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1. O jaký druh ryby se jedná? 
a) jelec jesen 
b) lín obecný 
c) karas obecný 
 
 

 

2. O jaký druh ryby se jedná? 
a) mník jednovousý 
b) jeseter malý 
c) siven americký 
 
 

 

3. O jaký druh ryby se jedná? 
a) lipan podhorní 
b) sekavec písečný 

      c) pstruh duhový 
 
 

 

4. O jaký druh ryby se jedná? 
a) piskoř pruhovaný 
b) úhoř říční 

      c) vranka obecná 
 
 

 

5. O jaký druh ryby se jedná? 
a) pstruh obecný 
b) hlavatka obecná 

      c) losos obecný 
 
 

 

6. O jaký druh živočicha se jedná? 
a) kormorán velký 
b) volavka popelavá 

      c) husa velká 
 

 
7. Jakou maximální velikost může mít čeřínek? 

a) neomezeně velký 
b) 150 x 100 cm 
c) 100 x 100 cm 

 
8. Vyhrazování míst k lovu ryb je 

a) zakázáno 
b) zakázáno u revírů o výměře do 2 ha 
c) povoleno, ale pouze se souhlasem uživatele revíru 
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9. 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 
 

10. Lov přívlačí je 
a) lov při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím 
b) lov na umělou mušku 

      c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovlivňován 
 

11. Rybářský revír je? 
a) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, 

umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, vyhlášena rozhodnutím příslušného 
orgánu státní správy rybářství 

b) každá část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní 
plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů 

      c) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní  plochy, 
umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, kde právnická nebo fyzická osoba, 
na základě ohlášení příslušnému orgánu státní správy rybářství, vykonává rybářské právo 

 
12. Kdo může vykonávat rybářské právo? 

a) ten, komu byl výkon rybářského práva povolen 
b) vlastník revíru či rybníka 

      c) nájemce revíru, vlastník revíru či rybochovného zařízení 
 

13. Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru odpovídá 
a) fyzická nebo právnická osoba, která ji způsobila 
b) stát 

      c) nikdo, protože ryby v revíru jsou volně žijící živočichové bez vlastníka 
 

14. Co je to komorový rybník? 
a) rybník používaný k přezimování ryb 
b) rybník používaný k přirozenému výtěru kapra 

      c) betonová sádka 
 

15. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat 
přisvojenou parmu? 
a) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody 
b) bezprostředně po jejím ulovení 

      c) po ukončení denního lovu ryb 
 

16. Mohu chytat nástražní rybičky do čeřenu na pstruhovém revíru před 15. dubnem? 
a) ano  
b) jen do hmotnosti 7 kg 

      c) ne 
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17. Povinností rybáře, který zjistí hromadné hynutí ryb, je? 
a) ihned přerušit lov a odejít od vody 
b) pokračovat v lovu a hynutí hlásit po skončení lovu MO ČRS 

      c) ihned přerušit lov a hynutí hlásit Policii ČR a uživateli revíru 
 

18. Mohu si ponechat 3 kusy candáta obecného, chycené v jednom dni na 
mimopstruhovém revíru? 
a) ano 
b) ano – ale jen do hmotnosti 7 kg 

      c) ne 
 

19. Ryby ulovené v rybářském revíru v době jejich hájení? 
a) musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny 
b) mohou být přisvojeny, ale jen pokud dosahují lovné míry 

      c) mohou být přisvojeny v množství maximálně dvou kusů 
 

20. Nejmenší zákonná délka u candáta obecného v mimopstruhových revírech je? 
a) 50 cm  
b) 40 cm 

      c) 45 cm 
 

21. Nejmenší zákonná délka u pstruha duhového je? 
a) 23 cm 
b) 25 cm 

      c) 28 cm 
 

22. Kdy je v rybářských revírech hájen lipan podhorní? 
a) od 1. prosince do 15. dubna 
b) od 1. září do 15. dubna 

      c) od 1. prosince do 15. června 
 

23. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v květnu, červnu, 
červenci a srpnu? 
a) od 3 do 22 hodin 
b) od 4 do 24 hodin 

      c) od 3 do 24 hodin 
 

24. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v červnu a červenci? 
a) od 5 do 22 hodin 
b) od 5 do 20 hodin 

      c) od 5 do 19 hodin 
 

25. Návrh na zahájení kárného řízení se podává 
a) u té MO, jíž je člen Svazu 
b) u té MO, kde byl spáchán přestupek 

      c) ÚS ČRS 
 

 
 
 


