Aktuální popis rybářských revírů
(s platností od 1.1.2021)
471 063 ODRA 1 – MO Bohumín

14 km 52 ha

GPS Z: 49°56'56.061"N, 18°19'58.859"E, K: 49°52'18.028"N, 18°17'6.923"E
Od státní hranice v Kopytově až po silniční most v Hrušově včetně
Bohumínské stružky (GPS Z: 49°56'2.339"N, 18°21'3.617"E, K: 49°52'5.086"N, 18°20'45.398"E) a
Vrbické stružky (GPS Z: 49°53'50.325"N, 18°19'13.355"E, K: 49°52'4.959"N, 18°20'45.289"E) od ústí do Odry po
rozdělovací objekt v Rychvaldu.
Součástí revíru je slepé rameno Odry (GPS 49°55'45.262"N, 18°20'59.447"E) propojené s Kališovým jezerem.
Ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě platí pouze na toku Odry.

471 064 ODRA 1 A – MO Bohumín

100 ha

Revír tvoří:

Štěrkopískoviště Vrbice v k.ú. Vrbice - Pudlov 100 ha
(GPS 49°53'27.346"N, 18°19'28.007"E)
Lov ryb je celoročně zakázán v úseku od mola u vjezdu do areálu štěrkovny směrem vpravo až 30 m za
čerpací stanici vody
Lov ryb z ostrova je celoročně zakázán.
Revír je součástí ptačí oblasti Heřmanský stav-Poodří.
Na revíru je zakázáno stanování a umisťování obytných přívěsů, karavanů apod. Lovící, který bude pro
přespání používat přístřešek nebo bivak, je povinen mít v místě pobytu chemické WC, a to z důvodu
udržení čistoty okolí. Platí přísný zákaz vylévání použitého chemického WC na revíru a na přilehlé
pozemky. Každý lovící může mít pouze jeden bivak (přístřešek) a bude zabírat max. 3 metry břehové
hrany. Po ukončení lovu bude neprodleně bivak (přístřešek) odstraněn.

471 079 OLŠE 1 – MO Bohumín

8 km 19 ha

GPS Z: 49°56'56.561"N, 18°20'0.048"E, K: 49°54'41.78"N, 18°28'39.384"E
Přítok Odry. Od státní hranice u Kopytova až k ústí řeky Petrůvky u Závady mimo řeku Petrůvku.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 171 ODRA 1 B – MO Bohumín

55 ha

Revír tvoří podrevíry:

1 Velké Kališovo jezero v k.ú. Bohumín

50 ha

(GPS 49°55'13.198"N, 18°20'44.004"E)
2 Malé Kališovo jezero v k.ú. Bohumín
5 ha
(GPS 49°55'23.758"N, 18°19'51.421"E)
Zákaz lovu ryb platí na Velkém Kališově jezeře v areálu bývalého pracoviště štěrkovny až k rohu při vtoku
stružky do řeky Odry. Na Malém Kališově jezeře platí zákaz lovu ryb 30 m na obě strany od čerpací stanice
vody.
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru.
V souvislosti s likvidací vodních rostlin platí do odvolání na Velkém Kališově jezeře tato
ustanovení:
1. Nejmenší lovná míra amura bílého je zvýšena na 60 cm.
2. Nejmenší velikost nástražní rybičky (živé, mrtvé nebo její části) je stanovena na 15 cm.
3. Úlovek amura bílého, štiky obecné a candáta obecného je omezen na 2 ks měsíčně.
4. V období od 1. května do 31. srpna platí zákaz vnadění jakýmkoliv způsobem.

