Test č. 10
1. O jaký druh ryby se jedná?
a) sumec velký
b) štika obecná
c) mník jednovousý
2. O jaký druh ryby se jedná?
a) losos obecný
b) pstruh obecný
c) hlavatka obecná
3. O jaký druh ryby se jedná?
a) kapr obecný
b) karas obecný
c) perlín ostrobřichý
4. O jaký druh ryby se jedná?
a) hrouzek obecný
b) vranka obecná
c) perlín ostrobřichý
5. O jaký druh ryby se jedná?
a) plotice obecná
b) perlín ostrobřichý
c) kapr obecný
6. O jaký druh živočicha se jedná?
a) volavka popelavá
b) potápka roháč
c) čáp bílý

7. Lov čeřínkováním je
a) lov vodorovnou sítí o maximální ploše 1 m2
b) lov na umělou mušku
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovlivňován
8. K lovu na plavanou nebo položenou v pstruhových rybářských revírech lze použít
výhradně nástrahy
a) rostlinného původu
b) umělé nebo rostlinného původu
c) rostlinného nebo živočišného původu
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9. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno používat vláčecí
nástrahy opatřené nejvýše
a) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
b) jedním jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem
c) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
10. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?
a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. června do 31. srpna
11. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu ryb
a) datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb
b) pouze rybářský revír, datum a hmotnost ulovených ryb
c) pouze rybářský revír, počet a hmotnost ulovených ryb
12. Chráněná rybí oblast je?
a) vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě
vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo chov a reprodukci
vodních organismů
b) vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě
vyloučen z důvodu výskytu chráněných živočichů
c) vymezená část chovného rybníka nebo speciální rybochovné zařízení, kde je
rybníkářská činnost omezena, popřípadě vyloučena za účelem vytvoření podmínek pro
chov a ochranu ryb nebo chov a reprodukci vodních organismů
13. Kde lze rybářské právo vykonávat?
a) jen v rybářských revírech
b) jen v chovných rybnících
c) ve všech vodách, umožňující život ryb
14. Plankton slouží rybám jako?
a) úkryt
b) substrát na kladení jiker
c) potrava
15. Která ryba je hájena v září?
a) štika obecná
b) siven americký
c) pstruh obecný
16. Může rybářská stráž zadržet povolenku k lovu ryb?
a) může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o
rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva
b) může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o
rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo Bližšími podmínkami
výkonu rybářského práva, ale pouze v přítomnosti Policie ČR
c) nemůže

2z3

Test č. 10
17. Kolik lososovitých ryb si rybář může ponechat v jednom dni na mimopstruhových
revírech?
a) 2 ks
b) 4 ks
c) 3 ks
18. Doba hájení jelce tlouště je v mimopstruhovém rybářském revíru?
a) od 1. ledna do 15. června
b) od 16. března do 15. června
c) od 1. září do 30. listopadu
19. Lov lososovitých ryb v pstruhových rybářských revírech je povolen pouze?
a) muškařením a přívlačí
b) muškařením, na umělou mušku a přívlačí
c) přívlačí a na umělou mušku
20. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat
přisvojeného sivena?
a) bezprostředně po jeho ulovení
b) do 15 minut po jeho ulovení
c) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
21. Nejmenší zákonná lovná délka ostroretky stěhovavé je?
a) 35 cm
b) 30 cm
c) 25 cm
22. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v dubnu?
a) od 6 do 20 hodin
b) od 6 do 19 hodin
c) od 5 do 18 hodin
23. Smějí být používány za nástrahu ryby lososovité?
a) nesmějí
b) nesmějí, pokud nedosahují nejmenší stanovené délky
c) smějí
24. Lov ryb u přehrad a jezů, které slouží k výrobě elektřiny nebo k plavbě je povolen ve
vzdálenosti?
a) 10 metrů od tělesa hráze
b) 50 metrů od tělesa hráze
c) 100 metrů od tělesa hráze
25. Posláním Českého rybářského svazu je mimo jiné?
a) zajistit maximální hospodářskou těžbu lovem ryb v rybářských revírech
b) chovat ryby v ekologických rybničních chovech a zarybňovat rybářské revíry
v množství daném výsledkem produkce ryb
c) chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a
životní prostředí
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