Test č. 1
1. O jaký druh ryby se jedná?
a) sumec velký
b) štika obecná
c) mník jednovousý
2. O jaký druh ryby se jedná?
a) kapr obecný
b) štika obecná
c) lín obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?
a) losos obecný
b) pstruh obecný
c) jeseter malý
4. O jaký druh ryby se jedná?
a) sumec velký
b) jelec jesen
c) parma obecná
5. O jaký druh ryby se jedná?
a) štika obecná
b) candát obecný
c) ostroretka stěhovavá
6. O jaký druh živočicha se jedná?
a) kachna divoká
b) husa velká
c) lyska černá

7. Lov na položenou je
a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovlivňován
b) lov na jednoháčkovou umělou mušku
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
8. Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří
a) výbušniny
b) echolot
c) čeřínek
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9. V jaké minimální vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou?
a) 3 m
b) 5 m
c) 8 m
10. Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček
zaseknutý hluboko v jícnu?
a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
b) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
c) musím si ho vzít
11. Co je to přepravní bedna?
a) nádoba určená k přepravě živých ryb
b) vanička na ryby
c) nádoba na přepravu drobného rybářského náčiní
12. U nás se běžně uměle vytírá?
a) úhoř říční
b) pstruh duhový
c) lín obecný
13. Která nemoc postihuje naše ryby?
a) infekční vodnatelnost
b) malárie
c) chřipka
14. Lov ryb pod ledem (na dírkách) v rybářských revírech
a) je zakázán, pokud místně příslušný rybářský orgán nepovolil výjimku: k chovu ryb, jejich
záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť
odůvodněných případech
b) je povolen, pokud lov provádí držitel platné povolenky k rybolovu pro potřeby chovu,
k záchraně ryb nebo k hospodářské těžbě
c) je povolen pouze, pokud lov provádí specializovaná firma z pověření Mze ČR
15. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat
přisvojeného bolena?
a) bezprostředně po jeho ulovení
b) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
c) po ukončení denního lovu ryb
16. Mohu si ponechat štiku obecnou ulovenou na pstruhovém revíru 30. 5.?
a) ano
b) ne
c) pokud má zákonnou míru
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17. Mohu si ponechat 2 kusy sumce velkého (8 kg a 16,5 kg), uloveného v jednom dni na
mimopstruhovém revíru?
a) ne
b) ano
c) ano, byl-li lehčí kus chycen jako první
18. Rybář nesmí lovit ryby v místě?
a) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu velmi nízkého stavu vody
b) kde vede v blízkosti řeky železniční trať
c) kde ústí do toku městská kanalizace
19. K rybám škodlivým na pstruhovém revíru patří?
a) plotice obecná
b) bolen dravý
c) ouklej pruhovaná
20. Úhoř říční je v rybářském revíru hájen?
a) od 1. ledna do 15. června
b) od 16. března do 15. června
c) od 1. září do 30. listopadu
21. Kdy je v rybářských revírech hájen amur bílý?
a) od 1. ledna do 30. září
b) od 1. listopadu do 31. ledna
c) nemá stanovenu dobu hájení
22. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov čeřínkováním?
a) od 1. června do 31. prosince
b) od 16. dubna do 31. prosince
c) od 16. června do 31. prosince
23. Nejmenší zákonná lovná míra parmy obecné je?
a) 45 cm
b) 50 cm
c) 40 cm
24. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v květnu?
a) od 6 do 21 hodin
b) od 6 do 20 hodin
c) od 5 do 19 hodin
25. Vrcholným orgánem ČRS je?
a) Republikový sjezd
b) Republikový sněm
c) Republiková rada
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