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

Adresa: ..........................................................................................................................
IČ: .................................................................................................................................

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.
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 14. října 2020 č.j.: 53744/2020-MZE-16232.

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

......................................................                            ......................................................

Místo trvalého pobytu: .................................................................................................

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

Titul, jméno, příjmení uchazeče: ..................................................................................

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

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

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

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

              Podpis uchazeče                                                 Podpis a razítko pořadatele

V ...................................                             dne: ...................................



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

2.
a) mník jednovousý
b) jeseter malý
c) siven americký

3.
a) plotice obecná
b) perlín ostrobřichý
c) kapr obecný

4.
a) sumeček americký
b) sumec velký
c) mřenka mramorovaná

O jaký druh ryby se jedná?

O jaký druh ryby se jedná?

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

c) mřenka mramorovaná

5.
a) mlok skvrnitý
b) skokan hnědý
c) ropucha obecná

6.
a) znakoplavka obecná
b) spleštule blátivá
c) chrostík žlutorohý

7.
a) ze Severní Ameriky
b) z Jižní Ameriky
c) z Asie

O jaký druh živočicha se jedná?

O jaký druh živočicha se jedná?

Odkud pochází původní forma pstruha duhového?



8.
a) 20.říj
b) 30 - 40
c) 50 a více

9.

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

10.
a) vybušniny
b) echolot
c) čeřínek

11.

a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody

Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček
zaseknutý hluboko v jícnu?

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

Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří:
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Kolik druhů ryb žije v našich vodách (v ČR)?

a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
b) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
c) musím si ho vzít

12.

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

b) 2 udice, u každé z nich nejvýše jeden návazec s jednoduchým háčkem
c) 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky

13.
a) optimalizace pH
b) zvýšení kyselosti vody
c) omezení růstu rostlin

Při lovu na plavanou nebo položenou v rybářských revírech pstruhových smí lovící
používat nejvýše:

Co je cílem vápnění rybníků?



14.
a) letněním
b) vysazováním tvrdých porostů
c) úplným odbahněním

15.
a) příslušný rybářský orgán; ten je oprávněn vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své

územní působnosti
b) vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, v případě

více vlastníků pak osoba pověřená všemi spoluvlastníky
c) pouze Ministerstvo zemědělství ČR, v případě revírů na území národních parků pak

Ministerstvo životního prostředí

16.
a) amur bílý
b) hlavatka obecná
c) sumec velký

17.
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Rybářský revír vyhlašuje:

Která naše ryba má největší stanovenou lovnou míru?

V sobotu 16. 4. jsem v 15.20 hodin chytil na pstruhovém revíru štiku obecnou o

Jak zvyšujeme úrodnost rybníka?

17.

a) mohu si ji ponechat
b) musím si ji ponechat
c) nesmím si ji ponechat

18.
a) lovit ze břehu vyššího než 2 m
b) lovit z hráze rybníka
c) lovit z železničního či silničního mostu

19.

a) může pokračovat v lovu na jiném revíru
b) může pokračovat v lovu, ale všechny další ulovené ryby je nutné vrátit zpět do vody
c) jejím přisvojením denní lov končí

Pokud si osoba provádějící lov přisvojila v jednom dni rybu, kterou celková
hmotnost úlovku přesáhla 7 kg 

V sobotu 16. 4. jsem v 15.20 hodin chytil na pstruhovém revíru štiku obecnou o
velikosti 43 cm:

Při lovu ryb v rybářském revíru je zakázáno:



20.

a) vzdálit se co nejrychleji z nebezpečného místa
b) oznámit věc neprodleně minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní

organizace nebo územní svaz ), podle vlastních možností se podílet na likvidaci
c) oznámit věc nejpozději do tří dnů minimálně Policii ČR a některému ze zástupců

ČRS (místní organizace nebo územní svaz )

21.

a) poskytuje ochrana podle ustanovení § 325 a 326 trestního zákona (násilí proti úřední
osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu)

b) neposkytuje ochrana podle ustanovení § 325 a 326 trestního zákona (násilí proti
úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu)

c) poskytuje ochrana podle ustanovení § 325 a 326 trestního zákona jen tehdy, je-li
dotyčný rovněž úřední osobou (např. policistou apod.)

22.
a) od 1. prosince do 15. června
b) od 1. prosince do 15. dubna

Jiné osobě, která vystoupila na podporu nebo na ochranu rybářské stráže při
výkonu její pravomoci, se:

Při zjištění hromadného úhynu ryb nebo rozsáhlého znečištění vody je člen ČRS
povinen:

Kdy je v rybářských revírech hájený lipan podhorní?
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b) od 1. prosince do 15. dubna
c) od 1. září do 15. dubna

23.

a) lipan podhorní
b) podoustev říční
c) jelec jesen

24.
a) oznamovat neprodleně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy

uživateli revíru a příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil,
popřípadě orgánu  příslušnému k ochraně přírody a krajiny, nebo  Policii ČR

b) oznamovat do 30 dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď
uživateli revíru nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě orgánům Policie ČR nebo
jiným orgánům státní správy

c) oznamovat do 15 pracovních dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich
povahy orgánu, který ji ustanovil

Za rybu lososovitou se pro účely vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění považuje
i

Rybářská stráž je při své činnosti povinna:



25.
a) vnitrosvazovými předpisy
b) vyhláškou č. 197/2004 Sb., v platném znění
c) směrnicí Ministerstva zemědělství

Udělování svazových vyznamenaní se řídí:
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 1. b)
 2. b)
 3. b)
 4. a)
 5. c)
 6. a)
 7. a)
 8. c)
 9. b)

 10. a)
 11. c)
 12. c)
 13. a)
 14. a)
 15. a)
 16. c)
 17. b)
 18. c)
 19. c)
 20. b)
 21. a)
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Správné odpovědi:

 21. a)
 22. a)
 23. a)
 24. a)
 25. a)


