
Zkoušky pro získání Osvědčení o získání kvalifikace 
pro vydání prvního rybářského lístku 

termín: sobota 30.5.2020,  9:00 hodin 

organizátor: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný 
spolek Osvětimany


	 místo: klubovna v budově Úřadu městyse 
Osvětimany, GPS: 49.055735, 17.250754


Organizace zkoušek:


Zkoušky budou uspořádány v souladu s aktuálně platnými  nařízeními k zabránění 
šíření onemocnění COVD - 19.  Velmi pravděpodobně (pokud se nařízení nezmění) 
tak, aby byly dodrženy odstupy jednotlivých osob minimálně 1,5 metru (tedy jedna 
osoba u jednoho stolu). Klubovna bude před zkouškami dezinfikována. V případě  
většího počtu uchazečů než je kapacita klubovny, budou zájemci rozděleni do 
skupin, mezi jednotlivými skupinami  bude klubovna dezinfikována. Uchazeči  
přijdou vybaveni ochrannými pomůckami (ochrana úst a dýchacích cest, rouška), 
optimálně také ochrannými rukavicemi, přinesou si vlastní psací potřeby.


Průběh zkoušek:


zkoušky se skládají z těchto částí: 


1.  test z oboru rybářství - 10 otázek, odpověď z možností a,b,c


2. test z biologie ryb -  10 otázek, odpověď z možností a,b,c


3. test z rybářské legislativy (zákony) - 10 otázek, odpověď z možností a,b,c


4. test poznávání ryb -  10 ryb, určit rodové a druhové jméno ryby podle obrázku


K úspěšnému složení zkoušek je třeba mít  minimálně 7 z 10 správných odpovědí v 
každé části. 


Po úspěšném absolvování zkoušek uchazeči obdrží Osvědčení o získání kvalifikace 
pro vydání prvního rybářského lístku, na základě kterého jim bude vydán státní 
rybářský lístek. Státní rybářské lístky vydávají obce s rozšířenou působností dle 
místa trvalého pobytu žadatele. 
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Testové otázky pro děti do 16. roku věku budou rozeslány elektronickou poštou 
členům rybářského kroužku našeho pobočného spolku na mailové adresy uvedené 
v přihlášce do rybářského kroužku. Test poznávání ryb pro děti do 16. roku věku 
bude omezen na 20 základních, v našich vodách se nejčastěji vyskytujících druhů, 
seznam druhů bude rozeslán spolu s testovými otázkami. 


Případní další zájemci do 15 let (resp. jejich zákonní zástupci) se mohou ještě 
přihlásit  mailem (frantisek.lunak@gmail.com) nebo telefonicky (603 547 328). 


Testové otázky pro dospělé budou elektronickou poštou rozeslány zájemcům na 
základě požadavku (mailem: frantisek.lunak@gmail.com, telefonicky: 603 547 328). 
Jedná se o 60 otázek z každého oboru (rybářství, biologie ryb, legislativa), ze 
kterých si zájemce vylosuje 10 otázek, odpověď z možností a,b,c. Poznávání ryb: 
určit 10 vylosovaných ryb (rodové a druhové jméno ryby) z obrázku (Kartičky ryb, 
objednat lze  zde:  https://www.irybarstvi.cz/e-shop/#)
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