
1.
a) losos obecný
b) pstruh obecný
c) hlavatka obecná

2.
a) lipan podhorní
b) sekavec písečný
c) pstruh duhový

3.
a) okoun říční
b) candát obecný
c) lín obecný

4.
a) tolstolobik bílý
b) amur bílý
c) hlavatka obecná

O jaký druh ryby se jedná?

O jaký druh ryby se jedná?

O jaký druh ryby se jedná?

O jaký druh ryby se jedná?
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c) hlavatka obecná

5.
a) kormorán velký
b) volavka popelavá
c) husa velká

6.
a) škleble rybničná
b) mlok skvrnitý
c) velevrub malířský

7.
a) štika obecná
b) ouklej obecná
c) podoustev nosák

O jaký druh živočicha se jedná?

Která z následujících druhů ryb má střední postavení úst?

O jaký druh živočicha se jedná?



8.
a) nemoc ledvin
b) podvěsek mozkový
c) nemoc mozku

9.
a) slunečnici pestré
b) mníku jednovousému
c) úhoři říčnímu

10.
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 ovliňován

11.

a) rostlinného původu
b) umělé nebo rostlinného původu

Co je to hypofýza?
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Břišní ploutve scházejí?

Lov přívlačí je

K lovu na plavanou nebo položenou v pstruhových rybářských revírech lze použít
výhradně nástrahy

b) umělé nebo rostlinného původu
c) rostlinného nebo živočišného původu

12.

a) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky nebo 1
návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem

b) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1
návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem

c) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky, dvojháčky
nebo trojháčky

13.
a) porosty zelených řas na dně
b) larvami vodního hmyzu, zejména chrostíků a občas dospělým hmyzem
c) drobnou bílou rybou a měkkými vodními porosty

Osoba provádějící lov je při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou oprávněna
použít v rybářských revírech mimopstruhových

Lipan podhorní se v dospělosti převážně živí?



14.
a) úhoř říční
b) pstruh duhový
c) kapr obecný

15.
a) masový rozvoj sinic
b) kvetoucí leknín
c) hořavka duhová v období výtěru

16.

a) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
b) bezprostředně po jejím ulovení
c) po ukončení denního lovu ryb

17.
a) štika obecná
b) siven americký

U nás se běžně uměle vytírá?
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Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat
přisvojenou parmu?

Co je to vodní květ?

Která ryba je hájena v září?

b) siven americký
c) pstruh obecný

18.
a) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu mimořádně nízkého stavu vody
b) kde vede v blízkosti řeky železniční trať
c) kde ústí do toku městská kanalizace

19.
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.
a) 23 cm
b) 25 cm
c) 28 cm

Rybář nesmí lovit ryby v místě?

Ryby ulovené v rybářském revíru v době jejich hájení

Nejmenší zákonná délka u pstruha duhového je?



21.
a) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
b) nosit služební odznak a služební stejnokroj
c) prokázat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak

22.
a) od 7 do 20 hodin
b) od 7 do 18 hodin
c) od 6 do 17 hodin

23.
a) celoročně
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června

24.
a) která je bezúhonná
b) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkového charakteru
c) proti které bylo  vedeno přestupkové řízení
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Kdy je v rybářských revírech hájená vranka obecná a pruhoploutvá?

Rybářskou stráží může být ustanovena osoba

Rybářská stráž je při své činnosti povinna?

Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v září

c) proti které bylo  vedeno přestupkové řízení

25.
a) dodržovat StanovyČRS, obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně

přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva a plnit rozhodnutí orgánů ČRS
b) dodržovat obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, Stanovy

ČRS, bližší podmínky výkonu rybářského práva a rozhodnutí orgánů ČRS nejsou pro
člena ČRS závazné a plní je či neplní podle vlastního posouzení věci

c) dodržovat StanovyČRS, obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně
přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva a rozhodnutí orgánů ČRS nejsou
pro člena ČRS závazné a plní je či neplní podle vlastního posouzení věci

Člen ČRS má povinnost




