Test č. 8

1. O jaký druh ryby se jedná?
a) bolen dravý
b) síh severní maréna
c) tolstolobik bílý
2. O jaký druh ryby se jedná?
a) jelec tloušť
b) lín obecný
c) siven americký
3. O jaký druh ryby se jedná?
a) perlín ostrobřichý
b) jelec jesen
c) plotice obecná
4. O jaký druh ryby se jedná?
a) hrouzek obecný
b) mřenka mramorová
c) plotice obecná
5. O jaký druh ryby se jedná?
a) podoustev říční
b) ostroretka stěhovavá
c) kapr obecný
6. O jaký druh živočicha se jedná?
a) rak říční
b) škeble rybniční
c) vodoměrka štíhlá

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. V jaké minimální vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou?
a) 3 m
b) 5 m
c) 8 m
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9. Osoba provádějící lov ryb je povinna mít při lovu?
a) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb
b) rybářskou loďku a přístřešek
c) stojan na udice
10. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?
a) tento způsob není povolen
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
11. Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory do ledu?
a) aby se mohla odpařovat voda
b) aby měly ryby světlo
c) aby byl přístup kyslíku a světla
12. Čím je vymezena hranice rybářského revíru?
a) zpravidla ji tvoří jez, soutok apod. Na břehu je vyznačena tabulemi
b) vždy ji tvoří jez nebo jiné vodní dílo
c) zpravidla podle kilometráže
13. Lov ryb nesmí být mimo jiné prováděn
a) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení,
využívaných k přepravě materiálu
b) z loděk, které jsou navaleny na vodní stavby a z lodí obytných, pokud pro tato plavidla
nebyla udělena výjimka
c) z lodí obytných, pokud lov neprovádí vlastník plavidla, který je současně držitelem
povolenky k lovu ryb
14. Rybářský revír vyhlašuje
a) příslušný rybářský orgán; ten je oprávněn vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své
územní působnosti
b) vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, v případě
více vlastníků pak osoba pověřená všemi spoluvlastníky
c) pouze Ministerstvo zemědělství ČR, v případě revírů na území národních parků pak
Ministerstvo životního prostředí
15. Dopustil se rybář přestupku, jestliže chytal na dvě udice (jednu na položenou,
druhou muškařil)?
a) ne – na revíru mimopstruhovém i pstruhovém
b) ne – jen na revíru mimopstruhovém
c) ano – na revíru mimopstruhovém i pstruhovém
16. Při lovu udicí na položenou musí být lovící u udic přítomen tak, aby
a) je měl v dohledu
b) mohl s nimi bez prodlení manipulovat
c) je měl minimálně 2 metry od rukou
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17. Povolenku s vyplněnou evidencí docházek a úlovků je nutno odevzdat organizaci,
která povolenku vydala
a) do 15 dnů po skončení platnosti povolenky
b) do 31. 12
c) do 15. 1. příštího roku
18. Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni?
a) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
b) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, jeseter malý a vyza velká
c) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
19. Při lovu ryb lososovitých a ulovení ryby nedravé v pstruhovém rybářském revíru?
a) lovící musí rybu pustit zpět do vody
b) lovící si může rybu přisvojit
c) lovící si může rybu přisvojit, ale potom si již nesmí přisvojit ryby lososovité
20. Má právo rybářská stráž zadržet rybáři povolenku k lovu?
a) ano, ale musí ji do 5 pracovních dnů doručit tomu, kdo ji vydal
b) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
c) ne, ale může zaslat hlášení orgánu státní správy se žádostí o zadržení povolenky
21. Jakou nejmenší zákonnou lovnou míru má bolen dravý?
a) 40 cm
b) 45 cm
c) 50 cm
22. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v listopadu, prosinci,
lednu a únoru?
a) od 7 do 17 hodin
b) od 8 do 17 hodin
c) od 7 do 16 hodin
23. Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářských revírech hájeni?
a) pstruh obecný
b) pstruh obecný a siven americký
c) pstruh obecný, siven americký a losos obecný
24. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov na nástražní rybku
a) od 16. června do 31. prosince
b) od 1. června do 31. prosince
c) od 16. dubna do 31. prosince
25. Pravidelný peněžní příspěvek (členská známka) je člen povinen zaplatit do
a) do konce února příslušného roku
b) do 15. ledna příslušného roku
c) do konce ledna příslušného roku
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