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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1
tel.: 596 620 583, fax: 596 620 078
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.crs-ova.fishnet.cz

Soupis mimopstruhových revírů
Výboru územního svazu

pro Severní Moravu a Slezsko
s bližšími podmínkami

výkonu rybářského práva

Na rybářských revírech ČRS Výboru územního svazu pro Severní 
Moravu a Slezsko v Ostravě platí pro období 2009 – 2012 Rybářský 
řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republiko-
vou radou ČRS s platností od 1. 1. 2009 a tyto

BLIŽŠÍ PODMÍNKY
VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 
9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního 
svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě dne 20. 6. 2008

REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ

 1.  Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. 
Měsíční úlovek vyjmenovaných druhů (K, Š, Ca) je omezen na 10 ks 
(kalendářní měsíc). Roční úlovek vyjmenovaných druhů ryb (K, Š, Ca) 
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je omezen na 40 ks. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další 
povolenku. Uvedené limity platí na všechny revíry dohromady.

 2.  Na všech stojatých vodních plochách je stanoven zákaz lovu kaprovi-
tých ryb s výjimkou bolena od 16. 10. do 15. 11. včetně. V uvedenou 
dobu je povolen pouze lov dravců na živou a mrtvou rybku a umělé 
nástrahy a lov čeřínkováním. Ustanovení neplatí pro revír Slezská 
Harta 1 A a Lomnický potok 1 A, kde je lov kaprovitých ryb povolen 
celoročně. Na revírech MP v období od 15. 3. do 16. 6. může hospo-
dář MO hájit revír max. 14 dnů z hospodářských důvodů (vyznačeno 
místními tabulemi).

 3.  Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou do-
cházkou je omezen počet docházek na 2 týdně. Toto omezení neplatí 
pro členy místní organizace, pověřené hospodařením ve jmenovaném 
revíru.

 4.  Ulovením a přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (K, Š, Ca) 
nebo jejich kombinace končí denní lov.

 5.  Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanovena horní 
míra kapra na 70 cm – ulovený kapr o velikosti 70 cm a větší musí být 
s maximální šetrností vrácen do vody.

 6.  Na všech revírech s výjimkou uvedených revírů platí zákaz vyvážení 
návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem.

 7.  V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní 
doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a na-
řízení uvedená na informačních tabulích a na www.crs-ova.fishnet.cz

 8.  Na revírech 471 035 LOMNICKÝ POTOK 1 A a na revíru 471 111 
OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva 
– viz popis jmenovaných revírů a www.crs-ova.fishnet.cz

 9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do  15. 6.
 10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.
 11. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP.
 12.  K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické  světlo. V přípa-

dě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.

ZNAČKOVÁNÍ KAPRŮ
Za účelem zjištění ročních přírůstků  byla část násady kaprů do revírů  
ODRA 2 A – podrevír č. 8, STONÁVKA 2 A a SLEZSKÁ HARTA 1 A 
opatřena plastovými (část nerezovými – STONÁVKA 2 A) značkami. 
Značka se nachází pod hřbetní ploutví kapra.
Lovící, který si kapra ponechá, je povinen po usmrcení ryby značku vy-
jmout a s písemným záznamem odevzdat neprodleně vlastní MO nebo 
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jiné organizační složce svazu. Do záznamu uvede: jméno, příjmení, 
MO ČRS, revír a datum ulovení, přesnou délku a hmotnost ryby. (Ryba 
vrácená do revíru nesmí být zbavena značky!). Z řádně zpracovaných 
a se značkou předaných záznamů bude každoročně vylosováno 
15 lovících, kteří obdrží zdarma územní povolenku na následující 
rok.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví
Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze 
základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je 
zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem 
orgánů přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly 
a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená 
se souhlasem orgánů přírody… (viz § 26, odst. 1, písmeno b + c zákona 
č. 114/92 Sb. v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení res-
pektovat.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, 
KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybář-
ské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou 
republikou tato ustanovení:
Nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm.
Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6.
Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, ma-
ximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně.
Hraničními MP toky jsou: Olše 1, Olše 3, Olše 4, Petrůvka 1, Odra 1, 
Opava 5, Opava 6, Prudník 1.
U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí 
ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
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SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

471 001 BALATON 1 A – MO Vítkov 5,5 ha
Revír tvoří:
 vodní nádrž Balaton v k. ú. Vítkov 5,5 ha
Lov povolen pouze ze strany od lesa.
V době od 15. 6. do 31. 8. včetně je lov ryb od 8.00 hodin do 18.00 hodin 
zakázán.
Revír s omezenou docházkou.

471 003 BEČVA 1 – MO Přerov 11 km 36 ha
Přítok Moravy. Od starého jezu v Troubkách až k jezu u železničního 
mostu v Přerově.

471 005 BEČVA 2 – MO Přerov 12 km 35 ha
Přítok Moravy. Od jezu u železniční stanice v Přerově až ke starému jezu 
nad obcí Osek nad Bečvou. Na 11 ř. km u Oseckého jezu je chovný úsek 
100 m pod jezem – lov ryb zakázán.
K revíru patří Mlýnský náhon Strhanec od vtoku do Bečvy pod Dluhonice-
mi až k mlýnu v Oseku-Podolší v délce 11 km a přítoky Lukavec, Lubeň 
a Trnávka se všemi přítoky.
Zákaz lovu ryb platí na úseku revíru od jezu v Přerově po most u teniso-
vých kurtů v Přerově v době srážky vody na Přerovském jezu.

471 006 BEČVA 2 A – MO Přerov 12,3 ha
Revír tvoří:
 1. staré toky Oldřichov v k. ú. Sušice-Oldřichov 3,5 ha
 2. pískoviště Balaton  Oldřichov 0,5 ha
 3. rybník Panský  Prosenice 2,9 ha
 4. rybník Osecký  Osek nad Bečvou 1,0 ha
 5. koupaliště Laguna I, II  Přerov 4,9 ha
(dolní část lokality Staré toky Oldřichov k revíru nepatří – vyznačeno 
tabulemi).
V obecném zájmu je lov ryb zakázán na lokalitě staré toky Oldřichov po 
levé straně toku po střední hráz. Na rybníku Panský na horní části revíru – 
vyznačeno tabulemi je lov ryb zakázán. Vstup do areálu koupaliště Lagu-
na I a II je řízen rozhodnutím Magistrátu města Přerov.

471 007 BEČVA 3 – MO Lipník nad Bečvou 8 km 23 ha
Přítok Moravy. Od starého jezu nad obcí Osek nad Bečvou až k brodu 
v osadě Zadní Familie v k. ú. Slavíč včetně části mlýnského náhonu 
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Strhanec od mlýna v Oseku-Podolší až k výtoku z Bečvy. Pravostranný 
přítok Jezerský k revíru nepatří.

471 008 BEČVA 3 A – MO Lipník nad Bečvou 4,35 ha
Revír tvoří:
 nádrž Loučka v k. ú. Loučka 1,25 ha
 odst. rameno Škrabalka   Lipník nad Bečvou 0,7   ha
 pískoviště Familie  Jezernice 0,8   ha
 pískoviště Pod porážkou  Lipník nad Bečvou 0,8   ha
 nádrž Pod skalou  Týn nad Bečvou 0,6   ha

471 009 BEČVA 4 – MO Hranice na Moravě 11 km 35 ha
Přítok Moravy. Od brodu v osadě Zadní Familie v k. ú. Slavíč až k jezu 
mlýna v Černotíně. Přítoky Ludina, Velička do revíru nepatří. Přítoky Krka-
vec, Nihlovský a Opatovský jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Část revíru ohraničená mostem přes Bečvu u Černotínské vápenky (tzv. 
Ústecký most) až po tzv. Skalku u strojírenského učiliště leží ve vnitřním 
lázeňském území Teplice nad Bečvou. V obecném zájmu je nutno dodržo-
vat pořádek – koupání, stanování a táboření je zakázáno. Na revíru platí 
zákaz lovu ryb v úseku toku od jezu s hydroelektrárnou v Hranicích po 
plynovod přes řeku pod jezem.

471 010 BEČVA 4 A – MO Hranice na Moravě 26 ha
Revír tvoří podrevíry – štěrkoviště a propadliny:
 1. Tofa v k. ú. Drahotuše  15 ha
 2. Za Sokolovnou  Hranice 10 ha
 4. Skalka  Hluzov 1 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 011 BEČVA 5 – MO Hustopeče nad Bečvou 12 km 16 ha
Přítok Moravy. Od jezu mlýna v Černotíně až k ústí potoka Jasénka u osa-
dy Na Valše.
K revíru patří:
 odstavené rameno
 Kamenická v k. ú. Skalička 2 ha

471 013 BEČVA 6 – MO Choryně 5 km 13 ha
Přítok Moravy. Od soutoku s potokem Jasénka po dolní jez pod tůněmi 
Pod Juřínkou včetně přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb za-
kázán.
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471 014 BEČVA 6 A – MO Choryně 2,5 ha
Revír tvoří:
 propadlina Malvíny v k. ú. Choryně 2,5 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 015 BEČVA 7 – MO Valašské Meziříčí 8 km 17 ha
Přítok Moravy. Od dolního jezu pod tůněmi Pod Juřínkou po soutok Bečvy 
Rožnovské a Vsetínské včetně všech přítoků. Přítoky Bíninka, Juřínský 
a Branecký jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V úseku toku v délce 100 m od horní hranice revíru je lov ryb zakázán – 
vyznačeno tabulemi.

471 016 BEČVA 7 A – MO Valašské Meziříčí 9,45 ha
Revír tvoří nádrže:
 Podlesí I v k. ú. Podlesí 2,7   ha
  Podlesí II   Podlesí 0,25 ha
  Rybník Branky   Branky 1,5   ha
 tůně Pod Juřínkou  Juřínka 5,0   ha
Nádrž Podlesí II je chovná – lov ryb zakázán.

471 017 BEČVA VSETÍNSKÁ 4 A – MO Vsetín 5 ha
Revír tvoří:
 jezero  v k. ú. Nový Hrozenkov 5 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 018 BLATA 1 – MO Tovačov 16 km 10 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Mlýnského náhonu v Tovačově až k mostu 
železniční tratě Prostějov – Olomouc mimo zatopená rašeliniště v Hrdi-
bořicích.

471 019 BLATA 2 – MO Olomouc 28 km 5 ha
Přítok Moravy. Od mostu železniční tratě Prostějov – Olomouc až k pra-
menům mimo Šumici.

471 020 BUDIŠOVKA 1 A – MO Vítkov 12,70 ha
Revír tvoří:
 retenční nádrž v k. ú. Budišov 6,5 ha
 nádrž U parku  Budišov 2,5 ha
 návesní rybník  Budišov 0,5 ha
 nádrž Červeňák  Stará Libavá 0,7 ha
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 nádrž Norberčany  Stará Libavá 0,5 ha
 nádrž Dvorce-Střelnice  Dvorce 2,0 ha
Na retenční nádrži v Budišově platí zákaz lovu ryb ze břehu pod silnicí 
– vyznačeno tabulemi. Návesní rybník v k. ú. Budišov je vyhrazen pouze 
pro lov ryb dětí do 15 let. Nádrž u parku v k. ú. Budišov je chovná – lov 
ryb zakázán.

471 021 BYSTŘICE HANÁCKÁ 1 – MO Olomouc 10 km 5 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy v Olomouci až k hornímu jezu v Bys-
trovanech. K revíru patří náhon od ústí do Moravy až k výtoku z Bystřice 
Hanácké v Bystrovanech (teče přes Holici). Do revíru nepatří tůně a štěr-
kopískoviště v povodí revíru.

471 022 BYSTŘICE HANÁCKÁ 2 A – MO Velká Bystřice 2,2 ha
Revír tvoří nádrže:
 Lošov  v k. ú. Lošov 1,1 ha
 Svésedlice  Svésedlice 1,0 ha
 U kovárny  Bukovany 0,1 ha
Vlastní tok do revíru nepatří. Lov ryb z hráze zakázán.

471 023 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A – MO Vsetín 19 ha
Revír tvoří:
 nádrž Bystřička v k. ú. Bystřička 19 ha
Od hráze přehrady po splav u Bušů.
V autokempu na levém břehu od chaty Mír – vyznačeno tabulemi – je od 
1. 7. do 30. 8. lov ryb zakázán.
Na revíru platí zákaz vnaděním jakýmkoliv způsobem.

471 024 ČERNÝ POTOK 1 A – MO Bruntál 1,5 ha
Revír tvoří:
 Kobylí rybník v k. ú. Bruntál 1,5 ha

471 025 ČIŽINA 1 A – MO Krnov 5 km 21,2 ha
Přítok Opavy. Revír tvoří tyto podrevíry:
 vlastní tok Čižiny od ústí do Opavy až k pramenům, nádrž Pocheň
 1. Čižina   1,2 ha
 2. nádrž Pocheň    v k. ú. Pocheň 20,0 ha
Lov ryb z hráze zakázán – vyznačeno tabulemi.
Tok Čižiny nad vzdutím nádrže Pocheň je CHRO – ryb zakázán.
Lovící je povinen vyznačit v přehledu o docházce číslo podrevíru.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
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471 026 DESNÁ 1 – MO Šumperk 8 km 15 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy pod Sudkovem až k ústí Hraběšického 
potoka včetně všech náhonů a všech přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO 
– lov ryb zakázán. Nádrž Krásné a Sudkov k revíru nepatří. Na revíru je 
stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 027 DESNÁ 1 A – MO Šumperk 17,4 ha
Revír tvoří:
 nádrž Sudkov v k. ú. Sudkov 6,5 ha
 nádrž Krásné  Šumperk 9,5 ha
 nádrž Sobotín  Sobotín 1,4 ha
Na nádrži Krásné od 1. 6. do 31. 8. včetně od 8.00 do 22.00 hodin lov 
povolen pouze ze břehu od Malína a Hraběšic. U vtoku Hraběšického po-
toka a z hráze nádrže Krásné lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na 
nádrži Sudkov je lov ryb zakázán v prostoru za zábradlím u silnice a platí 
zákaz vstupu na ostrovy a použití jakýchkoliv plavidel.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 028 DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A – MO Havířov 5 ha
Revír tvoří:
 nádrž Bartošůvka v k. ú. Havířov-Suchá 5 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 029 HUSÍ POTOK 1 A – MO Fulnek 1,7 ha
Revír tvoří:
 nádrž Děrné v k. ú. Děrné 1,7 ha
Revír s omezenou docházkou.
V horní části nádrže platí zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 031 JIČÍNKA 1 – MO Nový Jičín  8 km 4 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry až po jez u restaurace Fojtství v Šenově 
v k. ú. Nový Jičín včetně přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.

471 032 JIČÍNKA 1 A – MO Nový Jičín 3 ha
Revír tvoří podrevíry:
 1. Lamberk v k. ú. Nový Jičín 0,8 ha
 2. Čertův mlýn č. 2  Nový Jičín 2,2 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích číslo podrevíru.
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471 034 LAČNOVSKÝ POTOK 1 A – MO Vsetín 14 ha
Revír tvoří:
  Lačnovský potok od ústí do Senice v Horní Lidči až k pramenům 1 ha 

včetně
  Lačnovských nádrží 1 až 3 v k. ú. Horní Lideč 13 ha
Lov z hrází zakázán. Osoba provádějící lov je povinna při docházce na 
nádrž 1 zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích „SN“.

471 035 LOMNICKÝ POTOK 1 A – MO Rýmařov
Revír tvoří:
 nádrž Tylov v k. ú. Lomnice 8,5 ha
Přítok do nádrže k revíru nepatří. Na konci vzdutí nádrže je pásmo se 
zákazem lovu ryb – vyznačeno tabulemi.
Na celém revíru platí základní ustanovení výkonu rybářského práva dle 
zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a tyto bližší podmínky výkonu ry-
bářského práva, schválené uživatelem revíru 13. 8. 2007:
1)  K lovu ryb na revíru opravňuje mimopstruhová povolenka územní, 

celosvazová a celorepubliková s místenkou na 1 den, 2 dny a 7 dnů.
2)  Lov ryb povolen od 1. 3. do 31. 12. roku, způsoby na plavanou, na 

položenou, na umělou mušku a od 16. 6. přívlačí. Lov dravých a loso-
sovitých ryb povolen pouze na umělé nástrahy. Lov na umělou mušku 
lze provádět výhradně z plavidla, lov přívlačí ze břehu. Při lovu přívlačí 
a na umělou mušku je zakázáno používat háčky s protihroty.

3)  Nejmenší lovné míry stanovené odchylně od vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
k zákonu o rybářství: pstruh duhový 40 cm, amur bílý 70 cm, kapr 
obecný 45 cm. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Kapr 
o délce 70 cm a větší musí být s maximální šetrností vrácen do vody.

4)  Lovící si může ponechat v jednom dnu 1 ks z těchto druhů ryb – kapr, 
štika, candát, amur, pstruh duhový, ostatních druhů max. 7 kg ryb. 
Ulovený a ponechaný si úlovek – kapr, štika, candát, amur, pstruh 
duhový – zapisuje lovící do přehledu o úlovcích k povolence i do pře-
hledu úlovků k místence ihned po ponechání si, ostatní druhy ryb před 
ukončením lovu. Místenku k lovu odevzdává lovící po skončení lovu 
ostraze revíru nebo do schránky na chatce u hráze revíru. Porušení 
shora uvedených pravidel, nešetrné zacházení s rybou, nepořádek na 
místě lovu a parkování vozidel mimo vyhrazené prostory je důvodem 
k zadržení povolenky a místenky k lovu bez náhrady.

  V případě udělení výjimky z denní doby lovu, je povolen lov ryb od 
00.00 hod. do 04.00 hod.

5)  Ostrahu revíru vykonávají pověření členové rybářské stráže a profe-
sionální rybářská  stráž ČRS.
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6)  Místenky vydává:
 Rybářský dům ČRS Roudno, tel.: 554 776 059
 Ostraha revíru: 737 815 039
 Sekretariát VÚS ČRS Ostrava, tel.: 596 620 583

471 036 LOUKY 1 A – MO Karviná 10 ha
Revír tvoří:
 důlní propadlina v k. ú. Karviná-Louky 10 ha
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel k revíru, zákaz parkování na 
všech hrázích revíru.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 037 LUBINA 1 – MO Jistebník 8 km 13 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry u Košatky nad Odrou až po splav u silnice 
Ostrava – Mošnov. Přítok Trnávka k revíru nepatří.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 038 LUBINA 2 – MO Příbor 5 km 5,5 ha
Od splavu u silnice Mošnov – Ostrava po silniční most u restaurace U Ža-
báka v k. ú. Mošnov.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Přítok Klenos k revíru nepatří.

471 039 LUBINA 2 A – MO Příbor 1,3 ha
Revír tvoří:
 dolní a horní nádrž v Hájově v k. ú. Příbor 1,3 ha

471 040 LUBINA 4 A – MO Frenštát pod Radhoštěm 20 ha
Revír tvoří:
 vodní nádrž Větřkovice v k. ú. Větřkovice 20 ha
Lov z hráze zakázán.
Přítok Svěcený je CHRO – lov ryb zakázán. Úsek nad nádrží je chovný 
– lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

471 041 LUČINA 1 – MO Ostrava 18 km 17 ha
Přítok Ostravice, Odry. Od ústí do Ostravice v Ostravě až k soutoku s po-
tokem Sušánka.
Přítoky Datyňka a Frýdecký potok se všemi svými přítoky jsou CHRO – 
lov ryb zakázán.

471 042 LUČINA 1 A – MO Ostrava 1,3 ha
Revír tvoří:
 nádrž Odona Urbance v k. ú. Šenov 1,3 ha
Revír s omezenou docházkou.
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471 043 LUČINA 2 A – MO Lučina 248 ha
Revír tvoří:
 údolní nádrž Žermanice v k. ú. Lučina 248 ha
Od tělesa hráze k betonovému mostu přes řeku Lučinu v k. ú. Lučina na 
konci vzdutí nádrže.
Biologický rybník v k. ú. Lučina k revíru nepatří. Zákaz lovu ryb 100 m od 
hráze nádrže na obou březích.
Úsek pod kostelem v Domaslavicích až k mostu přes řeku Lučinu je chrá-
něn pro přirozený výtěr ryb – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
U rekreačního střediska OVaK Ostrava v k. ú. Dolní Domaslavice je v do-
bě od 1. 5. do 30. 9. zákaz lovu ryb na zpevněné části pozemku v délce 
30 m – vyznačeno tabulemi. Na revíru je povoleno vyvážení návnad a ná-
strah a od 16. 6. vyvážení bójky k lovu dravých ryb.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 044 MORAVA 14 – MO Tovačov 10 km 46 ha
Od silničního mostu mezi obcemi Bezměrov – Chropyně až k plynáren-
skému mostu v obci Lobodice a na Mlýnském náhonu od ústí do řeky 
Moravy v Kojetíně k jezu Cvrčovského mlýna v Lobodicích mimo potok 
Valová.
Při lovu dravých ryb zavážení nástrah povoleno.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 045 MORAVA 14 A – MO Tovačov 4 ha
Revír tvoří štěrkopískoviště:
 U Bezměrova v k. ú. Bezměrov 2,0 ha
 Uhřičice  Uhřičice 2,0 ha
Při lovu dravých ryb zavážení nástrah povoleno.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 046 MORAVA 15 – MO Tovačov 11 km 40 ha
Od plynárenského mostu v obci Lobodice až k silničnímu mostu silnice 
Věrovany – Citov a na mlýnském náhoně od Cvrčovského jezu v Lobodi-
cích až k mlýnu ve Věrovanech a na Bečvě od soutoku s Moravou až ke 
starému jezu v Troubkách, na Staré Moravě po Citovský mlýn mimo Blatu 
a Starou Moravu.
Na území Národní přírodní rezervace Zástudánčí je lov ryb zakázán ce-
loročně. NPR je od ř. km 207,3 po ř. km 209,5 tj. od dopravníku štěrkoven 
po plynárenský most v obci Lobodice a je vyznačena tabulemi. Na toku 
Bečvy je lov ryb zakázán od 16. 3. do 15. 6. a  celoročně na levém břehu 
50 m  pod jezem u obce Troubky – vyznačeno tabulemi.
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Zákaz lovu ryb platí na Mlýnském náhonu v době srážky vody.
Při lovu dravých ryb zavážení nástrah povoleno.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 047 MORAVA 16 – MO Tovačov 8 km 27 ha
Od silničního mostu Věrovany – Citov až k mostu v obci Čertoryje a na 
mlýnském náhonu od mlýna Věrovany až k jeho výtoku z Moravy.
U jezu v obci Bolelouc platí celoroční zákaz lovu ryb 50 m nad a 50 m pod 
jezem na levém břehu.
Zákaz lovu ryb platí na Mlýnském náhonu v době srážky vody.
Při lovu dravých ryb zavážení nástrah povoleno.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 048 MORAVA 17 A – MO Tovačov 42 ha
Revír tvoří:
 jezero I – sever v k. ú. Tovačov 42,0 ha
Na nádrži jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany vodního zdroje a pla-
tí tato ustanovení:
Přímý vodárenský odběr, PHO I. stupně.
Zákaz lovu ryb platí ve východní části jezera 150 m na obě strany od 
čerpací stanice a na dělící hrázi mezi jezerem I – sever a kalištěm a pod 
závodem ČM Štěrkoven – vyznačeno tabulemi. Na celém revíru platí zá-
kaz vjezdu a stání motorových vozidel, zákaz stanování, táboření a vstupu 
osob, které nejsou držiteli platné povolenky k lovu ryb a domácích zvířat. 
Počet lovících je omezen na 50 osob denně. Pobyt u vody mimo stanove-
nou dobu lovu je zakázán.
Výkon rybářského práva je vykonáván na základě dohody s a.s. Vo-
dovody a kanalizace Přerov. Porušení shora uvedených ustanovení 
a jakékoliv znečišťování břehů jezera a vody je důvodem k zadržení 
povolenky k lovu ryb.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 049 MORAVA 18 – MO Olomouc 30 km 75 ha
Od mostu v obci Čertoryje až po most cesty v k. ú. Unčovice (Březovský 
les).
K revíru patří:
  Mlýnský náhon od vtoku do Moravy v Olomouci až k česlicím na elek-

trárně v Březové. Stará Morava od výtoku z Moravy až k Blateckému 
mlýnu; vedlejší rameno, tzv. Bahenka, od vtoku do Moravy až k jezu 
U obrázku; úsek Trusovického potoka od vtoku do Moravy až k jezu 
v Bohuňovicích.
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K revíru nepatří Bystřice Hanácká s náhonem, Trusovický potok nad 
jezem v Bohuňovicích, řeka Oskava a všechna odstavná ramena, štěrko-
pískoviště a propadliny v povodí toku Moravy.
Rozhodnutím MŽP ČR je vyhlášena Národní přírodní rezervace Ra-
mena řeky Moravy. Lovící jsou povinni respektovat tato nařízení. Podle 
rozhodnutí MŽP ČR ze dne 13. 6. 2005 platí:
Zákaz lovu všech druhů ryb v době od 1. 4. do 31. 7. na hlavním toku Mo-
ravy od soutoku s Benkovským potokem po jez v Hynkově a od silničního 
mostu u Střeně po Ostrovský most (v k. ú. Unčovice). Ve stejném období 
je vyloučen výkon rybářského práva spojený se vstupem na štěrkopískové 
náplavy v ostatních úsecích řeky Moravy, tj. od jezu v Hynkově po most 
u Střeně a od Ostrovského mostu po soutok s Radniční Moravou.
Celoroční zákaz lovu ryb platí na Kurfürstově ramenu a na hlavním toku 
Moravy v Olomouci na pravém břehu od jezu u plynárny po silniční most 
na Velkomoravské ulici, vyznačeno tabulemi.
Úsek revíru od mostu v Černovíře (na Moravě) a od mostu v Hejčíně (na 
Mlýnském náhonu) je součástí CHKO Litovelské Pomoraví.
Platí zákaz lovu ryb v novém obtokovém kanále u jezu u Plynáren v Olo-
mouci.

471 050 MORAVA 19 – MO Litovel 31 km 35 ha
Hlavní tok Moravy od mostu cesty v k. ú. Unčovice (Březovský les) až 
k jezu hydroelektrárny Nové Mlýny.
K revíru patří vedlejší ramena a náhony:
Mlýnský potok od česlic elektrárny v obci Březová až k jezu za obcí Mla-
deč, Malá Voda od mlýna v obci Víska až k jezu v Řimicích, Bahenka od 
mostu přes Bahenku k výtoku do Mlýnského potoka, rameno Třídvorka, 
rameno zvané Past, Zej a Čepovo jezero.
V obecném zájmu je lov ryb zakázán ve všech částech revíru, které jsou 
oploceny a nejsou veřejně přístupné.
Platí zákaz vstupu na jezy a opěrné zdi jezů a elektráren.
Revír je součástí Národní přírodní rezervace Vrapač a Ramena řeky 
Moravy. V úseku od Ostrovského mostu po soutok s Radniční Moravou 
platí zákaz výkonu rybářského práva spojený se vstupem na štěrkopísko-
vé náplavy v době od 1. 4. do 31. 7.
Celý revír je součástí CHKO Litovelské Pomoraví, platí zákaz táboření, 
rozdělávání ohňů, likvidace odpadků atd.

471 051 MORAVA 19 A – MO Litovel 101 ha
Revír tvoří:
 štěrkopískovna mezi
 obcemi Náklo a Lhota v k. ú. Náklo 101,0 ha
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Lov ryb povolen pouze na březích souběžných se silnicí č. III/44620 Náklo 
– Lhota nad Moravou a podél panelové komunikace po oplocení areálu 
vodních sportů a vlastní provozovny štěrkopískovny. Dále je rybolov 
možný na břehu ze strany od obce Březové a 100 m na severním břehu 
od téže obce. Na ostatních úsecích břehů včetně oploceného areálu 
vodních sportů je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. V průběhu roku 
může dojít ke změně úseků s možností lovu ryb v návaznosti na posun 
těžebních zařízení a jejich ukotvení. Parkování motorových vozidel po-
voleno pouze podél silnice Náklo – Lhota nad Moravou. Vjíždění a stání 
motorových vozidel na panelové cestě je důvodem k zadržení povolenky 
k lovu ryb.
V době od 16. 6. do 31. 8. roku je povoleno vyvážení živé nástrahy určené 
k lovu dravců.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 052 MORAVA 20 – MO Mohelnice 12 km 9 ha
Od jezu hydroelektrárny Nové Mlýny až k jezu hydroelektrárny v Háji 
v k. ú. Třeština.
K revíru nepatří přítoky Mírovka a Třebůvka, přítok Polický ani štěrkovny 
v k. ú. Mohelnice – Moravičany.
V úseku toku v délce 1,5 km od jezu pod mostem silnice Mohelnice – Sta-
venice po jez nad náhonem MVE Mohelnice je povolen výhradně lov na 
umělou mušku – vyznačeno tabulemi.
Od dolní hranice po silnici z Mohelnice – Stavenice je revír součástí 
CHKO Litovelské Pomoraví.

471 053 MORAVA 20 A – MO Mohelnice 113,7 ha
Revír tvoří těžební jezera štěrkopískovny Mohelnice:
 Mohelnice I v k. ú. Mohelnice 19,8 ha
 Mohelnice  Mohelnice 52,5 ha
 Moravičany  Moravičany 41,4 ha
Jezera se nacházejí v dobývacích prostorech (pracovištích) štěrkovny. 
Na přístupových cestách k revíru jsou umístěny přehledné situační mapy 
s vyznačenými úseky s povolením lovu, se zákazem lovu a s absolutním 
zákazem vstupu. V průběhu roku může dojít ke změně úseků v návaznos-
ti na posun těžebních zařízení a jejich ukotvení. Úseky jsou vyznačeny 
v terénu. Do úseků označených zákazem vstupu je zakázáno vstupovat 
i za účelem průchodu k jiným částem revíru. Lovící jsou povinni dodržovat 
vyznačené zákazy vjezdu všech motorových vozidel.
Na celém revíru platí zákaz použití jakýchkoliv plavidel, pokud jejich pro-
voz není povolen příslušným orgánem plavební správy.
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Na revíru je chráněná rybí oblast „Za lípou“ – lov ryb zakázán – vyznače-
no tabulemi. Vodní plocha o rozloze 1,69 ha na přítoku Újezdka v blízkosti 
jezera Moravičany není součástí revíru.
Jezera Moravičany a Mohelnice jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví. 
V celém prostoru revíru platí přísný zákaz táboření, přičemž setrvávání 
v přístřešcích i bez podlážky mimo denní dobu lovu je považováno za 
táboření. V prostoru CHKO platí ustanovení pro pohyb v CHKO, včetně 
zákazu vjezdů motorovými vozidly, rozdělávání ohňů, poškozování poros-
tů a znečišťování prostředí.
K revíru patří potok Újezdka.

471 054 MORAVA 21 – MO Zábřeh 17 km 17 ha
Od jezu elektrárny Háje až k ústí Desné v Sudkově mimo Moravskou 
Sázavu a Vitošovský potok.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 055 MORAVA 22 – MO Šumperk 10 km 17,5 ha
Od ústí Desné v Sudkově až k jezu mlýna u obce Chromeč mimo řeku 
Desnou včetně všech přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.

471 056 MORAVA – OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 A
  – MO Olomouc 29 ha
Revír tvoří podrevíry – zatopená štěrkopískoviště a odstavná ramena 
v povodí Moravy 18 mimo štěrkopískoviště mezi obcemi Náklo a Lhota:
 2. Holice v k. ú. Holice 0,6 ha
 3. Holice  Holice 0,5 ha
 4. Holice  Holice 0,6 ha
 7. Mrtvé rameno  Holice 3,5 ha
 10. Blatecká  Blatec 1,1 ha
 11. Slavonínská  Slavonín 1,5 ha
Tento podrevír je vyčleněn pro děti a mládež. Pro ostatní držitele povole-
nek je lov ryb celoročně zakázán.
 12. Radíkov  Radíkov 1,0 ha
 14. Nemilanská  Nemilany 1,6 ha
 15. Onderkova  Nemilany 3,0 ha
 16. Kaluhy  Blatec 0,4 ha
 25. Vojenská  Černovír 1,1 ha
 27. Tihelkova  Černovír 0,5 ha
 28. Najderkova  Černovír 0,5 ha
 32. Fišerova  Černovír 0,9 ha
 33. Hulíkova  Černovír 3,0 ha
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 36. Modrá  Černovír 0,6 ha
 39. Neředínská  Neředín 0,5 ha
 43. Horecká  Horka 0,5 ha
 55. Hlušovice  Hlušovice 3,1 ha
 60. Příkazská  Příkazy 4,1 ha
 63. Částava  Horka nad Moravou 0,6 ha
 66. Kníničky  Kníničky 0,7 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
Podrevíry č. 25, 27, 28, 32, 33, 36, 43 a 63 jsou součástí CHKO Litovelské 
Pomoraví.
Na podrevíru č. 55 Hlušovice je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 057 MORAVA STARÁ 1 – MO Brodek u Přerova 9 km 14 ha
Od mlýna v Citově až k Blateckému mlýnu v k. ú. Grygov mimo Olešnici 
Přerovskou. K revíru patří zatopená propadlina
 Krčmaň v k. ú. Krčmaň 6,0 ha
Na propadlině probíhá těžba štěrku – úseky se zákazem lovu ryb jsou 
vyznačeny tabulemi.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 058 MORAVICE 1 – MO Opava 4 km 7,7 ha
Přítok Opavy – Odry. Od ústí do Opavy u Komárova až po nový splav nad 
Kylešovicemi.
K revíru patří náhony v povodí revíru a bývalé koupaliště v Kylešovicích 
u nového splavu 0,7 ha.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 059 MORAVICE 3 A – MO Vítkov 20 ha
Revír tvoří:
 nádrž Hrázka v k. ú. Podhradí 20,0 ha

471 061 MOŠTĚNKA 1 – MO Přerov 17 km 11 ha
Od ústí do Malé Bečvy po splav Beňov pod obcí Prusy
K revíru patří:
 1. nádrž Beňovský v k. ú. Beňov 0,5 ha
 2. nádrž Šišma  Šišma 1,6 ha
V obecném zájmu je na nádrži Šišma zákaz vjezdu motorovými vozidly na 
hráz a přístup k vodě povolen pouze od hráze. Lov z hráze je zakázán.

471 062 NEMILKA 1 A – MO Zábřeh na Moravě 21 ha
Revír tvoří:
 nádrž Nemilka v k. ú. Nemile 20 ha
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K revíru patří část potoka Nemilka od vtoku do nádrže až k silničnímu 
mostu Zábřeh na Moravě – Kosov. V obecném zájmu je lov ryb zakázán 
po obou stranách nádrže od nového mostu na počátku nádrže po silniční 
most Zábřeh – Kosov a 100 m na obou stranách od vtoku potoka Nemilka.
Počet lovících omezen na 20 osob denně. Před zahájením lovu ryb je 
nutno si zajistit místenku v MO Zábřeh.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 063 ODRA 1 – MO Bohumín 14 km 52 ha
Od státní hranice v Kopytově až po silniční most v Hrušově včetně 
Bohumínské a Vrbické stružky od ústí do Odry po rozdělovací objekt 
v Rychvaldě.
Součástí revíru je slepé rameno Odry propojené s Kališovým jezerem.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 064 ODRA 1 A – MO Bohumín 100 ha
Revír tvoří:
 štěrkopískoviště v k. ú. Vrbice Pudlov 100,0 ha
Lov ryb je celoročně zakázán pod mysliveckou chatou a od mola u vjezdu 
do areálu štěrkovny směrem vpravo až 30 m za čerpací stanici vody. 
V prostoru od rohu bývalého parkoviště až k poloostrovu (za čerpací 
stanicí PHM) je lov ryb zakázán v době od 16. 6. do 15. 9. od 8.00 do 
20.00 hodin.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 065 ODRA 2 – MO Ostrava   12 km 30 ha
Od silničního mostu v Hrušově až po jez v Ostravě – Zábřehu – Pískové 
Doly.
K revíru nepatří přítoky Ostravice, Opava a Porubka.

471 066 ODRA 2 A – MO Ostrava 80 ha
Revír tvoří podrevíry:
 1. rameno u dolu Urx v k. ú. Ostrava-Petřkovice 0,9 ha
 2. nádrž pod čističkou  Ostrava 0,5 ha
 3. nádrž pod Oderkou  Ostrava 0,9 ha
 4. rameno u Bulhara  Ostrava 0,3 ha
 5. tůně ve Svinově  Ostrava 1,6 ha
 6. Rezavka dolní  Ostrava 2,0 ha
 7. rameno pod VŽ  Ostrava 0,9 ha
 8. štěrkopískoviště  Koblov 68,0 ha
 9. Mžikovo jezero  Koblov 2,0 ha
 10. Rezavka horní  Ostrava 3,8 ha
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Horní míra kapra na podrevíru č. 8. je stanovena na 70 cm. Při měření 
a fotografování kapra je nutno použít vlhkou podložku.
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
Na tůních ve Svinově platí zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku.
Platí zákaz lovu z ostrůvků.
V době od 1. 5. do 30. 9. platí zákaz lovu ryb na naturistické pláži POHO-
DA na lokalitě Betony štěrkopískoviště Koblov – vyznačeno tabulemi.
Na podrevíru 1. – zákaz lovu ryb v obecném zájmu v době od 15. 5. – 
15. 9. od 10.00 – 18.00 hodin.
POZOR – výskyt značkovaných kaprů na podrevíru č. 8.

471 067 ODRA 3 – MO Ostrava 13 km 15 ha
Od jezu v Ostravě Zábřehu-Pískové Doly až po ústí řeky Lubiny v Košatce 
nad Odrou. Přítok Polančice od lihovaru v Polance až k pramenům včetně 
přítoků je CHRO – lov ryb zakázán.
K revíru nepatří Lubina a Ondřejnice.
Platí vyhláška – chráněný přírodní výtvor Polanská niva – lovící jsou po-
vinni tuto vyhlášku respektovat.

471 068 ODRA 3 A – MO Ostrava 9,5 ha
Revír tvoří dále podrevíry:
 1. rameno u VŽ v k. ú. Ostrava 1,5 ha
 2. Výškovické tůně  Ostrava 3,0 ha
 3. Polanecká tůň 1 – 3  Polanka nad Odrou 3,0 ha
 4. Proskovická tůň  Proskovice 2,0 ha
Platí vyhláška chráněný přírodní výtvor Polanská niva – lovící jsou povinni 
tuto vyhlášku respektovat.

471 069 ODRA 4 – MO Jistebník 6 km 9 ha
Od ústí Lubiny v Košatce nad Odrou až po most v Petřvaldíku.
K revíru nepatří Bílovka.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 070 ODRA 4 A – MO Jistebník 4,25 ha
Revír tvoří:
 Bergrovo jezero v k. ú. Jistebník 1,5   ha
 Tůmovo jezero  Košatka nad Odrou 1,0   ha
 rameno u Tůmova jezera  Košatka nad Odrou 1,5   ha
 Gelnarovo jezero  Petřvaldík 0,25 ha
Revír s omezenou docházkou.
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471 071 ODRA 5 – MO Studénka 21 km 23 ha
Od mostu v Petřvaldíku až k ústí Jičínky do Odry Na Valše.
Jičínka, Sedlnička a Husí potok do revíru nepatří.
Tento revír je součástí CHKO Poodří.

471 073 ODRA 6 – MO Nový Jičín 16 km 16 ha
Od ústí Jičínky na Valše po železniční most v Mankovicích včetně náhonů 
v povodí toku. Přítoky Jičínka a Luha k revíru nepatří, ostatní přítoky jsou 
CHRO – lov ryb zakázán.
K revíru nepatří nádrž Kletné v k. ú. Suchdol nad Odrou.
V části Mlýnského náhonu od výtoku z Odry v délce 300 m platí zákaz 
lovu ryb a zákaz vstupu na soukromý pozemek – vyznačeno tabulemi.

471 074 ODRA 6 A – MO Nový Jičín 1,5 ha
Revír tvoří:
 nádrž Kletné v k. ú. Suchdol nad Odrou 1,5 ha

471 075 ODRA 7 – MO Vítkov 8 km 11 ha
Od železničního mostu u Mankovic až po jez u pily v k. ú. Loučka včetně 
přítoků.
K revíru patří:
 nádrž Vítovka v k. ú. Jakubčovice 1,5 ha
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 076 OLEŠNÁ 1 – MO Paskov 5 km 4 ha
Přítok Ostravice – Odry. Od soutoku s Ostravicí až po most železniční 
vlečky Biocel Paskov. K revíru patří potok Lesní (Oprechtický) od soutoku 
s potokem Štičí až k pramenům a všechny strouhy a náhony v povodí re-
víru Olešná 1. Potok Lesní a všechny strouhy a náhony jsou CHRO – lov 
ryb zakázán.

471 078 OLEŠNICE PŘEROVSKÁ 1
  – MO Brodek u Přerova 12 km 6 ha
Přítok Staré Moravy – Moravy. Od vtoku do Staré Moravy až k jezu v Pen-
čicích.
K revíru patří:
 nádrž Altýř v k. ú. Kokory 0,3 ha

471 079 OLŠE 1 – MO Bohumín 8 km 19 ha
Přítok Odry. Od státní hranice u Kopytova až k ústí řeky Petrůvky u Záva-
dy mimo řeku Petrůvku. 
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

ÚS Moravskoslezský



238

471 080 OLŠE 1 A – MO Bohumín 11 ha
Revír tvoří:
 štěrkopískoviště v k. ú. Dolní Lutyně 11,0 ha
Na štěrkopískovišti v Dolní Lutyni platí zákaz lovu ryb v místě těžby štěrku 
– vyznačeno tabulemi. Na celém revíru platí zákaz lovu ryb v pracovní 
dny v době od 6.00 do 16.00 hodin.

471 081 OLŠE 2 – MO Karviná 13 km 30 ha
Přítok Odry. Od ústí řeky Petrůvky po jez nad silnicí Karviná – Český Tě-
šín mimo Petrůvku a Stonávku.

471 082 OLŠE 2 A – MO Karviná 2 ha
Revír tvoří:
 slepé rameno Olšák v k. ú. Koukolná 2,0 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 083 OLŠE 3 – MO Karviná 9 km 17 ha
Přítok Odry. Od jezu nad silnicí Karviná – Český Těšín až k jezu v Podo-
boře.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 084 OLŠE 3 A – MO Karviná 65 ha
Revír tvoří podrevíry:
 1. nádrž Větrov v k. ú. Petrovice-Závada 52,0 ha
 2. park Boženy Němcové  Karviná-Fryštát 12,0 ha
 3. pískovna  Karviná-Ráj 1,0 ha
Na nádrži Větrov je zakázáno stání motorových vozidel na všech příjez-
dových cestách k nádrži. Vozidla možno odstavit na odstavné ploše za 
železničním podjezdem účelové komunikace spojující hlavní hráz nádrže 
se silnicí Závada – Petrovice. Znečišťování okolí nádrže jakýmkoliv způ-
sobem (včetně konání osobní potřeby) je zakázáno. Jízda motorovými 
vozidly po hrázi nádrže je zakázána. Zvláštní výjimky jsou vydávány 
pouze na betonovou komunikaci, tvořící západní hráz nádrže, osazenou 
dopravní značkou B11.
Vstup na hráze nádrže je povolen 1 hodinu před stanovenou denní dobou 
lovu, lov ryb z dělící východní hráze je zakázán. Vstup do vody při vnadění 
a nahazování nástrah je zakázán, zákaz používání jakýchkoliv plavidel.
V obecném zájmu je v úseku kolem loděnice na odstavném ramenu v par-
ku Boženy Němcové lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
Na odstaveném rameni v parku Boženy Němcové je v úseku od veřejných 
WC po loděnici povolen pouze lov ryb dětmi z rybářských kroužků pod 
vedením instruktorů.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
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471 085 OLŠE 4 – MO Český Těšín 8 km 12 ha
Přítok Odry. Od jezu v Podoboře až po železniční most tratě Bohumín 
– Košice u Ropice. Potok Řeka (Ropice) k revíru nepatří. Veškeré přítoky 
jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 086 OLŠE 4 A – MO Český Těšín 12,5 ha
Revír tvoří:
 nádrž Svibice horní a dolní v k. ú. Svibice 3,5 ha
 nádrž Hrabina  Český Těšín 9,0 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 087 OLŠE 5 – MO Třinec 10 km 7 ha
Přítok Odry. Od železničního mostu tratě Bohumín – Košice u Ropice až 
k silničnímu mostu u restaurace Zobava v Třinci VI.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 088 ONDŘEJNICE 1 – MO Stará Ves n. O. 2,7 km 2,2 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry až k prvnímu splavu pod restaurací U Neu-
wirtha ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Jarkovský potok je CHRO – lov ryb zakázán.

471 089 ONDŘEJNICE 1 A – MO Stará Ves n. O. 10,5 ha
Revír tvoří podrevíry:
 1. tůň Stará Ondřejnice
  – Slepé rameno v k. ú. Ostrava-Proskovice 0,5 ha
 2. nádrž Košice (Staříč)  Chlebovice 4,0 ha
 3. nádrž č. 1 (Koupaliště)  Brušperk 4,0 ha
 4. nádrž č. 3 (Dolní – „Nudla“)  Brušperk 2,0 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
Na všech nádržích platí zákaz lovu ryb z hrází.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 090 OPAVA 1 – MO Ostrava 21 ha 10 km
Přítok Odry. Od ústí do Odry v Ostravě až k jezu u štěrkoviště Hlučín. 
Přítok Plesenský je CHRO – lov ryb zakázán.

471 091 OPAVA 2 – MO Hlučín 17 km 30 ha
Přítok Odry. Od jezu u štěrkovny Hlučín až po jez ve Smolkově včetně 
náhonů:
 Benešov v k. ú. Háj 1,0 ha
 Háj   Háj 1,0 ha
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Přítok Hrabiňka je CHRO – lov ryb zakázán, na náhonu Benešov v blíz-
kosti rybníka Nezmar je lov povolen pouze z pravého břehu – vyznačeno 
tabulemi.
Součástí revíru jsou přítoky Štěpánka a Opusta.

471 092 OPAVA 2 A – MO Hlučín 135 ha
Revír tvoří:
 propadlina po těžbě zemin v k. ú. Hlučín 135,0 ha
Celoroční zákaz lovu ryb platí v oploceném objektu sportovně rekreační-
ho areálu, 50 m na každou stranu u vypouštěcích objektů – vyznačeno 
tabulemi.
Ostrov je chráněnou oblastí vodního ptactva – lov ryb zakázán.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Při měření a fotografování kapra je nutno použít vlhkou podložku.
Parkování motorových dvoustopých vozidel povoleno pouze dle obecně 
závazných předpisů.

471 093 OPAVA 3 – MO Kravaře 10 km 24 ha
Přítok Odry. Od jezu ve Smolkově až po jez ve Štítině.
Přítoky Sedlinka a Ohrozimka jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 094 OPAVA 3 A – MO Kravaře 5 ha
Revír tvoří:
 jezero Kouty v k. ú. Kravaře 0,9 ha
 jezero Olšinky  Kravaře 1,0 ha
 jezero Zábřeh  Zábřeh 1,0 ha
 jezero Kravaře  Kravaře 1,0 ha
 štěrkovna Smolkov  Smolkov 0,8 ha
 náhon Smolkov  Smolkov 0,3 ha

471 095 OPAVA 4 – MO Opava 13 km 24 ha
Přítok Odry. Od jezu ve Štítině až po jez v Palhanci včetně přítoků mimo 
Moravici.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 096 OPAVA 4 A – MO Opava 6 ha
Revír tvoří:
 zatopený sádrovcový důl v k. ú. Kateřinky 6,0 ha
Na revíru platí zákaz vnadění od 15. 6. do 15. 8. (včetně).

471 097 OPAVA 5 – MO Opava 13 km 11 ha
Přítok Odry. Od jezu v Palhanci po silniční most ve Skrochovicích mimo 
přítok Herlička.
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K revíru patří nádrž:
 Holasovice  v k. ú. Holasovice 1,0 ha
Při lovu ryb na nádrži je nutno do kolonky podrevír vyznačit „N“.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 098 OPAVA 6 – MO Krnov 9 km 6,7 ha
Přítok Odry. Od silničního mostu ve Skrochovicích až po jez u podniku 
Skol nad Petrovým rybníkem pod Krnovem. K revíru patří slepé rameno 
Na Dubině v k. ú. Krnov a všechna slepá ramena podél toku. Všechny 
přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 099  OPAVA 6 A – MO Krnov 2,2 ha
Revír tvoří níže uvedené podrevíry:
 1. Lichnov v k. ú. Lichnov 0,8 ha
 2. Chomýž  Chomýž 1,4 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.

471 100 OPAVICE 1 A – MO Krnov 4 ha
Revír tvoří:
 nádrž Celňák v k. ú. Město Albrechtice 4,0 ha
V chovném úseku je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
Revír s omezenou docházkou.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 101 ORLOVSKÝ POTOK 1 A – MO Orlová 41 ha
Revír tvoří níže uvedené podrevíry – propadliny po těžbě zemin v povodí 
Orlovské stružky:
 1. Kozí Becirk v k. ú. Orlová-Lazy 8,0   ha
 2. Panščok  Orlová-Lazy 2,0   ha
 3. Liberďok  Orlová-Lazy 10,24 ha
 4. Vítkovy stavy  Orlová-Lazy 16,2   ha
 5. Pod lesem  Orlová-Lazy 2,5   ha
 6. Stará cihelna  Doubrava 1,0   ha
 7. Vichřok  Doubrava 1,0   ha
K revíru dále patří Stružka (Orlovská) od rozdělovacího objektu v Rychval-
dě po výtok z propadliny Liberďok včetně Petřvaldské a Lazecké stružky 
se všemi přítoky.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
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471 102 OSKAVA 1 – MO Olomouc 8 km 3 ha
Přítok Moravy. Od vtoku do Moravy v Chomoutově až k jezu pod silničním 
mostem Krnov – Štěpánov. K revíru patří potok Říčí. Úsek od vtoku do 
Moravy po křížení se železniční tratí Olomouc – Štěpánov je součástí 
CHKO Litovelské Pomoraví.

471 103 OSKAVA 2 – MO Šternberk 5,5 km 4,4 ha
Přítok Moravy. Od jezu pod silničním mostem Krnov – Štěpánov až k jezu 
mlýna v Pňovicích včetně přítoků a potoka Teplička od vtoku do Oskavy 
až k jezu v Haukovicích. Přítok Zlatá kačena (Zlatý) je CHRO – lov ryb 
zakázán.

471 104 OSKAVA 2 A – MO Šternberk 6,1 ha
Revír tvoří nádrže:
 Delta  v k. ú. Šternberk 1,0 ha
 návesní rybník  Újezd 0,5 ha
 Paseka  Paseka 0,7 ha
 Štarnov u zastávky  Štarnov 3,9 ha
 (nádrže 1 – 9)
Chovné nádrže jsou vyznačeny tabulemi – lov ryb zakázán. K revíru 
nepatří retenční nádrž v k. ú. Újezd Rybníček, ležící pod obcí – chovná 
nádrž – lov ryb zakázán.
Nádrž Paseka je soukromým pozemkem. Zákaz vstupu a lovu ze břehu 
od přilehlého zahradnictví – vyznačeno tabulemi. Zákaz vstupu osob, 
které nejsou držiteli platné povolenky. Počet lovících omezen na 15 osob 
denně.
Na nádrži Štarnov platí zákaz lovu od železniční tratě a zákaz parkování 
motorových vozidel a motocyklů na hrázi nádrže.

471 105 OSKAVA 3 – MO Uničov 20 km 8 ha
Přítok Moravy. Od jezu mlýna v obci Pňovice po starou výpusť u Šum-
valdského rybníka včetně všech přítoků. K revíru patří všechny náhony 
v povodí revíru.

471 106 OSKAVA 3 A – MO Uničov 5 ha
Revír tvoří:
 pískoviště v k. ú. Želechovice 3,0 ha
 retenční nádrž  Uničov 2,0 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra na 70 cm.
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471 107 OSOBLAHA 1 – MO Krnov 12 km 12,7 ha
Přítok Odry. Od státní hranice u Studnice až po silniční most v Dolních 
Povelicích včetně přítoků Lužná, Pomezní, Povelický, Lesní, Karlovický. 
Ostatní přítoky a nádrže v k.ú. Liptáň jsou chovné – lov ryb zakázán.
Revír tvoří níže uvedené podrevíry:
 1. vlastní tok Osoblahy   9,2 ha
 2. nádrž Horní Povelice v k. ú. Horní Povelice 1,0 ha
 3. nádrž Slezské Rudoltice  Slezské Rudoltice 0,3 ha
 4. nádrž Ostrá Hora  Bohušov 1,7 ha
 5. nádrž Damašek  Třemešná 0,5 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 108 OSTRAVICE 1 – MO Ostrava 8 km 25 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry v Ostravě-Hrušově až po jez nad ulicí Rud-
nou v Ostravě Kunčicích.
Potok Hrabovský se všemi přítoky je CHRO – lov ryb zakázán.
Na revíru platí toto omezení: Lovící si smí ponechat pouze 2 ks par-
my obecné za 1 den.

471 109 OSTRAVICE 1 A – MO Ostrava 3,5 ha
Revír tvoří:
 nádrže Bučina
 (spodní, střední, horní) v k. ú. Radvanice 3,5 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 111 OSTRAVICE 2 A – MO Paskov 12,5 ha
Revír tvoří nádrže:
 Kuboň 1 v k. ú. Paskov 8,06 ha
 Kuboň 2  Paskov 4,44 ha
Na nádrži Kuboň 2 je povolen pouze lov dravců v době od 16. 6. do 31. 12. 
Lov povolen výhradně na umělé nástrahy přívlačí.
Počet docházek omezen na 2 týdně, nejmenší lovná míra štiky je zvýšena 
na 60 cm, úlovek štiky omezen na 1 ks na docházku.
Zákaz lovu z dělicí hráze na nádrži Kuboň 1.
Zákaz vjezdu motorovými vozidly na hráze nádrží.

471 112 PALAČOV 1 A – MO Nový Jičín 1,2 ha
Revír tvoří:
 nádrž Palačov v k. ú. Starý Jičín 1,2 ha
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471 114 PETRŮVKA 1 – MO Karviná 14 km 9 ha
Přítok Olše – Odry. Od ústí do Olše v Závadě až ke státní hranici v Dol-
ních Marklovicích.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 115 PETRŮVKA 1 A – MO Karviná 8 ha
Revír tvoří:
 podrevíry v k. ú. Petrovice-Prstná 8,0 ha
 č. 2 Petr 2
 č. 3 Petr 3
 č. 4 Petr 4
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
Rozhodnutím KÚ Ostrava č. j. MSK12311/2008/ZPZ ze dne 30. 1. 2008 je 
na revíru udělena výjimka k lovu ryb pod ledem ve vyznačeném prostoru 
revíru – vyznačeno zabulemi za těchto podmínek:
– lov ryb pod ledem povolen  pouze při úplném zámrzu hladiny
– při lovu se použije jedna udice 
– pilkrování – lov na marmyšku povoleno
– maximální průměr otvoru v ledu je 25 cm
– minimální vzdálenost lovících od sebe je 5 m
– lov ryb pod ledem provádí lovící na vlastní zodpovědnost
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 116 PODĚBRADY 1 A – MO Olomouc 28 ha
Revír tvoří:
 nádrž Poděbrady v k. ú. Horka nad Moravou 28,0 ha
Celý revír je součástí CHKO Litovelské Pomoraví.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm

471 118 PORUBKA 1 – MO Ostrava 18 km 3 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry v k. ú. Ostrava-Svinov až k pramenům.
Od koupaliště ve Vřesině až k pramenům je Porubka včetně přítoků 
CHRO – lov ryb zakázán.

471 119 PRUDNÍK 1 – MO Krnov 5 km 3,3 ha
Přítok Osoblahy – Odry. Od ústí do Osoblahy u Studnice až po státní 
hranici u Slezských Pavlovic včetně všech přítoků.
Revír tvoří níže uvedené podrevíry:
 1. vlastní tok Prudníku   2,0 ha
 2. nádrž Osoblaha – park v k. ú. Osoblaha 0,5 ha
 3. nádrž Osoblaha – Kopova  Osoblaha – za statkem 0,3 ha
 4. nádrž Vrbina  Vrbina 0,5 ha
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Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 120 PRUDNÍK 2 A – MO Zlaté Hory 5 ha
Revír tvoří:
 nádrž U selského lesa v k. ú. Zlaté Hory 5,0 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 121 SÁZAVA MORAVSKÁ 1
  – MO Zábřeh na Moravě 8 km 14 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy pod Zábřehem až po jez v obci Lupěné.

471 122 SÁZAVA MORAVSKÁ 1 A – MO Zábřeh na Moravě 6 ha
Revír tvoří:
 nádrž Oborník v k. ú. Zábřeh 6,0 ha
V obecném zájmu je zákaz lovu ryb na nádrži Oborník ze břehu kolem 
železniční tratě. Chovné rybníky 1 – 3 k revíru nepatří.
Přítok rybníka, tzv. Mlýnský náhon je CHRO – lov ryb zakázán v celé 
délce náhonu.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 123 SÁZAVA MORAVSKÁ 2
  – MO Zábřeh na Moravě 6 km 6 ha
Přítok Moravy. Od mostu silnice Hynčina – Hoštejn po bývalý jez v Kra-
síkově včetně všech přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.

471 124 SEDLINKA 1 A – MO Opava 8,5 ha
Revír tvoří:
 nádrž  v k. ú. Nové Sedlice 8,5 ha
Potok Sedlinka nad i pod nádrží je CHRO – lov ryb zakázán.
Zákaz lovu ryb z tělesa hráze nádrže.

471 125 SEDLNIČKA 1 A – MO Příbor 7 ha
Revír tvoří:
 nádrž Pod kotoučem v k. ú. Štramberk 7,0 ha
U přítoku do nádrže a ze spojovací hráze – označeno tabulemi – lov ryb 
zakázán.
Lov ryb z tělesa hlavní hráze povolen.
Přítoky do nádrže Bařinský a Ženklavský potok jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.
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471 126 SETINA 1 A – MO Bílovec 2 km 7 ha
Revír tvoří retenční nádrž:
 Bílovecká v k. ú. Bílovec 4,6 ha
K revíru patří potok Jamník od výtoku z Bílovecké nádrže po Kozelského 
rybníky v k. ú. Bravantice. K revíru nepatří nádrž Jamník.
Lov z hráze zakázán.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 127 SITKA 1 – MO Šternberk 11 km 4,5 ha
Přítok Oskavy – Moravy. Od ústí do Oskavy až k jezu nad nádrží Delta 
ve Šternberku včetně přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb za-
kázán.

471 128 STAŘÍČ 1 A – MO Jeseník 1,5 ha
Revír tvoří:
 rybník v k. ú. Jeseník 1,5 ha

471 129 STONÁVKA 1 – MO Karviná 4 km 5 ha
Přítok Olše. Od ústí do Olše až po most v Karviné-Solci (přejezd na důl 
Darkov).

471 130 STONÁVKA 1 A – MO Karviná 23 ha
Revír tvoří podrevíry:
 1. Dolany v k. ú. Stonava 1,0 ha
 2. Pod farou  Karviná 2 1,0 ha
 3. park Zdeňka Nejedlého  Karviná 2 6,0 ha
 4. Bartečkovy rybníky  Karviná 2 6,0 ha
 5. potok Karvinka včetně
  přilehlých prohlubní  Karviná 2 8,0 ha
 6. propadliny  Karviná 3 - Lipiny 1,0 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.

471 131 STONÁVKA 2 A – MO Havířov 267 ha
Revír tvoří:
 údolní nádrž v k. ú. Těrlicko 267 ha
Od tělesa hráze údolní nádrže až k 1. jezu na toku Stonávky nad koncem 
vzdutí hladiny včetně
 biologického rybníka v k. ú. Těrlicko 6,0 ha
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a bývalého Halamova rybníka v zátopě nádrže. Na konci vzdutí hlavní 
nádrže může být vymezen úsek pro přirozenou reprodukci ryb – označe-
no tabulemi – lov ryb zakázán. Na revíru je povolen provoz sportovních 
motorových plavidel pod obcí Dolní Těrlicko.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Na základě zvláštního povolení je možno ne revíru vyvážet návnady a ná-
strahy. Držitel tohoto povolení je povinen veškeré ulovené ryby s výjimkou 
sumce velkého šetrně vrátit do vody. Detailní podmínky k vyvážení jsou 
uvedeny na předmětném povolení. V případě udělení výjimky z denní 
doby lovu Mze ČR pro tento revír platí podmínky povolení i v době od 
00.00 hod. do 04.00 hod.
Povolení a krátkodobé povolenky jsou vydávány na níže uvedených adre-
sách a kontaktech.
1.  Rybářské potřeby Radim Snopek, Hlavní tř. 73, Havířov – Město, tel. 

596 813 460.
2.  MO ČRS Havířov v úřední hodiny, Balzacova 6, Havířov – Podlesí, tel. 

596 410 398.
3.  Od 1. května správce Rybářské chaty na Těrlické přehradě, tel. 

596 428 215.
4.  Rybářské potřeby Gajdáček, Těšínská 546/22, Havířov – Bludovice, 

tel. 596 410 929.
Bližší informace na www.rybari-havířov.cz
POZOR – výskyt značkovaných kaprů.

471 132 STONÁVKA 3 A – MO Třinec 9,1 ha
Revír tvoří podrevíry – nádrže v povodí Černého potoka v k. ú. Střítež:
 nádrž 1   3,8 ha
 nádrž 2   3,0 ha
 nádrž 3   2,3 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
Ostatní nádrže jsou chovné – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Platí 
zákaz vjezdu motorovými vozidly na rybniční soustavu příjezdovou komu-
nikací od obce Vělopolí. Parkování motorovými vozidly povoleno pouze 
u chaty MO ČRS. Platí zákaz zdržovat se na březích nádrží 1 hodinu před 
a 1 hodinu po stanovené době lovu.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 134 ŠUMICE 1 – MO Olomouc 5 km 2 ha
Přítok Blaty – Moravy. Od vtoku do Blaty v Těšeticích až k silničnímu 
mostu v Náměšti na Hané.
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471 135 TRNÁVKA 1 A – MO Příbor 2,1 ha
Revír tvoří:
 nádrž Trnávka v k. ú. Kateřinice 2,1 ha
V době od 1. 6. do 31. 8. od 8.00 do 18.00 hodin je lov z levého břehu 
nádrže zakázán.
Lov z tělesa hlavní hráze povolen.
U přítoku – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán celoročně.

471 136 TŘEBŮVKA 1 – MO Loštice 17 km 20 ha
Přítok Moravy. Od vtoku do Moravy u železniční tratě v obci Moravičany 
po bývalý Valáškův splav mezi obcemi Kozov a Vranová Lhota. Všech-
ny přítoky (potoky) jsou CHRO – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb platí 
také v Lošticích v úseku 100 m pod a 100 m nad mostem v Olomoucké 
ulici.

471 137 ŽADLOVICE 1 A – MO Loštice 3,5 ha
Revír tvoří:
 retenční nádrž v k. ú. Loštice 3,5 ha
Zákaz lovu u přítoku v oplocené části odkalovacího rybníka.
Nádrž je v roce 2009 v rekonstrukci.
Revír s omezenou docházkou.

471 138 VALOVÁ (ROMŽE) 1 – MO Tovačov 12 km 3 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy v Uhřičicích až k mostu silnice v Oto-
novicích.

471 139 VÍTOŠOVSKÝ POTOK 1
  – MO Zábřeh na Moravě 9 km 2 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy pod Vítošovem až k pramenům včetně 
přítoků.
Úsek Vítošovského potoka nad soutokem se Strupšínským potokem 
a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 141 MORAVA 21 A – MO Zábřeh na Moravě 3,0 ha
Revír tvoří podrevíry:
 1. štěrkopískoviště 
  Postřelmov v k. ú. Postřelmov 2,2 ha
 2. propadlina Hrabová  Hrabová 0,5 ha
 3. propadlina Leština  Leština 0,3 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích i číslo podrevíru.
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471 142 OPAVA 4 B – MO Opava 2,5 ha
Revír tvoří:
 odstavená ramena v k. ú. V. Hoštice 2,5 ha

471 143 BRAVANTICE 1 A – MO Bravantice 2,8 ha
Revír tvoří:
 nádrž  v k. ú. Bravantice 2,8 ha
Na konci vzdutí platí zákaz lovu ryb v prostoru trdliště – vyznačeno tabu-
lemi. Zákaz lovu ryb z hráze nádrže.
Revír s omezenou docházkou.

471 145 JAMNÍK 1 A – MO Tísek 1 ha
Revír tvoří
 nádrž Jamník v k. ú. Tísek 1 ha
Potok Jamník pod nádrží a nad nádrží k revíru nepatří.
Lov ryb povolen pouze s místenkou. Místenky vydává obecní úřad Tísek 
v pracovní době.
Lov ryb z hráze zakázán.
Nádrž je zahrnuta do pásma hygienické ochrany II. vodního zdroje.
Revír s omezenou docházkou.

471 148 STŘELNICE 1 A – MO Jeseník 3,0 ha
Revír tvoří rybníky – podrevíry:
 1. Střelnice v k. ú. Bukovice u Jeseníka 1,5   ha
 2. Bukovický  Bukovice u Jeseníka 0,70 ha
 3. Mlýnský  Bukovice u Jeseníka 0,80 ha

471 149 ŽELVA 1 A – MO Jeseník 1,5 ha
Revír tvoří nádrž:
 Želva  v k. ú. Jeseník  1,5 ha

471 150 BŘEZNÁ 1 A – MO Zábřeh na Moravě 1,2 ha
Revír tvoří:
 nádrž na bezejmenném
 potoce v k. ú. Březná - Heroltice  1,2 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 152 LOM VÝKLEKY 1 A – MO Lipník nad Bečvou 2,5 ha
Revír tvoří:
 lom Výkleky v k. ú. Výkleky  2,5 ha
V době od 15. 6. do 15. 9. lov ryb zakázán od 9.00 do 19.00 hodin.
Parkování motorových vozidel povoleno pouze na vyhrazených místech.
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471 154 PODOLSKÝ POTOK 1 A – MO Rýmařov 3,5 ha
Revír tvoří:
 víceúčelová nádrž v k. ú. Rýmařov 3,5 ha
Revír s omezenou docházkou.
Vzhledem na návaznost pstruhového revíru nesmí být eventuálně ulovená 
štika a okoun vráceni do vody. Úprava neopravňuje k lovu dravců v době 
jejich hájení.

471 155 BARTOŠOVICKÝ POTOK 1 A – MO Příbor 3,8 ha
Revír tvoří:
 nádrž na Bartošovickém
 potoku v k. ú. Bartošovice 3,8 ha
Součástí revíru je Bartošovický potok od soutoku s Hukovickým potokem 
až k pramenům.
Bartošovický potok nad nádrží i pod nádrží je CHRO – lov ryb zakázán. 
Místa zákazu lovu ryb na nádrži jsou vyznačena tabulemi.
Revír s omezenou docházkou.

471 157 MILENOVEC 1 A – MO Milenov 4 km 4 ha
Revír tvoří potok Žabník od vtoku do Bečvy až k pramenům a potok Mile-
novec od soutoku s Žabníkem až k pramenům.
K revíru patří:
 obecní nádrže 1 a 2 v k. ú. Milenov 0,80 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 158 PORUBKA 1 A – MO Ostrava 2,30 ha
Revír tvoří:
 nádrž Skalka v k. ú. Ostrava-Poruba 2,30 ha
Na nádrži platí zákaz lovu ryb ze strany zahradnictví.
Revír s omezenou docházkou.

471 159 ŽULOVSKÉ KAMENOLOMY 1 A – MO Javorník 4 ha
Revír tvoří zatopené kamenolomy:
 1. Vycpálek v k. ú. Vápenná
 2. Buzerant  Vápenná
 3. Lihovar  Žulová
 4. Förster  Žulová
 5. Vaněk  Skorošice
 6. Kání vrch Hudberg  Skorošice
 7. Rampa I  Červená Voda
 8. Brýle  Červená Voda
 9. Za hřištěm  Červená Voda
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 10. Výrubek  Červená Voda
 11. Rokliny I  Černá Voda
 12. Rokliny II  Černá Voda
 13. Rampa II  Černá Voda
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 160 OLŠE 5 A – MO Třinec 1,4 ha
Revír tvoří:
 nádrž Kanaďanka v k. ú. Třinec Kanada 1,4 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 162 SÁZAVA MORAVSKÁ 1 B – MO Zábřeh na Moravě 2 ha
Revír tvoří:
 štěrkoviště Lupěné v k. ú. Zábřeh 2 ha
Revír s omezenou docházkou.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 163 BENÁTKY 1 A – MO Šumperk 2,5 ha
Revír tvoří:
 nádrž Benátky v k. ú. Šumperk 2,5 ha
Zákaz lovu ryb ze strany od plotu areálu bazénu – vyznačeno tabulemi. 
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 164 OPAVA 2 B – MO Hlučín 2 ha
Revír tvoří:
 slepé rameno řeky Opavy
 „Na Rybárně“ v k. ú. Dobroslavice 1,0 ha
 slepé rameno „Stará řeka“  Dolní Benešov, Háj 1,0 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 165 BABICE 1 A – MO Šternberk 4 ha
Revír tvoří:
 nádrž Babice v k. ú. Babice 4,0 ha
Na nádrži platí zákaz lovu ryb ze břehu od železniční tratě (vyznačeno 
tabulemi) a vjezdu a parkování motorových vozidel a motocyklů na hrázi 
nádrže.
Revír s omezenou docházkou.

471 167 LUKAVEC 1 A – MO Lipník nad Bečvou 1,70 ha
Revír tvoří nádrž:
 na potoku Lukavec v k. ú. Veselíčko 1,70 ha
Platí zákaz vstupu k odkalovacím nádržím na přítocích.
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Parkování motorových vozidel pouze na vyhrazeném parkovišti na příjez-
dové cestě od OÚ Veselíčko. Na ostatní příjezdové cesty je vjezd zaká-
zán. Vjezd povolen pouze držitelům povolenek.

471 168 BYSTŘICE HANÁCKÁ 2 B – MO Velká Bystřice 3,7 ha
Revír tvoří:
 nádrž Velká Bystřice v k. ú. Velká Bystřice 3,7 ha
Vlastní tok do revíru nepatří. Lov z hráze zakázán.
Revír s omezenou docházkou.

471 169 BUKOVÝ RYBNÍK 1 A – MO Bruntál 5 ha
Revír tvoří:
 Bukový rybník v k. ú. Staré Město 5,0 ha
Na revíru platí zákaz lovu ryb v době umístění candátích hnízd z hráze 
a na pravém břehu 50 m od hráze – vyznačeno tabulemi a bójkami.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 170 EMAUZY 1 A – MO Vítkov 3 ha
Revír tvoří:
 nádrž Emauzy v k. ú. Emauzy 3,0 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 171 ODRA 1 B – MO Bohumín 55 ha
Revír tvoří:
 Kališovo jezero v k. ú. Bohumín 50,0 ha
 Malé Kališovo jezero  Bohumín 5,0 ha
Zákaz lovu ryb platí na Kališovu jezeru od rohu u bunkru, kolem areálu 
vodárny, přes arál štěrkovny včetně prostoru těžby, až k rohu při vtoku 
stružky do řeky Odry. Na Malém Kališovu jezeru platí zákaz lovu ryb 
50 m na obě strany od čerpací stanice vody a v provozovně štěrkovny 
– vyznačeno tabulemi.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 173 MAJETÍN 1 A – MO Brodek u Přerova 3 ha
Revír tvoří:
 štěrkopískovna Majetín v k. ú. Majetín 3,0 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.
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471 175 PILÍK 1 A – MO Paskov 4,97 ha
Revír tvoří technologická nádrž:
 (č. 4) Pilík v k. ú. Ostrava-Hrabová 4,97 ha
Lovicí jsou povinni respektovat zákazy vjezdu a parkování motorovými 
vozidly na soukromé pozemky.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 176 ONDŘEJNICE 1 B – MO Stará Ves 4,1 ha
Revír tvoří:
 nádrž č. 2 (Pod kravínem) v k. ú. Brušperk 4,1 ha
Zákaz lovu ryb z hráze.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 177 KATEŘINA 1 A – MO Karviná 5 ha
Revír tvoří:
 nádrž Kateřina v k. ú. Stonava 5,0 ha
Zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže a jalového přepadu.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 178 PILÍK 1 B – MO Paskov 4,91 ha
Revír tvoří technologická nádrž:
 (č. 5) Pilík v k. ú. Ostrava-Hrabová 4,91 ha
Lovicí jsou povinni respektovat zákazy vjezdu a parkování motorovými 
vozidly na soukromé pozemky.

471 179 RÝMAŘOVSKÉ NÁDRŽE 1 A – MO Rýmařov 2,8 ha
Revír tvoří:
 retenční nádrž v k. ú. Rýmařov-Edrovice 1,1 ha
 rybník U lomu  Rýmařov 1,0 ha
 nádrž Rýžoviště  Rýžoviště 0,7 ha
Vzhledem k návaznosti nádrží na pstruhové revíry nesmí být eventuálně 
ulovená štika a okoun vráceni do vody. Úprava neopravňuje k lovu dravců 
v době jejich hájení.

471 180 BARTOVICE HRÁZKA 1 A – MO Ostrava 3,5 ha
Revír tvoří:
 nádrž  v k. ú. Ostrava-Bartovice 3,5 ha
Revír s omezenou docházkou.
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471 181 OSLAVA ŠTERNBERSKÁ 1 A – MO Šternberk 2,5 ha
Revír tvoří:
 retenční nádrž Tvrdkov v k. ú. Tvrdkov 1,5 ha
 zatopený lom pod Jiříkovem  Jiříkov 1,0 ha

471 182 SITKA 2 A – MO Šternberk 1 ha
Revír tvoří:
 koupaliště Dolní Žleb v k. ú. Šternberk 1,0 ha
K revíru nepatří dvě nádrže pod Koupalištěm Dolní Žleb ani 4 revitalizační 
tůně na přítocích do koupaliště Dolní Žleb.

471 183 OLŠE 6 A – MO Bystřice nad Olší 1 ha
Revír tvoří:
 nádrž  v k. ú. Bystřice nad Olší 1,0 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 184 BÍLOVKA 1 A – MO Bílovec 2,2 ha
Revír tvoří:
 retenční nádrž Stará Ves v k. ú. Stará Ves u Bílovce 2,2 ha
Lov z hráze zakázán. Přítok a odtok z nádrže k revíru nepatří.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 185 LUBINA 4 B – MO Frenštát pod Radhoštěm 1,7 ha
Revír tvoří:
 nádrž na potoce Dlouhý v k. ú. Tichá 1,7 ha
Lov z hráze zakázán. Přítok Dlouhý a tabulemi vyznačený úsek je CHRO 
– lov ryb zakázán.
Revír s omezenou docházkou.

471 186 BEČVA 2 C – MO Přerov 1,8 ha
Revír tvoří:
 rybník Přerovský v k. ú. Přerov 1,8 ha
Revír s omezenou docházkou.

471 188 ROKYTNICE 1 A – MO Brodek u Přerova 0,7 ha
Revír tvoří:
 návesní rybnik v Rokytnici v k. ú. Rokytnice  0,7 ha
Lov ryb povolen pouze mládeži do 15 let organizované v kroužcích mlá-
deže ČRS.

471 189 BEČVA 4 B – MO Hranice na Moravě 2 ha
Revír tvoří:
 nádrž Drahotuše v k. ú. Drahotuše nad Bečvou 2,0 ha
Revír s omezenou docházkou.
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471 190 JIČÍNKA 1 B – MO Nový Jičín 3,6 ha
Revír tvoří:
 nádrž Kacabaja v k. ú. Hodslavice 3,6 ha
Na revíru platí zákaz lovu ryb od 1. 7. do 31. 8. v době od 8.00 do 18.00 
hodin.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Revír s omezenou docházkou.

471 191 OPAVA 2 C – MO Hlučín 102 ha
Revír tvoří:
 propadlina Dolní Benešov v k. ú. Dolní Benešov,
     Zábřeh ve Sl. 102 ha
Lov ryb povolen pouze ve vyznačených úsecích. Osoby provádějící lov 
ryb jsou povinny respektovat prostory se zákazem lovu ryb a se zákazem 
vstupu. Úseky jsou vyznačeny tabulemi.
Příjezd motorovými vozidly k revíru je povolen pouze po zpevněných 
cestách.
Parkování vozidel povoleno minimálně 10 m od břehové hrany revíru.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Úsek s režimem Chyť a pusť:
Pro lov ryb v úseku Chyť a pusť opravňuje povolenka k lovu ryb na tento 
revír a místenka.
Místenky v hodnotě 500 Kč na 7 dnů (po sobě jdoucích) vydává p. O. Die-
hel, 1. Máje 58, Dolní Benešov (tel.: 553 651 380, 608 432 283).
Označování míst k lovu bójí je povoleno. Lov ryb z plavidel (ryb. nafuk. 
pomůcek) je zakázán. Zdolávání zaseknuté ryby z plavidla je povo-
leno.
V úseku Chyť a pusť je povolen pouze lov kaprů s použitím výhradně 
jednoduchých háčků.
Každou ulovenou rybu je nutno s maximální šetrností vrátit do vody. Při 
měření a fotografování ryb je nutno použít navlhčenou podložku. Každou 
ulovenou rybu nad 70 cm délky je lovící povinen zaznamenat do přehledu 
úlovků v místence s uvedením hodiny, druhu, délky a hmotnosti. Místenku 
k lovu ryb je nutno vrátit vydávající složce ČRS nebo nejpozději odevzdat 
při vrácení povolenky k lovu ryb.
V případě udělení výjimky z denní doby lovu ryb od 00.00 hod. do 04.00 
hod. je bivakování oprávněným k lovu ryb povoleno.
Na vodní ploše revíru jsou veškeré vodní sporty zakázány.
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471 192 ODRA 2 B – MO Ostrava 0,89 ha
Revír tvoří:
 rybník v k. ú. Nová Ves u Ostravy 0,89 ha
V době od 1. 7. do 31. 8. lov povolen pouze dětem do 15 let.
Revír s omezenou docházkou.

471 193 MORAVA 19 B – MO Litovel 2,99 ha
Revír tvoří:
 zatopený kamenolom v k. ú. Nová Ves 2,99 ha
Revír s omezeným počtem docházek.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 194 MLÝNSKÁ STROUHA 1 – MO Kravaře 1,44 ha
Revír tvoří:
 Mlýnská strouha v k. ú. Kravaře 1,44 ha

471 195 JIČÍNKA 3 A – MO Nový Jičín 1,81 ha
Revír tvoří:
 vodní nádrž umělá v k. ú. Starý Jičín 1,81 ha
Lov z hráze nádrže zakázán.

471 198 SVRČOV 1A – MO PŘEROV 2,08 ha
Revír tvoří:
 Nádrže č. 1 – 4 v k. ú. Veselíčko 
    u Lipníka nad Bečvou 2,08 ha
Lov ryb zahájen 1. 4. 2007.
Na nádržích č. 3 a 4 je lov ryb povolen výhradně na rostlinnou nástrahu 
a muškařením.
Lov ryb z levého břehu a dělících hrází zakázán – vyznačeno tabulemi.
Na revíru mohou být zavedena omezení rybolovu dle požadavků 
CHKO Litovelské Pomoraví – viz informační tabule.

471 199 OSOBLAHA 2 A – MO Krnov 0,92 ha
Revír tvoří:
 Nádrž č. 1 a 2 v k. ú. Janov u Krnova 0,92 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 200 HARTA 1 A – VÚS ČRS Ostrava 900 ha
Revír tvoří nádrž na Moravici, přítoku Opavy, Odry.
Od tělesa hráze v ř. km 57,5 až po stupně na konci vzdutí v ř. km 74,4 
v k. ú. Valšov a v ř. km 3,8 na Černém potoce v k. ú. Dlouhá Stráň.
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Přítoky nádrže Moravice, Kočovský potok a Černý potok nejsou součástí 
revíru. Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí.
Zákaz lovu ryb v úseku od hráze po obou březích – vyznačeno tabulemi 
na obou březích a u přítoků Moravice a Černý potok – vyznačeno tabu-
lemi. Zákaz lovu je také pod obcí Nová pláň pod rybníkem – vyznačeno 
tabulemi.
Na revíru je povolena hospodářská těžba dle vývoje skladby rybího spo-
lečenství.
Lov ryb z plavidel, vyvážení návnad a nástrah povoleno na hlavní zátopě 
nádrže od hranice zákazu lovu ryb u hráze po kostel v bývalém Karlovci 
mimo zátoky Pod Volárnou, Razovská, Za potokem, Leskovecká. Lov 
ryb z plavidla mimo vyhrazený prostor je důvodem k zadržení povolen-
ky k lovu ryb. Hlubinná přívlač je povolena v prostoru s povolením lovu 
z plavidla.
Za lov z plavidla se nepovažuje lov z loďky navalené na přirozený břeh. 
Lov ryb z ostrovů je zakázán. Lov čeřínkováním z plavidla je zakázán.
Lovící z plavidla se nesmí zdržovat ve vyznačené plavební dráze.
POZOR – výskyt značkovaných kaprů.

471 201 LUBLICE 1 A – MO Vítkov 0,73 ha
Revír tvoří:
 Obecní rybník v k. ú. Nové Lublice 0,73 ha

471 202 KUKAČKA 1 A – MO Vítkov 0,49 ha
Revír tvoří:
 Nádrž Kukačka v k. ú. Horní Benešov 0,49 ha
Lov ryb povolen pouze dětem do 15 let.

471 203 PORUBKA 1 B – MO Ostrava 1,60 ha
Revír tvoří:
 Zámecký rybník  v k. ú. Ostrava-Poruba 1,60 ha
Lov ryb ve vyznačených úsecích zakázán. Zákaz vnadění a používání 
krmítek.
Revír s omezenou docházkou.

471 206 PELNÁŘ 1 A – MO Javorník 5,70 ha
Revír tvoří vodní plochy:
 Pelnář v k. ú. Uhelná 4,50 ha
 Kačák  Uhelná 0,50 ha 
 Kaolín  Uhelná 0,70 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
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471 207 LÝSKY 1 A – MO Přerov 9,36 ha
Revír tvoří:
 Rybník Lýsky v k. ú. Prosenice 9,36 ha
Lov ryb povolen pouze s platnou místenkou. Místenku na 1 rok je možno 
zajistit v MO ČRS Přerov.
Úlovek kapra omezen na 2 ks za týden.

471 208 OBORNÁ 1 A – MO Bruntál 10,10 ha
Revír tvoří podrevíry – 
 vodní nádrže na bezejmenném 
 přítoku potoka Oborná v k. ú. Bruntál
 1. Oborná 1   8,50 ha
 2. Oborná 2   1,60 ha
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu 
o úlovcích číslo podrevíru.

471 209 OPAVA 9 A – MO Vrbno pod Pradědem 1,10 ha
Revír tvoří: 
 horní a prostřední 
 nádrž Biocentra v k. ú. Vrbno pod Pradědem 1,10 ha
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SEZNAM REVÍRŮ SAMOSTATNĚ 
HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povo-
lenka. Povolenku k lovu ryb vydává MO ČRS, která na revíru hospodaří.

471 002 BAŠTICE 1 A – MO Frýdek-Místek 32 ha
Revír tvoří:
 vodní nádrž Baška v k. ú. Baška 32 ha
Od tělesa hráze až k silničnímu mostu Skalice – Baška na konci vzdutí 
nádrže.
Na revíru je hájen kapr obecný od 15. 10. do 31. 12. včetně – povolen je 
lov ryb dravých, povolená nástraha: umělá, mrtvá a živá rybka.
Zákaz lovu ryb platí na objektu Povodí Odry u vypouštěcího zařízení. 
Vnadění a lov ryb pouze ze břehu. Lovná míra štiky zvýšena na 60 cm.
Úlovek vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) omezen 
na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek Místek na 40 ks za 
rok celkem.
Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.

471 012 BEČVA 5 A – MO Hustopeče nad Bečvou 72 ha
Revír tvoří zatopené štěrkopískoviště
 I – VI  v k. ú. Hustopeče a Milotice 72 ha
Platí pouze povolenka MO ČRS Hustopeče nad Bečvou.

471 030 CHOMOUTOV 1 A – MO Olomouc 88 ha
Revír tvoří:
 Velké jezero v k. ú. Chomoutov 85 ha
 Malé jezero  Chomoutov 3 ha
Platí zde pouze zvláštní povolenky MO Olomouc.
Revír je součástí přírodní rezervace.
Při výkonu rybářského práva je zakázáno:
–  zdržovat se v prostoru přírodní rezervace mimo stanovenou dobu 

lovu,
– táboření, rozdělávání ohňů, lámání porostů, odkládání odpadků,
– krmení a vnadění ryb,
–  mytí, koupání a vstup do vody, zákaz vstupu osob, které nejsou držiteli 

platné povolenky a vodění domácích zvířat,
–  vjezd a parkování motorových vozidel mimo parkoviště v západní části 

rezervace.
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Celoročně platí zákaz lovu ryb:
– na Malém jezeře,
– zákaz vstupu na spojovací hráz mezi Malým a Velkým jezerem,
– v prostoru trdliště podél řeky Oskavy – vyznačeno tabulemi,
–  od rohu budovy jachetního oddílu po konec areálu loděnice.
Zákaz lovu ryb v areálu jachetního oddílu v době pořádání jachetních 
závodů.
– je povoleno používání krmítek v montáži na udici,
– nejmenší lovná míra kapra je 40 cm, štiky 60 cm, candáta 50 cm,
–  na revíru je stanovena horní hranice míry kapra na 70 cm, kapra 

nad 70 cm a více šetrně uvolníme z háčku a pustíme zpět do 
vody,

–  po přisvojení 2 ks ušlechtilých ryb (kapr, štika, candát, sumec, 
amur, nebo jejich kombinace) končí denní lov,

– denní úlovek je omezen na 7 kg všech druhů ryb,
– roční úlovek kapra je omezen na 40 ks,
– pokud si lovící neponechá, nebo neuloví rybu, řádek proškrtne.

471 033 JUHYNĚ 1 A – MO Kelč 6,2 ha
Revír tvoří nádrže:
 Chmelník 1 v k. ú. Kelč 3,8 ha
 Chmelník 2  Kelč 0,6 ha
 Chmelník 3  Kelč 0,8 ha
 Chmelník 4  Kelč 0,7 ha
 Valcha  Kelč 0,3 ha
Nádrže Chmelník 2 – 4 jsou chovné – lov ryb zakázán. Na nádrži 
Chmelník 1 je v zadní části chovný úsek – vyznačeno tabulemi – lov ryb 
zakázán.
Platí pouze povolenka MO Kelč.

471 072 ODRA 5 A – MO Studénka 9,3 ha
Revír tvoří:
mrtvá ramena
 Slaňáky, Koňské a Důlské v k. ú. Studénka 1,5 ha
 Lesní jezero  Studénka 3,0 ha
 Bergrovo jezero  Bartošovice 0,3 ha
 jezero Pustějov  Pustějov 1,0 ha
 závlahová nádrž  Bartošovice 3,5 ha
Tento revír vyjma závlahové nádrže v Bartošovicích je součástí CHKO 
Poodří.
Platí pouze povolenka MO Studénka.
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471 077 OLEŠNÁ 2 A – MO Frýdek-Místek 74,5 ha
Revír tvoří:
 vodní nádrž Olešná v k. ú. Frýdek-Místek 74,5 ha
Od tělesa hráze nádrže až k tabulím na přítoku nádrže, označujícím 
konec revíru.
Biologický rybník Řehánek v k. ú. Místek 0,5 ha je chovný – lov ryb za-
kázán.
Na pravém a levém břehu nádrže od betonového mostu až k tabulím je 
chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na levém břehu – v přístavišti 
jachetního oddílu TJ Sokol Pálkovice – vyznačeno tabulemi – od 1. 5. do 
15. 9. od 8.00 do 19.00 hodin lov ryb zakázán.
Na revíru je hájen kapr obecný od 15. 10. do 31. 12. včetně – povolen jen 
lov dravých ryb, povolená nástraha: umělá, mrtvá a živá rybka. Vnadění 
a lov pouze ze břehu. Lovná míra štiky zvýšena na 60 cm.
Úlovek vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) omezen 
na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek-Místek na 40 ks za 
rok celkem.
Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.

471 174 OLEŠNÁ 2 – MO Frýdek-Místek 10 km 3 ha
Přítok Ostravice – Odry. Od mostu železniční vlečky Biocel Paskov v k. ú. 
Paskov až k tělesu hráze údolní nádrže Olešná včetně odlehčovacího 
náhonu do Ostravice.
V úseku toku Olešné od mostu silnice Frýdek – Místek – Příbor až k hrázi 
přehrady Olešná je CHRO – vstup a lov ryb zakázán – vyznačeno tabu-
lemi.
Úlovek vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen) omezen 
na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek-Místek na 40 ks za 
rok celkem.
Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.

471 196 MRAZNICE 1 A – MO Olšovec 1,11 ha
Revír tvoří:
 zatopený lom v k. ú. Olšovec 1,11 ha
Platí pouze povolenka MO Olšovec.

471 197 MRAZNICE 2 A – MO Olšovec 0,6 ha
Revír tvoří:
 zatopený lom v k. ú. Olšovec 0,6 ha
Platí pouze povolenka MO Olšovec.
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471 205 BEČVA 5 B – BAHŇÁK 
  – MO Hustopeče nad Bečvou 2,73 ha
Revír tvoří:
 Štěrkopískoviště Bahňák  v k. ú. Hustopeče nad Bečvou 2,73 ha
Platí pouze povolenka MO Hustopeče nad Bečvou.
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