
1.
a) hlavatka obecná
b) lipan podhorní
c) úhoř říční

2.
a) jelec tloušť
b) lín obecný
c) siven americký

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) prosinec - leden
b) březen - duben
c) říjen - listopad

O jaký druh živočicha se jedná?

Kdy se vytírá mník jednovousý?

O jaký druh živočicha se jedná?



8.
a) ocasní ploutev
b) vousky
c) šupiny

9.
a) kaprovité a lososovité
b) sekavcovité a kaprovité
c) jen ryby kaprovité

10.
a) od hlavy k vykrojení ocasní ploutve
b) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve
c) od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve

11.

a) 1
b) 2

Které části rybího těla slouží k určení stáří?
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Požerákové zuby mají ryby?

Jak se měří délka ryb?

Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou
na těsto?

b) 2
c) neomezeně

12.
a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. června do 31. srpna

13.
a) aby se mohla odpařovat voda
b) aby měly ryby světlo
c) aby byl přístup kyslíku a světla

14.

a) pomocí mírně omamných látek
b) pomocí speciálních podběráků
c) pomocí elektrického agregátu

Jaký je nejúčinnější způsob slovování násad nebo škodlivých ryb na malých potocích
a říčkách?

Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory do ledu?



15.
a) příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského revíru
b) státní orgán ochrany přírody po projednání s uživatelem rybářského revíru
c) uživatel rybářského revíru po projednání s příslušným rybářským orgánem

16.

a) ne - na revíru mimopstruhovém i pstruhovém
b) ne - jen na revíru mimopstruhovém
c) ano - na revíru mimopstruhovém i pstruhovém

17.

a) ne
b) ano
c) pokud má zákonnou míru

18.
a) štika obecná, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný

Chráněnou rybí oblast vyhlašuje

Dopustil se rybář přestupku, jestliže chytal na dvě udice (jednou na položenou,
druhou muškařil)?

Mohu si ponechat pstruha obecného, jenž byl chycen na pstruhovém revíru 16. 9. ?

Které ryby osoba provádějící lov nevrací do pstruhového rybářského revíru?
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a) štika obecná, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
b) štika obecná, pstruh obecný, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
c) štika obecná, amur bílý, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný

19.
a) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
b) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustevříční, jeseter malý a

vyza velká
c) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký

20.
a) 50 m pod ním
b) 50 m nad ním a pod ním
c) 100 m nad ním a pod ním

21.
a) 35 cm
b) 20 cm
c) 25 cm

Lov ryb je zakázán v rybím přechodu nebo do vzdálenosti

Nejmenší zákonná lovná délka lína obecného je?

Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni?



22.
a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 1. ledna do 15. dubna
c) od 1. září do 15. dubna

23.

a) nejvýše 3 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
b) nejvýše 2 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
c) nejvýše 4 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg

24.
a) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky
b) při podezření, že přepravuje v autě neoprávněně nabyté ryby doklad o jejich původu
c) prokázání totožnosti a v případě podezření na neoprávněně vydaný rybářský lístek a

povolenku tyto dokumenty proti potvrzence odebrat a do 5 pracovních dní je předat
policii

25.
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Kdy je v rybářských revírech hájený siven americký?

Rybářská stráž je oprávněna požadovat od lovící osoby

Český rybářský svaz je?

Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si
osoba provádějící lov v jednom dni přisvojit

25.
a) politická organizace
b) státní instituce
c) zapsaný spolek

Český rybářský svaz je?




