
Test č.16

Test
na přezkoušení uchazeče

pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS

Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro
vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004
Sb. a zároveň žadatelů o přijetí za člena ČRS. Test obsahuje 25 otázek. Pro úspěšné absolvovaní testu musí uchazeč zodpovědět
minimálně 13 otázek z 25. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Otázky pro test jsou z těchto
základních okruhů témat (dle přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění):

1. Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.
2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.
3. Základní znalosti způsobů lovu ryb.
4. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.
5. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v
platném znění a Stanov ČRS (Stanovy ČRS nejsou součástí přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění).

Oprávněním k zabezpečení výuky, přezkoušení a vystavení osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního
rybářského lístku byl pověřen ČRS na základě rozhodnutí MZe ČR z 8. dubna 2011 č.j.: 12682-4/2010-16230.

Elektronickou podobu testu najdete na oficiálních internetových stránkách Českého rybářského svazu www.rybsvaz.cz.

Adresa: ..........................................................................................................................

Název pořadatele: .........................................................................................................

IČ: .................................................................................................................................

Místo trvalého pobytu: .................................................................................................
Titul, jméno, příjmení uchazeče: ..................................................................................

Datum narození: ...........................................................................................................

IČ: .................................................................................................................................

Místo narození: .............................................................................................................Místo narození: .............................................................................................................

Počet správných odpovědí: ...........................................................................................

Počet špatných odpovědí: .............................................................................................

              Podpis uchazeče                                                 Podpis a razítko pořadatele
......................................................                            ......................................................

Vyhodnocení (prospěl – neprospěl): .............................................................................

              Podpis uchazeče                                                 Podpis a razítko pořadatele

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

O jaký druh ryby se jedná?
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c) úhoř říční

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

O jaký druh ryby se jedná?

c) siven americký

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

O jaký druh ryby se jedná?

c) lín obecný

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

O jaký druh ryby se jedná?

c) hlavatka obecná

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

O jaký druh živočicha se jedná?

c) husa velká

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

O jaký druh živočicha se jedná?

7.
a) perlín ostrobřichý
b) štika obecná
c) lipan podhorní

Která z následujících ryb má šupiny uspořádané ve vodorovných řadách?
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8.
a) 20.10
b) 30 - 40
c) 50 a více

Kolik druh ů ryb žije v našich vodách (v ČR)?
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c) 50 a více

9.

a) jelec jesen
b) perlín ostrobřichý

U které naší kaprovité ryby je červená barva většiny ploutví jedním z důležitých
rozpoznávacích znaků?

b) perlín ostrobřichý
c) plotice obecná

10.
a) od hlavy k vykrojení ocasní ploutve
b) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve

Jak se měří délka ryb?

b) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve
c) od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve

11.

a) 1

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

a) 1
b) 2
c) neomezeně

12.
a) od 16. dubna do 31. srpna

Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?
a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. června do 31. srpna

13.
a) mírně omamných látek

Generační pstruzi z malých říček se pro výtěr slovují pomocí?

b) stejnosměrného elektrického proudu
c) vrší a sítí

14.
a) datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb
b) pouze rybářský revír, datum a hmotnost ulovených ryb

Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu ryb

b) pouze rybářský revír, datum a hmotnost ulovených ryb
c) pouze rybářský revír, počet a hmotnost ulovených ryb
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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

Podnájem rybářského revíru je
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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) ne
b) ano
c) pokud má zákonnou míru

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

17.
a) žádného
b) pouze dva
c) neomezeně

Kolik kusů candáta obecného si mohu ponechat 15. 7. na pstruhovém revíru?

18.

a) nejvýše 3 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba,
jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením

b) nejvýše7 kg všechdruhů ryb. Pokud byla osobouprovádějící lov přisvojenaryba,

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v
jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech?

b) nejvýše7 kg všechdruhů ryb. Pokud byla osobouprovádějící lov přisvojenaryba,
jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, smí si dále přisvojit další
ryby, ne však kapra obecného, štiky obecné, candáta obecného, sumce velkého ani

c) nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba,
jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením

19.

a) bezprostředně po jeho ulovení
b) do 15 minut po jeho ulovení
c) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody

Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat
přisvojeného sivena? 
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20.

a) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
b) ne, nelze zasahovat do soukromého a oprávněně nabytého vlastnictví

Je rybářská stráž oprávněna kontrolovat lovícímu obsah rybářské loďky, náčiní a
úlovky?
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b) ne, nelze zasahovat do soukromého a oprávněně nabytého vlastnictví
c) ano, je k tomu plně oprávněna

21.

a) od 7 do 18 hodin

Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v lednu, únoru,
listopadu a prosinci

a) od 7 do 18 hodin
b) od 8 do 18 hodin
c) od 7 do 19 hodin

22.
a) celoročně

Kdy je v rybářských revírech hájená vranka obecná a pruhoploutvá?
a) celoročně
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června

23.
a) která je bezúhonná

Rybářskou stráží může být ustanovena osoba
a) která je bezúhonná
b) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkového charakteru
c) proti které bylo  vedeno přestupkové řízení

24. Může být pouhé nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci rybářské stráže
trestným činem?

a) ano, pokud tak rybářská strážčiní v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch

b) ne
c) ano, bez dalších podmínek

trestným činem?

25.

a) výboru MO, jíž je členem
b) Radě ČRS
c) Ministerstvo zemědělství ČR

Ztrátu nebo znehodnocení členské legitimace je člen Svazu povinen neprodleně hlásit
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 1. b)
 2. c)
 3. a)

Správné odpovědi:
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 3. a)
 4. a)
 5. a)
 6. c)
 7. c)
 8. c)
 9. b) 9. b)

 10. b)
 11. b)
 12. a)
 13. b)
 14. a)
 15. a) 15. a)
 16. a)
 17. c)
 18. c)
 19. a)
 20. c)
 21. a) 21. a)
 22. a)
 23. a)
 24. a)
 25. a)
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