Test č. 7
1. O jaký druh ryby se jedná?
a) sumec velký
b) jelec jesen
c) parma obecná
2. O jaký druh ryby se jedná?
a) lín obecný
b) plotice obecná
c) pstruh obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?
a) okoun říční
b) candát obecný
c) lín obecný
4. O jaký druh ryby se jedná?
a) vranka obecná
b) hrouzek obecný
c) pstruh duhový
5. O jaký druh ryby se jedná?
a) kapr obecný
b) štika obecná
c) lín obecný
6. O jaký druh živočicha se jedná?
a) vodoměrka štíhlá
b) chrostík velký
c) potápník vroubený

7. Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou
na těsto?
a) 1
b) 2
c) neomezeně
8. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno používat vláčecí
nástrahy opatřené nejvýše
a) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
b) jedním jenoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem
c) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
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9. Při lovu přívlačí na umělou mušku nebo muškařením musí osoby provádějící lov
dodržovat mezi sebou vzdálenost
a) alespoň 15 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti
b) při které se nebudou při lovu vzájemně omezovat
c) alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti
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. 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. Mohu si ponechat pstruha duhového, kterého jsem ulovil 1. 11 na mimopstruhovém
revíru?
a) ano
b) ne
c) mlíčáka
16. Ulovené ryby, které si můžeme ponechat uchováváme?
a) živé ve vezírcích s kruhy
b) uvázané za skřele provazem
c) zabité a naporcované
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17. Kolik dnů v týdnu smí rybář lovit na umělou mušku na pstruhovém rybářském
revíru?
a) jen ty dny, kdy lovím ryby lososovité
b) tři dny v týdnu
c) celý týden
18. Mohu si ponechat kapra uloveného do čeřínku?
a) ne
b) pokud má zákonnou míru - ano
c) ano
19. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit
v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech?
a) nejvýše 3 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryb, jejímž
ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov
b) nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějících lov přisvojena ryba,
jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7kg, smí si dále přisvojit další ryby,
ne však kapra obecného, štiky obecné, candáta obecného, sumce velkého ani bolena
dravého
c) nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba,
jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní
lov
20. Kdy je v mimopstruhovém rybářském revíru hájen okoun říční?
a) od 16. března do 15. června
b) od 1. ledna do 15. června
c) nemá stanovenu dobu hájení
21. Je rybářská stráž oprávněna zadržet rybářské náčiní a úlovek v případě přestupku
lovící osobě?
a) ano
b) jen úlovek, náčiní ne
c) jen náčiní, úlovek ne
22. Jakou nejmenší zákonnou míru má v mimopstruhovém rybářském revíru jelec
tloušť?
a) 25 cm
b) 30 cm
c) 18 cm
23. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v květnu, červnu,
červenci a srpnu?
a) od 4 do 24 hodin
b) od 3 do 24 hodin
c) od 3 do 22 hodin
24. Za rybu lososovitou se pro účely vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění považuje i
a) lipan podhorní
b) podoustev říční
c) jelec jesen
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25. Ztrátu nebo znehodnocení členské legitimace je člen Svazu povinen neprodleně
hlásit?
a) výboru MO, jejíž je členem
b) radě ČRS
c) ministerstvo zemědělství ČR
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