
1.
a) losos obecný
b) pstruh obecný
c) jeseter malý

2.
a) losos obecný
b) pstruh obecný
c) hlavatka obecná

3.
a) jelec tloušť
b) lín obecný
c) siven americký

4.
a) plotice obecná
b) perlín ostrobřichý
c) kapr obecný

O jaký druh ryby se jedná?
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O jaký druh ryby se jedná?

O jaký druh ryby se jedná?

O jaký druh ryby se jedná?

c) kapr obecný

5.
a) vranka obecná
b) hrouzek obecný
c) pstruh duhový

6.
a) volavka popelavá
b) potápka roháč
c) čáp bílý

7.
a) ano
b) ne
c) ano, ale jen při základu ploutví

O jaký druh ryby se jedná?

O jaký druh živočicha se jedná?

Má úhoř říční šupiny?



8.
a) úhoř
b) mník
c) vranka

9.
a) červené larvy pakomára, beruška vodní
b) mřenka mramorovaná
c) dafnie

10.
a) vybušniny
b) echolot
c) čeřínek

11.
a) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
b) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k

lovu ryb

Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou?
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Mezi bentos patří?

Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří

Co je to návnada?

lovu ryb
c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví

12.

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

13.
a) pstruhové, lipanové, parmové a cejnové
b) pstruhové, lipanové, kaprové a cejnové
c) pstruhové, parmové, kaprové a cejnové

14.
a) nádoba určená k přepravě živých ryb
b) vanička na ryby
c) nádoba na přepravu drobného rybářského náčiní

Co je to přepravní bedna?

Při lovu přívlačí, na umělou mušku nebo muškařením musí osoby provádějící lov
dodržovat mezi sebou vzdálenost

Jak rozdělujeme rybí pásma na vodních tocích?



15.
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 příslušná výjimka
c) z lodí obytných, pokud lov neprovádí vlastník plavidla, který je současně držitelem

povolenky k lovu ryb

16.
a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. března do 30. listopadu

17.
a) v lednu
b) v březnu
c) v květnu

18.

Lov ryb nesmí být mimo jiné prováděn

Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

Ve kterém měsíci je na mimopstruhových revírech nejkratší doba lovu?

Mohu si ponechat kapra uloveného do čeřínku?
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18.
a) ne
b) pokud má zákonnou míru - ano
c) ano

19.
a) na pstruhových revírech od 16. dubna do 31. srpna a na mimopstruhových revírech od

16. června do 31. prosince
b) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. listopadu a na mimopstruhových

revírech od 1. ledna do 31. prosince
c) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. srpna a na mimopstruhových revírech od

1. ledna do 31. prosince

20.
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

Lov ryb přívlačí v rybářských revírech je povolen?

Má právo rybářská stráž zadržet rybáři povolenku k lovu?

Mohu si ponechat kapra uloveného do čeřínku?



21.

a) od 7 do 17 hodin
b) od 8 do 17 hodin
c) od 7 do 16 hodin

22.
a) od 1. září do 30. listopadu
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 30. září

23.
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

Může rybářská stráž zadržet povolenku k lovu ryb?

Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v listopadu, prosinci,
lednu a únoru
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Kdy je v rybářských revírech hájený úhoř říční?

24.
a) neoprávněně chytá ryby
b) přechovává neoprávněně ulovené ryby
c) způsobí, byť i z nedbalosti, škodu na rybochovném zařízení, rybářském revíruči

rybniční soustavě

25.
a) od 6 let
b) od počátku školní docházky
c) od 10 let

Přestupku na úseku rybářství podle zákona o přestupcích se dopustí osoba, která

Pro přijetí dít ěte za člena ČRS je rozhodující věková hranice?




