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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 pstruhových 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 v Ostravě dne 20. 6. 2008

REVÍRY PSTRUHOVÉ

1.  Roční úlovek je omezen na 50 ks vyjmenovaných druhů ryb (Po, Li, 
K) na všech revírech. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další 
povolenku. Uvedené limity platí na všechny revíry dohromady.

2.  Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena 
vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zaří-
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zení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud 
v popisu konkrétního revíru není uvedeno „ lov na umělou mušku bez 
omezení“).

3.  Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.
4.  Na všech revírech je úlovek kapra omezen na 10 ks za kalendářní 

měsíc.
5.  Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov.
6.  Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.
7.  Na revíru 473 104 Ostravice 2 platí odchylné podmínky výkonu rybář-

ského práva – viz popis revíru a www.crs-ova.fishnet.cz

POZOR: od roku 2010 je povolen lov lososovitých ryb na pstruho-
vých revírech pouze na nástrahy s jednoháčky bez protihrotu.

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:
Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6.
Platí omezení úlovku ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, ma-
ximálně 7 kg denně dohromady.
Hraničními P toky jsou: Opava 7, Opavice 1, Olše 7, Hrozová 1
U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí 
ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

UPOZORNĚNÍ AOPK ČR: v oblasti pstruhových revírů Olše 5 P, 6, 7, 
Tyra 1, Lomná 1, Hluchová 1 platí v souvislosti s výskytem račího moru  
toto ustanovení: po ukončení lovu  nebo pokračování lovu na jiném místě 
řádně vysušte rybářské nářadí a obuv, které přišlo do styku s vodou nebo 
rybami. Vodu z uvedených toků, ryby ani raky nepřenášejte do jiných 
lokalit, z důvodu možného rozšíření nákazy do nepostižených míst. V pří-
padě zjištění hromadného úhynu raků informujte ihned MěÚ Třinec – tel.: 
558 306 318.
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SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ

473 300 BEČVA ROŽNOVSKÁ 1 – MO Valašské Meziříčí 2 km 3 ha
  CHYŤ A PUSŤ
Přítok Bečvy, Moravy. Od soutoku s Bečvou Vsetínskou ve Valašském 
Meziříčí po II. stupeň nad starým Krásenským mostem ve Valašském 
Meziříčí.
V celém revíru platí tato pravidla Chyť a pusť: lov povolen všemi způsoby 
pro pstruhové revíry se zákazem použití dvoj a trojháčků. Lovící nesmí 
mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani košík). Veškeré 
ryby včetně škodlivých mimo štiky musí být šetrně vráceny do vody.
Před zahájením lovu je nutno kromě data a čísla revíru zapsat do přehle-
du o docházce do rubriky pro záznam úlovků zřetelně Chyť a pusť. V den 
lovu na tomto revíru nesmí lovící chytat ryby na revíru 473 001 BEČVA 
ROŽNOVSKÁ 1.

473 301 ČERNÝ POTOK 1 – MO Bruntál 11 km 4 ha
Přítok Moravice, Opavy, Odry. Od jezu pod obcí Mezina až k pramenům 
včetně všech přítoků.
Černý potok od silničního mostu v obci Staré Město – místní část Nová 
Véska  až k pramenům a všechny  přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Úsek toku v Bruntále od mostu u železničního viaduktu po most u SPŠ 
je revír se statutem Chyť a pusť. V tomto úseku platí pravidla jako pro 
lov v pstruhových revírech s tímto omezením: lovící nesmí mít u sebe při 
lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani košík) a na použitých nástrahách 
mohou být háčky výhradně bez protihrotů. Veškeré ryby, kromě štiky 
a okouna, musí být šetrně vráceny do vody.

473 001 BEČVA ROŽNOVSKÁ 1 – MO Valašské Meziříčí 7,6 km 8 ha
Od II. st. nad starým Krásenským mostem ve Valašském Meziříčí po jez 
pod silničním mostem do Stříteže nad Bečvou včetně všech přítoků.
Přítoky Veselský, Hrachovecký, Krhovský, Židův a Zašovský a náhon na 
úpravnu vody v Hrachovci jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 002 BEČVA ROŽNOVSKÁ 2 
  – MO Rožnov pod Radhoštěm 30 km 27,4 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od jezu pod silničním mostem do Stříteže nad Beč-
vou až k pramenům včetně všech přítoků. 
K revíru patří:
 nádrž U Macečků v k. ú. Horní Bečva 10,8 ha
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Tok Bečvy nad nádrží U Macečků až k pramenům a všechny přítoky, 
kromě potoka Hážovka a Kněhyně po soutok s potokem Kněhyňka, ozna-
čeno tabulemi, jsou CHRO – lov ryb zakázán. Úseky toku v Rožnově pod 
Radhoštěm u mostu na Nádražní ulici, u mostu ke Společenskému domu, 
od jezu k jezu, jsou celoročně hájeny – lov ryb zakázán – vyznačeno 
tabulemi. Při lovu lososovitých ryb na nádrži U Macečků je lovící povinen 
vyznačit do kolonky podrevír v záznamu o docházce „N“ (nádrž).

473 003 BEČVA VSETÍNSKÁ 1 – MO Valašské Meziříčí 8 km 16 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od soutoku s Bečvou Rožnovskou ve Valašském 
Meziříčí po silniční most Na Nové u nádraží v Bystřičce včetně všech 
přítoků.
Přítok Brňovský, Křivský, Škaredka, Vápenný a Kotlinský jsou CHRO – lov 
ryb zakázán.

473 004 BEČVA VSETÍNSKÁ 2 – MO Vsetín 13 km 22 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od silničního mostu Na Nové u nádraží v Bystřič-
ce až k jezu ve Vsetíně včetně všech přítoků, mimo Rokytenku. Přítok 
Jasénka a náhon od jezu ve Vsetíně po vtok do Rokytenky jsou CHRO 
– lov ryb zakázán. Zákaz lovu pod rybím přechodem – 10 m od vyústění 
rybího přechodu.
Od 1. 9. je lov povolen pouze na hlavním toku.

473 005 BEČVA VSETÍNSKÁ 3 – MO Vsetín 11 km 11 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od jezu ve Vsetíně až k jezu v Halenkově včetně 
všech přítoků mimo Senici. K revíru nepatří nádrž v Huslenkách.
Náhon od splavu v Hovězí po soutok Hořanského potoka s náhonem 
a Hořanský potok od soutoku s náhonem po vtok do Bečvy Vsetínské 
v Hovězí jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Od 1. 9. je lov povolen pouze na hlavním toku.

473 006 BEČVA VSETÍNSKÁ 4 P – MO Vsetín 21 km 14 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od jezu v Halenkově až k pramenům včetně všech 
přítoků a jezera v Jezerném v k. ú. Velké Karlovice 1,0 ha.
Přítoky Brodská, Malá a Velká Stanovnice včetně přítoku Skaličí jsou 
CHRO – lov ryb zakázán.
Údolní nádrž Stanovnice k revíru nepatří.
Od 1. 9. je lov povolen pouze na hlavním toku od dolní hranice revíru po 
Raťkovský jez v obci Karolínka.

473 007 BĚLÁ JESENICKÁ 1 – MO Jeseník 17 km 19 ha
Přítok Kladské Nisy, Odry. Od státní hranice s Polskem až po splav u bý-
valého závodu Moravolen – tkalcovna v Jeseníku včetně přítoků mimo 
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Staříč. Na revíru je vyhlášeno pásmo se zákazem lovu ryb: od betonové-
ho mostu u křižovatky se zrcadlem v České Vsi až po splav pod bývalými 
jatkami v České Vsi, úsek vyznačen tabulemi. Od silničního mostu v Širo-
kém Brodě až po horní hranice revíru v Jeseníku je lov přívlačí zakázán. 
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 008 BĚLÁ JESENICKÁ 2 – MO Jeseník 16 km 11 ha
Přítok Kladské Nisy, Odry. Od splavu u závodu Moravolen – tkalcovna 
v Jeseníku až po most křižovatky silnic Karlova Studánka a Červenohor-
ské Sedlo včetně všech přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.
Na celém revíru je lov přívlačí zakázán.

473 009 BÍLOVKA 1 – MO Bílovec 25 km 7 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry u Petřvaldíku až k pramenům. Úsek Bílov-
ky od vodojemů města Bílovec ve Staré Vsi až k pramenům a všechny 
přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán. Úsek toku v městě Bílovec, od 
mostu silnice č. 47 po most z ulice Opavské, je celoročně hájen – lov ryb 
zakázán – vyznačeno tabulemi. V úseku revíru nad soutokem se Setinou 
je lov ryb od 1. 9. zakázán.
Přítok Setina a nádrže v Bílovci, Staré Vsi a Bravanticích k revíru nepatří.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 010 BRANNÁ 1 – MO Šumperk 27 km 10 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy v Hanušovicích až k pramenům včetně 
všech přítoků.
Úsek Branné od výše položeného silničního mostu u nádraží v Branné až 
k pramenům a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 011 BŘEZNÁ 1 – MO Zábřeh na Moravě 12 km 8 ha
Přítok Moravské Sázavy, Moravy. Od ústí do Moravské Sázavy v Hoštejně 
až k jezu pily ve Štítech včetně přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov 
ryb zakázán.

473 012 BŘEZNÁ 2 – MO Zábřeh na Moravě 14 km 6 ha
Přítok Moravské Sázavy, Moravy. Od jezu pily ve Štítech až k pramenům 
včetně přítoků. Tok Březné od soutoku s Červenovodským potokem až 
k pramenům a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 013 BUDIŠOVKA 1 P – MO Vítkov 10 km 4 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry u Hadinky v k. ú. Klokočov až k pramenům 
včetně všech přítoků. Přítoky Horákův, Křištálový, Svatoňovický a úsek 
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Budišovky od soutoku s Odrou po most v obci Čermná a úsek Budišovky 
nad nádrží v Budišově jsou CHRO – lov ryb zakázán. Nádrž v Budišově 
k revíru nepatří.

473 014 BYSTŘICE HANÁCKÁ 2 P – MO Velká Bystřice 12 km 4 ha
Přítok Moravy. Od horního jezu v Bystrovanech až k jezu nad továrnou 
Moravia v Hlubočkách. Do revíru nepatří nádrže ve Velké Bystřici, Lošově 
a Svésedlicích. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 015 BYSTŘICE HANÁCKÁ 3
  – MO Domašov nad Bystřicí 15 km 7 ha
Přítok Moravy. Od jezu nad továrnou Moravia v Hlubočkách až k jezu 
u horní ozdravovny Prim v Domašově nad Bystřicí.
K revíru patří nádrže 1 a 2 v k. ú. Domašov nad Bystřicí – 2 ha a všechny 
přítoky. Všechny přítoky a úsek řeky u pstruží líhně MO ČRS Domašov 
v délce 600 m jsou CHRO – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

473 016 BYSTŘICE HANÁCKÁ 4
  – MO Domašov nad Bystřicí 16 km 7,5 ha
Přítok Moravy. Od jezu u horní ozdravovny Prim v Domašově nad Bystřicí 
až po most k nádraží ČD v obci Dětřichov včetně všech přítoků a části Důl-
ního potoka od soutoku s Bystřicí po most státní silnice Moravský Beroun 
– Opava a rybníků v k. ú. Ondrášov – 1 ha a v k. ú. Dětřichov – 0,15 ha.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 017 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 P – MO Vsetín 14 km 4 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy Vsetínské v Bystřičce k přehradní 
zdi nádrže Bystřička a od splavu u Bušů nad přehradou až k pramenům 
mimo nádrž Bystřička v k. ú. Bystřička.
Růžtecký potok je CHRO – lov ryb zakázán.
Od 1. 9. lov povolen pouze na hlavním toku po přehradní hráz nádrže.

473 018 ČELADENKA 1 – MO Frýdlant nad Ostravicí 17 km 7 ha
Přítok Ostravice, Odry. Od ústí do Ostravice v Nové Dědině u Frýdlantu 
nad Ostravicí až k pramenům.
K revíru patří odlehčovací kanál z Ondřejnice do Čeladenky. Všechny pří-
toky a tok Čeladenky od stupně v Podolánkách (pod rekreač. střediskem 
„U Holubů“) až k pramenům jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 019 ČERNÁ OPAVA 1 – MO Vrbno pod Pradědem 11 km 16 ha
Přítok Opavy, Odry. Od ústí do Opavy až k pramenům včetně všech příto-
ků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
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V úseku toku od silničního mostu pod pstruhařstvím v k. ú. Mnichov po 
splav nad pstruhařstvím – lov ryb zakázán z obou břehů – vyznačeno ta-
bulemi. Úsek nad železnou lávkou pro pěší nad pstruhařstvím je účelový 
revír se speciálním režimem vysazování násad.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 021 ČERVENÝ POTOK 1 – MO Javorník 12 km 3 ha
Přítok Vidnávky, Kladské Nisy, Odry. Od ústí do Vidnávky ve Velké Kraši 
k pramenům. Součástí revíru je Černý potok od ústí do Červeného potoka 
až po začátek obce Černá Voda.
Všechny ostatní přítoky a rovněž Černý potok od obce Černá Voda až 
k pramenům jsou součástí revíru a jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Zatopené kamenolomy v povodí revíru do revíru nepatří.

473 022 HOŘINA 1 – MO Krnov 5 km 2 ha
Přítok Čižiny, Opavy, Odry. Od soutoku Čižinou v k. ú. Skrochovice až 
k pramenům.

473 023 DESNÁ 2 – MO Šumperk 19 km 11 ha
Přítok Moravy. Od ústí Hraběšického potoka v Malíně až k ústí potoka 
Tříramenného v Kociánově včetně všech přítoků mimo Mertu a Losinku.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 024 DESNÁ 3 – MO Šumperk 16 km 11 ha
Přítok Moravy. Od ústí Tříramenného potoka v Kociánově až k pramenům 
včetně Hučivé Desné a Divoké Desné a všech přítoků.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 025 HERLIČKA 1 – MO Opava 18 km 3 ha
Přítok Opavy, Odry. Od ústí do Opavy pod obcí Holasovice až k pramenům.
Od lihovaru ve Velkých Heralticích až k pramenům je CHRO – lov ryb 
zakázán.

473 026 HLUCHOVÁ 1 – MO Bystřice nad Olší 12 km 4 ha
Přítok Olše, Odry. Od ústí do Olše v Bystřici nad Olší až k pramenům.
Část toku od splavu pod soutokem se Střelmou v obci Nýdek až k prame-
nům a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 027 HROZOVÁ 1 – MO Krnov 10 km 3 ha
Přítok Osoblahy, Odry. Od ústí do Osoblahy u Bohušova až k pramenům 
včetně všech přítoků.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
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473 028 HVOZDNICE 1 – MO Opava 36 km 14 ha
Přítok Moravice, Opavy, Odry. Od ústí do Moravice nad Kylešovicemi až 
k pramenům včetně všech přítoků. Úsek Hvozdnice od silničního mostu 
v katastru Jakartovice a přítoky Deštná a Heřmanický potok se všemi 
přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
K revíru patří:
  zatopené lomy  v k. ú. Svobodné Heřmanice, 
     Jakartovice a Bohdanovice 3 ha

473 029 HUSÍ POTOK 1 – MO Fulnek 19 km 6 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry až k pramenům včetně všech přítoků.
Od silničního mostu v Dolejších Kunčicích až k pramenům je Husí potok 
a všechny přítoky CHRO – lov ryb zakázán.
Pstruhový revír končí u mostu před obcí Dolejší Kunčice.

473 030 JAVORNICKÝ POTOK – MO Javorník 12 km 3,5 ha
Přítok Kladské Nisy, Odry. Od státní hranice s Polskem až k pramenům. 
Přítok z obce Zálesí a všechny potoky tekoucích do Polska západně a se-
verně od Javorníku jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Úsek od silničního mostu Javorník – Bílý Potok až po most u lékárny 
v Javorníku je CHRO – lov ryb zakázán.

473 031 JIČÍNKA 2 – MO Nový Jičín 18 km 8 ha
Přítok Odry. Od jezu u restaurace Fojtství v Šenově v k. ú. Nový Jičín 
až k pramenům. K revíru patří potok Zrzávka od soutoku s Jičínkou až 
k hrázi nádrže Kacabaja v k. ú. Hodslavice a potok Straník od soutoku se 
Zrzávkou až k pramenům.
Úsek Jičínky od železničního mostu ve Veřovicích až k pramenům 
a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán. Nádrž Kacabaja do 
revíru nepatří.

473 032 JUHYNĚ 1 – MO Choryně 5,5 km 2 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od soutoku s Bečvou pod obcí Choryně po jez mezi 
obcemi Choryně a Kladeruby včetně všech přítoků.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 033 JUHYNĚ 2 – MO Kelč 16 km 8 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od jezu mezi obcemi Choryně a Kladeruby až k že-
lezničnímu mostu nad obcí Komárno včetně přítoků a náhonů na MVE. 
Veškeré přítoky a náhony jsou CHRO – lov ryb zakázán. Nádrž Valcha 
v k. ú. Kelč k revíru nepatří.
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473 034 KLENOS 1 – MO Příbor 5 km 2 ha
Přítok Lubiny, Odry. Od soutoku s Lubinou pod závodem Loana v k. ú. 
Příbor až k pramenům.
Celý revír CHRO – lov ryb zakázán.

473 035 KOČOVSKÝ POTOK 1 – MO Rýmařov 15 km 2,5 ha
Přítok Moravice – Opavy – Odry. Od jezu na konci vzdutí nádrže Slezská 
Harta až k pramenům včetně všech přítoků.
Úsek Kočovského potoka od mostu silnice Bruntál – Rýmařov ve Václavo-
vě až k pramenům a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 036 KRUPÁ 1 – MO Šumperk 11 km 6 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy u lomu v Hanušovicích až k vysoké-
mu jezu nad Starým Městem pod Králickým Sněžníkem včetně náhonů 
a přítoků.
Potok Vrbenský k revíru nepatří.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Lov lososovitých ryb na toku Krupé přívlačí zakázán.

473 037 LAZNICKÝ POTOK 1 – MO Lipník nad Bečvou 16 km 2 ha
Přítok Olešnice Přerovské, Staré Moravy, Moravy. Od ústí do Olešnice 
v Penčicích až k horní pile nad silnicí Olomouc – Lipník.
Celý revír je CHRO – lov ryb zakázán.

473 038 LIBINA 1 P – MO Uničov 11 km 2,4 ha
Revír tvoří:
 nádrž Libina v k. ú. Libina 1,20 ha
K revíru patří potok Mladoňovský od ústí do Oskavy v Dolní Libině až 
k pramenům se všemi přítoky.
Mladoňovský potok pod i nad nádrží a všechny přítoky jsou CHRO – lov 
ryb zakázán.

473 039 LOMNÁ 1 – MO Jablunkov 17 km 6 ha
Přítok Olše, Odry. Od ústí do Olše v Jablunkově až k pramenům.
Všechny přítoky a úsek Lomné od jezu u ústí potoka Morávka  pod rekre-
ačním  střediskem Doubrava v Horní Lomné – Salajce až k pramenům 
jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 040 LOSINKA 1 – MO Šumperk 11 km 5 ha
Přítok Desné, Moravy. Od ústí do Desné v Rapotíně až k pramenům včet-
ně všech náhonů a přítoků.
Celý revír je CHRO – lov ryb zakázán.
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473 041 LUBINA 2 P – MO Příbor 6 km 6,6 ha
Přítok Odry. Od silničního mostu u restaurace U Žabáka v k. ú. Stikovec 
až po splav na „Holotě“ v k. ú. obce Lubina.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán, mimo potok Klenos, který 
je samostatným revírem.

473 042 LUBINA 3 – MO Frenštát 32 km 13,5 ha
Přítok Odry. Lubina od splavu na „Holotě“ v místní části Kopřivnice – Lu-
bina až k pramenům a přítoky Tichávka, Lomná a Bystrý potok. Všechny 
ostatní přítoky  a tok Tichávky od mostu u restaurace Huťařství v Kun-
čicích pod Ondřejníkem a celý potok Rokytný od soutoku s Lubinou až 
k pramenům  jsou CHRO – lov ryb zakázán.
K revíru patří:
 nádrž na potoce Malý Bystrý v k. ú. Trojanovice 0,7 ha
Nádrž je chovná – lov ryb zakázán.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 043 LUČINA 1 P – MO Havířov 9 km 8 ha
Přítok Ostravice, Odry. Od soutoku s potokem Sušánka až k označení 
horní hranice revíru pod tělesem hráze údolní nádrže Žermanice včetně 
potoka Sušánky.
Revír tvoří dva úseky toku – podrevíry:
 1. od dolní hranice revíru po silniční most 
  v ulici Na Kempách (silnice č. 331)
 2. od silničního mostu v ulici Na Kempách po horní hranici revíru.
Lovící je povinen do přehledu o docházce vyznačit před zahájením lovu 
číslo podrevíru.
V jednom dnu smí lovící lovit pouze v tomto označeném podrevíru.
Pro podrevíry platí v lichých a sudých letech střídavý režim.
V roce 2009:
Platí pro podrevír č. 2 režim lovu „Chyť a pusť“, tzn. veškeré ulovené ryby 
je lovící povinen vrátit do vody, lov povolen pouze na umělou mušku. Loví-
cí nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani košík).
Platí pro podrevír č. 1 podmínky lovu dle BPVRP, lov na umělou mušku 
bez omezení. 
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 044 LUČINA 3 – MO Lučina 13 km 13 ha
Přítok Ostravice, Odry. Od betonového mostu přes řeku Lučinu v k. ú. 
Lučina až k pramenům včetně všech přítoků a přivaděče vody do Žerma-
nické přehrady od zaústění do přehrady až po splav č. 18 – vyznačeno 
tabulemi.
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Úsek Lučiny od soutoku s přivaděčem až k pramenům a všechny přítoky 
jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 045 LUDINA 1 – MO Hranice na Moravě 14 km 4 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy v Hranicích až k pramenům včet-
ně všech přítoků. Přítok Bezejmenný je CHRO – lov ryb zakázán.

473 046 LUHA 1 – MO Nový Jičín 10 km 6 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry v Jeseníku nad Odrou až po most silnice 
Nový Jičín – Hranice včetně všech přítoků.
Přítoky Blahutovský a Hrabětinský jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 047 LUHA 2 – MO Hranice na Moravě 7 km 2 ha
Od silničního mostu silnice Hranice – Nový Jičín (u obce Dub) až 
k pramenům včetně všech přítoků. Přítok Hradečný je CHRO – lov ryb 
zakázán.

473 048 MERTA 1 – MO Šumperk 15 km 6 ha
Přítok Desné, Moravy. Od ústí do Desné u Petrova nad Desnou až k pra-
menům včetně všech přítoků.
Úsek Merty od OÚ ve Vernířovicích až k pramenům a všechny přítoky 
jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 050 MORAVA 23 – MO Šumperk 20 km 30 ha
Od jezu mlýna u obce Chromeč až k ústí Krupé včetně všech náhonů 
a přítoků mimo řeku Branou a Krupou.
Všechny přítoky a náhon od ústí do Moravy u Olšanských papíren až 
k jezu v Bartoňově jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V úseku od zaústění odpadních vod Olšanských papíren v obci Olšany 
až po jez nad Olšanskými papírnami v obci Olšany platí lov výhradně na 
umělou mušku.

473 051 MORAVICE 1 P – MO Opava 7 km 13 ha
Přítok Opavy, Odry. Od nového splavu nad Kylešovicemi až po jez 
pod Žimrovicemi mimo Hvozdnici. Přítok Hradečná je CHRO – lov ryb 
zakázán. Od jezu v obci Branka n. Opavou po horní hranici revíru  je lov 
lososovitých ryb povolen výhradně na umělou mušku.

473 052 MORAVICE 2 – MO Opava 12 km 18 ha
Přítok Opavy, Odry. Od jezu pod Žimrovicemi až po bývalý jez nad dřevě-
ným mostem ve Větřkovicích včetně náhonu na papírnu Žimrovice.
Přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
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473 053 MORAVICE 3 P – MO Vítkov 12 km 18 ha
Přítok Opavy, Odry. Od bývalého jezu nad dřevěným mostem ve Větř-
kovicích až k jezu v Zálužné včetně všech přítoků. Všechny přítoky jsou 
CHRO – lov ryb zakázán.

473 054 MORAVICE 4 – MO Vítkov 9 km 13 ha
Přítok Opavy, Odry. Od jezu v Zálužné až k tabuli 100 m pod tělesem 
hráze údolní nádrže Kružberk. K revíru patří všechny přítoky a potoky 
Lobník, Bílčický a Lesná s přítoky od PHO I. nádrže Kružberk až k pra-
menům.
Všechny přítoky a úsek hlavního toku od jezu náhonu k mlýnu v obci 
Kružberk k  tělesu hráze ú.n. Kružberk (cca 750 m, označeno tabulemi) 
jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Rybníky na pravém břehu toku nad mostem v Kružberku nejsou součástí 
rybářského revíru. Lov ryb z pravého břehu v prostoru rybníků zakázán 
– vyznačeno tabulemi.

473 056 MORAVICE 7 – MO Rýmařov 13 km 13 ha
Přítok Opavy, Odry. Od jezu na konci vzdutí nádrže Slezská Harta až 
k soutoku s Podolským potokem ve Velké Šťáhli mimo Kočovský potok 
a Podolský potok včetně všech přítoků.
K revíru patří:
 zatopené lomy v k. ú. Břidličná 1,0 ha
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Na toku Moravice je lov ryb zakázán v úseku od splavu v Břidličné (za 
benzinovým čerpadlem) po energomost Kovohutí Břidličná – vyznačeno 
tabulemi.

473 057 MORAVICE 8 – MO Rýmařov 18 km 11 ha
Přítok Opavy, Odry. Od ústí Podolského potoka až k pramenům včetně 
všech přítoků.
K revíru patří
 zatopené lomy v k. ú. Malá Šťáhle 1,0 ha
Všechny přítoky kromě Volárky a Kotelního potoka jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.

473 059 ODRA 8 – MO Vítkov 15 km 19 ha
Od jezu pily v obci Loučka až k ústí Budišovky mimo Budišovku, včetně 
všech přítoků. Všechny přítoky a horní část revíru od soutoku s potokem 
Něčín až po soutok s Budišovkou jsou CHRO – lov ryb zakázán.
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473 062 OLEŠNICE JESENICKÁ 1 – MO Jeseník 13 km 5 ha
Přítok Bělé Jesenické, Kladské Nisy, Odry. Od ústí do Bělé Jesenické 
v Mikulovicích až k pramenům včetně všech přítoků.
Celý revír je CHRO – lov ryb zakázán.

473 063 OLEŠNICE PŘEROVSKÁ 2 
  – MO Lipník nad Bečvou 13 km 5 ha
Přítok Staré Moravy, Moravy. Od jezu v Penčicích až k pramenům mimo 
Láznický potok a mlýnského náhonu Košů v k. ú. Velký Újezd. Nádrž v Tr-
šicích k revíru nepatří. Všechny přítoky a Olešnice Přerovská nad nádrží 
v Tršicích jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 064 OLŠE 5 P – MO Třinec 3 km 6 ha
Přítok Odry. Od silničního mostu u restaurace Zobava v Třinci VI až k sil-
ničnímu mostu Bystřice – Karpentná včetně přítoků. Všechny přítoky jsou 
CHRO – lov ryb zakázán.

473 065 OLŠE 6 – MO Bystřice nad Olší 10 km 6,5 ha
Přítok Odry. Od silničního mostu Bystřice Karpentná až k ústí potoka 
Harcov v k. ú. Hrádek ve Slezsku včetně potoka Harcov až k pramenům 
mimo Hluchovou. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 066 OLŠE 7 – MO Jablunkov 12 km 12 ha
Přítok Odry. Od ústí potoka Harcov v k. ú. Hrádek ve Slezsku až k ústí 
potoka Oleška na státní hranici s Polskem.
K revíru patří:
 dvě nádrže na Černém potoce v k. ú. Návsí 3,5 ha
Při lovu ryb na nádržích je lovící povinen vyznačit v záznamu o docházce 
v kolonce podrevír „N“.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

473 067 ONDŘEJNICE 2 – MO Stará Ves nad Odřejnicí 13 km 15 ha
Přítok Odry. Od 1. kamenného splavu pod restaurací U Neuwirtha ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí  až po balvanitý skluz nad státní silnicí Frýdek-
-Místek – Příbor v Rychalticích.
Tok od splavu nad Obecním úřadem ve Fryčovicích až po horní hranici 
revíru – vyznačeno tabulemi – a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.
Pstruh obecný je pro potřeby chovu na celém revíru celoročně hájen.

473 068 OPAVA 7 – MO Krnov 23 km 17 ha
Přítok Odry. Od jezu u podniku Skol nad Petrovým rybníkem pod Krno-
vem až po bývalý jez mezi dvěma silničními mosty v Nových Heřmíno-
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vech včetně všech přítoků a náhonů mimo Opavici. Přítoky jsou CHRO 
– lov ryb zakázán. Náhon na MVE v k. ú. Nové Heřmanovy v ř. km. 
85,770 – 86,160 není součástí revíru – lov ryb zakázán.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

473 069 OPAVA 8 – MO Bruntál 9 km 15 ha
Přítok Odry. Od bývalého jezu mezi silničními mosty v Nových Heřmíno-
vech až k silničnímu mostu v obci Široká Niva.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 070 OPAVICE (ZLATÁ) 1 – MO Krnov 14 km 8 ha
Přítok Opavy, Odry. Od ústí do Opavy v Krnově až po železniční most 
v Městě Albrechtice včetně přítoků. Přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

473 071 OPAVICE (ZLATÁ) 2 – MO Krnov 21 km 8 ha
Přítok Opavy, Odry. Od železničního mostu v Městě Albrechtice až k pra-
menům včetně přítoků. Hlavní tok od ústí Komorského potoka a všechny 
přítoky až k pramenům jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 072 OSKAVA 4 – MO Uničov 24 km 9 ha
Přítok Moravy. Od staré výpusti u Šumvaldského rybníka až po jez v obci 
Bedřichov.
K revíru patří:
 přírodní koupaliště v k. ú. Třemešek 1,0 ha
 koupaliště Přehrada  Oskava 2,0 ha
Na výše uvedených nádržích – lov na umělou mušku
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Na koupališti Přehrada je celoroční zákaz vnadění a od 15. 6. do 31. 8. od 
8.00 hodin do 18.00 hodin lov ryb zakázán. Lov povolen pouze na rostlin-
nou a umělou nástrahu. Na toku lov na umělou mušku bez omezení.

473 073 OSLAVA ŠTERNBERSKÁ 1 – MO Šternberk 20 km 7,5 ha
Přítok Oskavy, Moravy. Od ústí do Oskavy nad Uničovem až k pramenům.
Pramenné úseky Oslavy Šternberské a přítoků jsou CHRO – lov ryb zaká-
zán – vyznačeno tabulemi.
K revíru nepatří nádrž v obci Skály  0,5 ha.

473 074 OSOBLAHA 2 – MO Krnov 22 km 9 ha
Přítok Odry. Od silničního mostu v Dolních Povelicích až k pramenům 
včetně všech přítoků.
Od soutoku s potokem Mušle až k pramenům se nazývá tok Osoblahy 
také Petrovický potok.

ÚS Moravskoslezský



155

473 075 OSTRAVICE 3 – MO Frýdek-Místek 12 km 23 ha
Přítok Odry. Od jezu u čerpací stanice Válcoven plechu ve Frýdku-Míst-
ku až k jezu nad mostem silnice Pržno – Frýdlant nad Ostravicí, mimo 
Morávku. K revíru patří tok Baštice a Hodoňovický náhon od soutoku 
s Olešnou (revír OLEŠNÁ 2) po vyústění z Ostravice v Hodoňovicích.
Všechny přítoky a Hodoňovický náhon jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Platí také povolenky vydané MO Frýdek-Místek.
Ve dnech 26. 4. a 29. 10. 2009 se budou konat na revíru závody v lovu ryb 
na mušku. V uvedených dnech je od 8.00 hod. do 18.00 hod. lov ryb ve 
vyznačených úsecích zakázán.

473 076 OSTRAVICE 4 – MO Frýdlant nad Ostravicí 12 km 21 ha
Přítok Odry. Od jezu nad mostem na silnici Pržno – Frýdlant nad Ostravicí 
až k tabuli pod tělesem hráze údolní nádrže Šance včetně všech přítoků 
a náhonů v povodí revíru. Všechny přítoky a náhony v povodí revíru jsou 
CHRO – lov ryb zakázán, mimo úsek potoka Satina od soutoku s Ostravi-
cí po jez pod Mlýnkem – vyznačeno tabulemi.
Na lovném úseku potoka Satina je lov na umělou mušku bez omezení.

473 077 OSTRAVICE 6 – MO Frýdlant nad Ostravicí 19 km 6 ha
Přítok Odry. Od betonového mostu nad silnicí Frýdek-Místek – Čadca ve 
Starých Hamrech až k pramenům Ostravice Bílé a Černé.
K revíru patří:
  Velký potok od hranice prvního ochranného pásma (PHO I) nádrže 

Šance až k pramenům. Všechny přítoky a Velký potok od mostku 
u soutoku s Březovým potokem až k pramenům jsou CHRO – lov ryb 
zakázán. K revíru patří také všechny potoky – přítoky nádrže Šance 
od hranice PHO I až k pramenům a jsou CHRO – lov ryb zakázán.

Lov na umělou mušku bez omezení.

473 078 PODOLSKÝ POTOK 1 – MO Rýmařov 9 km 8 ha
Přítok Moravice, Opavy, Odry. Od ústí do Moravice ve Velké Štáhli až 
k jezu bývalého mlýna v Janušově včetně všech přítoků.
K revíru patří:
 zatopené lomy Hutov a Jiříkov  2,0 ha
Úsek Podolského potoka od splavu u Technických služeb v Rýmařově až 
po most pod Mototechnou v Rýmařově – vyznačeno tabulemi – a všechny 
přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 079 POLICKÝ POTOK – MO Mohelnice 12 km 2 ha
Přítok Moravy. Od ústí do Moravy ve Stavenici až k pramenům.
Celý revír je CHRO – lov ryb zakázán
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473 080 RAČÍ POTOK – MO Javorník 15 km 5 ha
Přítok Kladské Nisy, Odry. Od státní hranice s Polskem až k pramenům 
včetně všech přítoků. Zatopené kamenolomy v povodí revíru do revíru 
nepatří. Potoky Vlčický, Petrovický, Lánský a Vilémovický jsou CHRO 
– lov ryb zakázán. Součástí revíru je potok Bernartický od státní hranice 
s Polskem až k pramenům.

473 081 ROKYTENKA 1 – MO Vsetín 15 km 4 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy ve Vsetíně až k pramenům včetně 
všech přítoků. Od 1. 9. zákaz lovu ryb.

473 082 ROPIČANKA 1 – MO Český Těšín 18 km 5 ha
Přítok Olše – Odry. Od ústí do Olše v Českém Těšíně až k pramenům. 
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 083 SÁZAVA MORAVSKÁ 2 P
  – MO Zábřeh na Moravě 10,5 km 10 ha
Přítok Moravy. Od jezu v obci Lupěné až po most silnice Hynčina – Hoš-
tejn. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán. Řeka Březná k revíru 
nepatří.
V úseku od jezu v obci Lupěné po železniční most nad obcí Hněvkov je 
lov ryb přívlačí zakázán.

473 084 SEDLNIČKA 1 – MO Příbor 20 km 10 ha
Přítok Odry. Od ústí do Odry u Nové Horky v k. ú. Studénka až k prame-
nům.
K revíru patří:
 tůň U zahradníka v k. ú. Sedlnice 0,2 ha
Všechny přítoky a Sedlnička nad nádrží Pod Kotoučem jsou CHRO – lov 
ryb zakázán. Nádrž Pod Kotoučem k revíru nepatří.

473 085 SENICE 1 – MO Vsetín 29 km 12 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy v obci Ústí až k pramenům včetně 
přítoků, mimo Lačnovský potok.

473 086 SETINA 1 – MO Bílovec 18 km 6 ha
Přítok Bílovky, Odry. Od ústí do Bílovky u Bravantic až k pramenům.
Součástí revíru je potok Jamník mimo úsek potoka od Kozelského rybníka 
po výtok z Bílovecké nádrže. Tok Setiny nad silničním mostem Výškovice 
– Hlubočec až k pramenům a všechny přítoky včetně potoka Jamník nad 
Bíloveckou nádrží jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Nádrže v k. ú. Bílovec, Bravantice a Tísek do revíru nepatří.
Lov na umělou mušku bez omezení.
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473 087 SITKA 2 – MO Šternberk 24 km 9 ha
Přítok Oskavy, Moravy. Od jezu nad nádrží Delta ve Šternberku až k pra-
menům včetně potoka Tepličky od jezu v Haukovicích až k pramenům 
včetně přítoků. Přítoky Sprchový, Dálovský, Arnoltický, Teplička v horním 
úseku (vyznačeno tabulemi) a Sitka od silničního mostu ve Veveří až 
k pramenům jsou CHRO – lov ryb zakázán.
K revíru nepatří dvě dolní nádrže pod koupalištěm Dolní Žleb a 4 revita-
lizační tůně na přítocích do koupaliště Dolní Žleb, ani koupaliště Dolní 
Žleb.

473 088 SKOROŠICKÝ POTOK 1 – MO Javorník 15 km 5 ha
Přítok Vidnávky, Kladské Nisy, Odry.
Od ústí do Vidnávky v Kobylé nad Vidnávkou až k pramenům včetně 
všech přítoků mimo zatopené kamenolomy. Přítok Kamenná je CHRO 
– lov ryb zakázán.

473 089 STAŘÍČ 1 – MO Jeseník 14 km 7 ha
Přítok Bělé Jesenické, Kladské Nisy, Odry. Od ústí do Bělé Jesenické 
v Jeseníku až k pramenům včetně všech přítoků.
Celý revír je CHRO – lov ryb zakázán.

473 090 STONÁVKA 1 P – MO Karviná 13 km 7 ha
Od mostu v Solci (přejezd na důl Darkov) až k tělesu hráze údolní nádrže 
Těrlicko.

473 091 STONÁVKA 3 – MO Český Těšín 12 km 4 ha
Přítok Olše, Odry. Od 1. jezu nad koncem vzdutí hladiny usazovací nádrže 
Těrlicko až k pramenům včetně všech přítoků mimo nádrže ve Stříteži. 
Veškeré přítoky mimo potok Ráztoka od soutoku se Stonávkou po jez 
u hotelu Tesárek v Komorní Lhotce jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 092 ŠUMICE 1 P – MO Olomouc 13 km 3 ha
Přítok Blaty, Moravy. Od silničního mostu v Náměšti na Hané až k prame-
nům. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 093 TRNÁVKA 1 – MO Stará Ves nad Ondřejnicí 10 km 1 ha
Přítok Lubiny, Odry. Od ústí do Lubiny u Košatky až k pramenům, mimo 
nádrž Trnávka v k. ú. Kateřinice.
Všechny přítoky a tok Trnávky od kamenného jezu v obci Trnávka až 
k pramenům jsou CHRO – lov ryb zakázán.
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473 094 TRUSOVICKÝ POTOK 1
  – MO Domašov nad Bystřicí 18 km 10 ha
Přítok Moravy. Od jezu v Bohuňovicích až k pramenům včetně všech pří-
toků a nádrže Horní Loděnice v k. ú. Horní Loděnice – 2 ha a zatopeného 
lomu v k. ú. Dálov – 0,25 ha. Všechny přítoky a tok Trusovky od silničního 
mostu v Horní Loděnici jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 095 TYRA 1 – MO Třinec 11 km 4 ha
Přítok Olše, Odry. Od ústí do Olše v Třinci až k pramenům včetně všech 
přítoků. Přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

473 096 VELIČKA 1 – MO Hranice 11 km 4 ha
Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy v Hranicích až k pramenům včet-
ně všech přítoků.
Přítoky Mraznice, Koutecký, Bradelný, Boškovský a Kovářovský jsou 
CHRO – lov ryb zakázán. K revíru nepatří vodárenská nádrž v k. ú. Pot-
štát.

473 097 VIDNÁVKA 1 – MO Javorník 22 km 12 ha
Přítok Kladské Nisy, Odry. Od státní hranice s Polskem až k pramenům. 
Přítoky Červený potok, Skorošický potok a Stříbrný potok jsou samostatné 
revíry. Přítoky Stracený potok, Luční potok a ostatní drobné přítoky jsou 
CHRO – lov ryb zakázán.
Povolen pouze lov na umělou mušku.

473 098 OPAVA 9 – MO Vrbno pod Pradědem 15 km 20 ha
Od silničního mostu Široká Niva až k soutoku s Opavou Střední a Opavou 
Bílou v k. ú. Železná mimo Opavu Černou včetně všech přítoků. Všechny 
přítoky a náhony jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 099 PRUDNÍK 2 P – MO Zlaté Hory 8 km 2 ha
Přítok Osoblahy, Odry. Revír tvoří tok Zlatého potoka od státní hranice 
s Polskem až k pramenům včetně všech přítoků. Úsek Zlatého potoka od 
lávky u továrny Zlatex ve Zlatých Horách až k pramenům a všechny příto-
ky jsou CHRO – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

473 101 STŘÍBRNÝ POTOK 1 – MO Javorník 8 km 3 ha
Přítok Vidnávky, Kladské Nisy, Odry. Od ústí do Vidnávky v obci Žulová 
až k pramenům. Úsek vyznačený tabulemi v obci Žulová je hájené pásmo 
– lov ryb zakázán.
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473 102 MÍROVKA 1 – MO Mohelnice 12 km 4 ha
Přítok Moravy. Od soutoku s Moravou v k. ú. Mohelnice až k pramenům. 
Úsek toku nad nádrží Svojanov a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb 
zakázán. V prostoru rybochovného zařízení MO Mohelnice – lov ryb zaká-
zán – vyznačeno tabulemi.
Nádrž Svojanov k revíru nepatří.

473 103 MORÁVKA 2 P – MO Frýdek-Místek 21 km 9 ha
Přítok Ostravice, Odry. Revír tvoří přítoky do vodárenské nádrže Morávka 
od hranice I. PHO, tj. u jezu v ř. km 21,78 až k pramenům. Revír je CHRO 
– lov ryb zakázán.

473 104 OSTRAVICE 2 – MO ČRS Ostrava 13 km 32 ha
Přítok Odry. Od jezu nad ulicí Rudnou v Ostravě-Kunčicích po jez u čer-
pací stanice Válcoven plechu ve Frýdku-Místku mimo levostranný přítok 
Olešná. Pravostranné přítoky Datyňka, Podšajárka a její levostranný 
přítok Panský potok včetně 4 rybníčků (Stovky 4, Stovky 5, Fukalovice 
a Baranoviče) jsou chovné – lov ryb zakázán.
Platí také povolenky vydané MO Frýdek-Místek.
V části revíru – od dolní hranice revíru po 1. balvanitý skluz nad silničním 
mostem Vratimov – Hrabová – vyznačeno tabulemi – je vymezen úsek 
s režimem rybolovu CHYŤ A PUSŤ. Pro lov v tomto úseku platí: lov po-
volen výhradně na umělou mušku s jednoháčkem bez protihrotu. Lovící 
nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani košík). Loví-
cí si může ponechat 1 ks pstruha duhového, veškeré ostatní ryby, včetně 
škodlivých mimo štiky, musí být šetrně vráceny do vody. Ponecháním si 
1 ks Pd končí denní lov.
K lovu na tomto úseku opravňuje pstruhová povolenka pro revíry 
ČRS a denní místenka.
Místenky v hodnotě 300 Kč/den lze zakoupit v  sekretariátě VÚS ČRS Os-
trava a na Obecním úřadě Města Vratimov v pracovní době úřadu a mimo 
pracovní dobu u p. Vávry tel: 777 069 589.
Lov bez platné místenky je považován za lov bez povolenky.

473 105 MOŠTĚNKA 2 – MO ČRS Přerov 4 km 2 ha
Přítok Chropyňské Bečvy, Moravy. Od splavu  Beňov pod obcí Prusy po 
splav v Domaželicích včetně levostranného přítoku Kozrálka.

473 106 OPAVA 9 P – MO ČRS Vrbno pod Pradědem 0,10 ha
Revír tvoří:
 Dolní nádrž Biocentra v k. ú. Vrbno p. P. 0,10 ha
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SEZNAM REVÍRŮ SAMOSTATNĚ 
HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povo-
lenka. Platnou povolenku vydává MO ČRS, která na revíru hospodaří.

473 049 MOHELNICE 1 – MO Frýdek-Místek 15 km 6 ha
Přítok Morávky, Ostravice, Odry. Od ústí do Morávky v Pražmě až k pra-
menům.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 058 MORÁVKA 1 – MO Frýdek-Místek 19 km 43 ha
Přítok Ostravice – Odry. Od ústí do Ostravice ve Frýdku až k jezu pod 
tělesem hráze údolní nádrže Morávka včetně části přivaděče vody do 
Lučiny od splavu č. 18 – vyznačeno tabulemi.
Přítok Mohelnice k revíru nepatří. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb 
zakázán.
Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.
Lov na umělou mušku bez omezení.

473 061 OLEŠNÁ 3 – MO Frýdek-Místek 9 km 3 ha
Přítok Ostravice, Odry. Od tabulí vyznačujících konec revíru Olešná 2 A 
na konci vzdutí nádrže Olešná až k pramenům.
Všechny přítoky a úsek Olešné od silničního mostu na začátku obce 
Metylovice až k pramenům včetně horní části Palkovského potoka od 
autobusové zastávky Kopeček až k pramenům jsou CHRO – lov ryb za-
kázán – vyznačeno tabulemi. Na toku Olešné od dolní hranice revíru po 
první splav je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.
Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.
Lov na umělou mušku bez omezení.
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