretickém kurzu i odborné praxi je povinná a potvrzuje se do „Záznamu o přípravě uchazeče“. Uchazeč jej obdrží v 

den zahájení teoretického kurzu a po celou dobu trvání kurzu má právo požadovat záznam o účasti. Odborná praxe v délce 

jednoho roku začíná dnem zahájení teoretického kurzu.  

(4) Teoretický kurz se provádí v rozsahu minimálně 66 vyučovacích hodin ze skupin předmětů uvedených ve Vyhlášce. 

Předpokladem pro jeho splnění uchazečem je absolvování minimálně 50 vyučovacích hodin. 

(5) Odborná praxe v délce jednoho roku se provádí v honitbách dle dohody uchazeče s uživatelem honitby, popřípadě v honitbách 

dle dohod OMS s jejich uživateli, a dále formou účasti na společných mysliveckých akcích pořádaných OMS, popř. v rámci 

ČMMJ.  

(6) Odbornou praxi ke zkoušce ze skupiny předmětů VI. lze konat pouze na schválené střelnici za účasti lektora či zkušebního 

komisaře této skupiny a zástupce OMS. Praktické střelby se provádí na schválené střelnici za účasti lektora a zástupce OMS v 

rozsahu minimálně 10 hodin a to: 5 hodin broková střelba a 5 hodin kulová střelba z malorážky pro všechny účastníky kurzu 

společně. Účast se potvrzuje do „Záznamu o přípravě uchazeče“. 

 

Účast na všech akcích bude potvrzována do Záznamu o přípravě uchazeče 

akce zpravidla trvají od 8.00 hod. (odevzdání Záznamu) do cca 16.00 hod. (vrácení potvrzeného   Záznamu) 

https://plzen.cmmj.cz/
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