
1.
a) kapr obecný
b) štika obecná
c) lín obecný

2.
a) štika obecná
b) candát obecný
c) ostroretka stěhovavá

3.
a) pstruh obecný
b) hlavatka obecná
c) losos obecný

4.
a) perlín ostrobřichý
b) jelec jesen
c) plotice 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) plotice obecná

5.
a) hrouzek obecný
b) vranka obecná
c) perlín ostrobřichý

6.
a) potápník vroubený
b) blešivec obecný
c) splešťule blátivá

7.
a) skřelemi
b) šupinami
c) kůží

O jaký druh živočicha se jedná?

Čím jsou chráněny žábry před poškozením?

O jaký druh ryby se jedná?



8.
a) karas stříbřitý
b) jelec proudník
c) bolen dravý

9.
a) nejsou chráněny
b) šupinami
c) skřelemi

10.
a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
b) lov na jednoháčkovou umělou mušku
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován

11.
a) smí lovící použít vždy jen 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není
b) smí lovící použít 1 udici, kterou musí držet v ruce a další smí mít nahozenou
c) smí lovící použít 1 udici a smí zároveň také čeřínkovat

Která z ryb čeledi kaprovitých se v dospělosti živí zejména rybkami?
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Čím jsou žábry ryb chráněny před poškozením?

Lov na položenou je

Při lovu přívlačí, muškařením nebo na umělou mušku

c) smí lovící použít 1 udici a smí zároveň také čeřínkovat

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) infekční vodnatelnost
b) malárie
c) chřipka

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

Která  nemoc postihuje naše ryby?



14.
a) pstruhové a mimopstruhové
b) tekoucí a stojaté
c) svazové a soukromé

15.
a) zakázán. Za podnájem rybářského revíru se nepovažuje pověření nižší organizační

složky uživatele rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s
výkonem rybářského práva touto osobou

b) zakázán. Za podnájem rybářského revíru se považuje i pověření nižší organizační
složky uživatele rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s
výkonem rybářského práva touto osobou

c) povolen pouze fyzické osobě

16.
a) ano
b) ne
c) pokud má zákonnou míru

Jak rozdělujeme rybářské revíry z hlediska zákona o rybářství?

Podnájem rybářského revíru je

Mohu si ponechat štiku obecnou ulovenou na pstruhovém revíru 30. 5.?

Test č.19

17.
a) od 5 do 20 hodin
b) od 7 do 17 hodin
c) od 6 do 20 hodin

18.
a) plotice obecná
b) bolen dravý
c) ouklejka pruhovaná

19.
a) od 1. ledna do 30. září
b) od 1. listopadu do 31. ledna
c) nemá stanovenu dobu hájení

V měsíci dubnu můžeme chytat na pstruhových revírech?

K rybám škodlivým na pstruhovém revíru patří?

Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?



20.
a) od 1. prosince do 15. dubna
b) od 1. září do 15. dubna
c) od 1. prosince do 15. června

21.
a) 25 cm
b) 30 cm
c) 40 cm

22.
a) od 16. března do 15. června
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června

23.

a) lososovité ryby (mimo síhů) a kapra
b) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce, lipana a lososovité ryby (mimo síhů)

Podoustev říční má nejmenší zákonnou lovnou míru?

Kdy je v rybářských revírech hájená parma obecná?

Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském
revíru bezprostředně po jejich ulovení?

Kdy je v rybářských revírech hájený lipan podhorní?
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b) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce, lipana a lososovité ryby (mimo síhů)
c) všechny přisvojené ryby bez ohledu na jejich druh

24.
a) prokazovat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak na viditelném místě
b) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
c) nosit služební odznak a služební stejnokroj

25.
a) sdružují výbory místních skupin a organizací
b) sdružují kluby a ostatní rybáře
c) sdružují místní organizace v rozsahu územní působnosti

Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

Územní svazy?




