Jak správně vyplňovat „Sumář úlovků a docházek“
Krok 1 :
Evidence docházky a úlovků :

Datum

Číslo revíru

Kusy
ryb
Délka
ryby
Váha
ryby

Druh
ryby

Je nutné vždy před započetím lovu vyplnit datum a číslo revíru v evidenci docházky a úlovků.
a)
Pokud v daný den není jste neulovili a neponechali si žádnou rybu je potřeba
po skončení lovu, nejpozději však před započetím nového lovu, proškrtnout
zbývající část vodorovnou čárou viz obrázek.
b)
Pokud si rybu ponecháte, je potřeba vyplnit druh, počet kusů (u
vyjmenovaných ryb – kapr, štika, candát, sumec a bolen se píše vždy jeden
kus do jednoho řádku a u ostatních nejmenovaných se píše vždy celkový
počet do jednoho řádku), váhu v kilogramech (možno doplnit až doma po
zvážení nebo lze použít tabulky, které jsou součástí Bližších podmínek
rybolovu) a u vyjmenovaných druhů ryb délku v centimetrech.
Krok 2 :
Sumář úlovků a docházek :
Každý rok se uzavírá evidence docházek a úlovků. Je potřeba proto, aby byl dostatečně
přehledně zpracován celkový soubor vytíženosti revírů a celková sumarizace ulovených ryb,
dbát na to, aby byl včas vrácen a správně a úplně vyplněn každý sumář úlovků a docházek.
Toto je zároveň podmínkou pro vydání nové povolenky s novým sumářem na další rok. Jak
tedy správně postupovat?

a) První část sumáře je zaměřena na soupis navštívených revírů :

Číslo podrevíru

Název
revíru

Číslo
revíru

Je potřeba správně vyplnit následující část :
1) Číslo revíru – každý revír se do sumáře píše pouze jednou na jednu
řádku a to i revír na kterém nebyla ulovena a ponechána žádná ryba.
2) Název revíru
3) Eventuelně číslo podrevíru, pokud jej má daná lokalita přiděleno.

b) Druhá část je zaměřena na soupis ulovených a ponechaných ryb dle druhů :

Rozpis dle stanovených druhů ryb pro každý revír sumárně celkovým počtem kusů a celkovou váhou daného druhu

Celkový počet kusů za daný druh ryby

Celková váha za daný druh ryby

Zde je potřeba vyplnit počty a váhy ponechaných úlovků dle předepsaných druhů a to
vše sumárně za daný revír.
To znamená například :
Pokud je na jednom revíru uloveno v několika dne třeba 10 kaprů s celkovou
váhou 15,5 kg, zapíší se do sumáře do řádky daného revíru do sloupce s názvem kapr
jako jejich součet. Tedy 10 ks a váha 15,5kg.
Pokud je na revíru uloveno více druhů ryb, rozepíší se opět sumárně dle druhů
do jedné řádky patřící danému revíru, kde byly uloveny. Viz obrázek – druhý revír
s číslem 421 048, kde ve vzoru byly uloveny dvě ryby (kapr a štika)

c) Třetí část sumarizuje kompletně celý sumář :

Celkový počet kusů ryb na daném revíru

Celkový počet ulovených ryb
za rok

Celková váha ryb na daném revíru

Celková váha
ryb za rok

Celkový počet
docházek na
daném revíru

Celkový počet
docházek za rok

Pokud se na revíru neulovila a neponechala žádná ryba, bude počet kusů a váha proškrtnuta a
vyplní se pouze počet docházek na daný revír.

