
Vážení rybáři

Opět se blíží termín odevzdávání povolenek k lovu. Dle stanov tak musíte učinit do 15. ledna.
Vyplnění povolenky je třeba věnovat pozornost, neboť špatně vyplněná pro nás znamená, že 
ji musíme opravit což je  časově náročné. Proto jsme se rozhodli, že špatně vyplněné 
povolenky ofotografujeme a následně při výdeji nové povolenky budeme vyžadovat 
manipulační poplatek 50,- Kč.
Návod jak správně vyplnit povolenku je v knížce se seznamem revírů, kterou dostáváte při 
výdeji povolenky.
Návod pro vyplnění povolenky
Nejprve je třeba zkontrolovat vyplnění strany kde je EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ 

V každém řádku je třeba mít vyplněné datum příchodu k vodě, číslo revíru, pokud je podrevír
tak číslo podrevíru. Pokud ulovíte rybu tak druh ryby, počet, váhu, délku. Ryby vyjmenované 
se zapisují do každého řádku zvlášť (platí i pro pstruhy)ihned po ponechání. Ostatní ryby je 
možné zapsat hromadně při odchodu od vody. Pokud jsme nic nechytili tak řádek 
proškrtneme. Nevyužité řádky povolenky je třeba šikmo proškrtnout.
Povolenku obrátíme na druhou stranu

Zde nejdříve vyplníme všechny revíry které jsme navštívili i když jsme nic nechytili. Je třeba 
zapsat číslo revíru, jeho název, číslo podrevíru. Nevyužité řádky je třeba šikmo proškrtnout.



Dále budeme vyplňovat úlovky

Sečteme pro každý revír všechny ulovené ryby na tomto revíru a rozepíšeme je podle druhu 
jak je předtištěno nahoře v řádku. U každého druhu ryby napíšeme počet a souhrnou váhu

Na konci každého řádku zapíšeme celkový počet ulovených ryb bez rozlišení druhu, jejich 
celkovou váhu a zapíšeme počet našich docházek na tomto revíru za celý rok. Pozor při 
počítání docházky pokud máte zapsáno v jednom dni více ryb pořád je to jedna docházka.



Dále budeme sčítat jednotlivé sloupce

V každém sloupci sečteme všechny ryby daného druhu chycených na všech zapsaných 
revírech jejich celkový počet a celkovou váhu.

Na konci stránky sečteme všechny ryby a jejich celkovou váhu



A na závěr sečteme všechny docházky k vodě
Tím je povolenka správně vyplněná


