
Písník Oplatil  v k.ú. Staré Ždánice               88,8 ha

Na písníku Oplatil platí ustanovení Rybářského řádu Východočeského 
územního svazu a dále je rybolov upraven bližšími podmínkami 
výkonu rybářského práva takto:

Na písníku Oplatil platí pouze místní povolenky. Na písníku Oplatil 
je povolen rybolov pouze ze břehu v období od 1.5. do 31.12. 
kalendářního roku. 

Platí zákaz používání všech druhů bójí a jiných předmětů pro 
označení krmného místa.

Lov dravých druhů ryb (štika, candát, bolen, sumec, okoun) povolen 
pouze na umělou nástrahu.

Na písníku Oplatil je rybolov zakázán z ostrova a ze severní části 
podél Opatovického kanálu a podél silnice Staré Ždánice – Stéblová, 
označeno zelenou barvou nebo tabulemi.

Zákaz vyvážení návnad i nástrah všemi způsoby, přitom není rozhodující 
jaké se používá plavidlo nebo zaváži-li se nástraha a návnada plaváním.

Míra kapra je 40 cm. Ulovený kapr jehož míra přesáhne 60 cm musí 
být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák o minimální 
délce ramene 70 cm a podložku pod ryby (odkládací rohož) pro 
manipulaci s ulovenými rybami. (focení, měření apod.)

Každý lovící je osobně zodpovědný za pořádek ve svém okolí. 
Je zakázáno tábořit u vody včetně rozdělávání ohně. Parkování 
dopravních prostředků povoleno jen na místech k tomu určených.

Po ponechání si jednoho kusu ušlechtilé ryby (kapr, lín, štika, candát, 
sumec, amur) končí denní lov.

Dopustí li se držitel povolenky jednání, které bude mít za 
následek odebrání povolenky, bude tato zadržena automaticky 
do konce kalendářního roku.  

Ceny povolenek:

 Pro členy ČRS  pro nečleny

Roční  3.500,- Kč 5.500,- Kč

Výdejny:

Sekretariát VčÚS Hradec Králové, Kovová 1121, tel.: 495 214 940
pondělí – pátek  8,00 – 14,00 hod.

MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78,  tel: 466 613 340 
pondělí                                                  8,00-11,00   13,00-15.30 hod.
                                                           
MO ČRS Hradec Králové, Přímská 364, tel.: 736 480 373  
úterý  a  čtvrtek  15,00 - 17,00 hod.   

Výdejna Rybářské potřeby Konopásek, Jana Palacha 511, 530 02 
Pardubice, tel. : 731 586 209
pondělí – pátek    9.00 – 17.00 hod.

Výdejna Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 276 681
pondělí – pátek  8,00 – 18,00 hod. 
sobota  8,00 -  13,00 hod. 
  

Ostatní MO dle objednávky 
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ODDÍL III. POVOLENKY K LOVU

Zákaz rybolovu
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Čeperka

Strom
N 50/06.947
E015/43.870

Strom
N 50/06.741
E015/43.216
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