rybářství

KAM NA RYBY?
Atraktivní pstruhové revíry MRS
– Svitava 2 a 3
Řeka Svitava pramení ve Svitavské pahorkatině asi 3 km
severozápadně od Svitav v nadmořské výšce 472 m. Největším
přítokem je říčka Křetínka, která se do Svitavy vlévá z pravé
strany v Letovicích.
text: Petr Spurný foto: autor, Ivo Novák
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a území Jihomoravského kraje
Svitava protéká od obce Stvolová
jižním směrem k Brnu, na jehož
jižním okraji se vlévá z levé strany do Svratky. Délka celého toku dosahuje 98,4 km
a průměrný roční průtok v ústí do Svratky je 5,11 m3/s. V zájmovém území MRS
je úsek Svitavy rozdělen do pěti rybářských
revírů. Od ústí do Svratky přes město Brno
až po Bílovice nad Svitavou je to mimopstruhový revír Svitava 1 a dále proti proudu potom čtyři pstruhové revíry Svitava 2,
3, 4 a 5.

Co je teplice?
Na Svitavě není vybudována žádná údolní nádrž, která by umožnila vytvoření
sekundárního pstruhového pásma v nižší nadmořské výšce, ale řeka patří mezi
tzv. teplice. Takové toky jsou zásobovány
bohatými prameny podzemní vody přímo do koryta řeky, které říční vodu v létě
ochlazují a v zimě naopak oteplují, takže
tyto řeky obvykle nezamrzají (odtud název teplice). V případě Svitavy je to oblast
Březové, odkud je také odváděna pitná
voda pro Brno. Od Letovic je potom Svita-

va dále ochlazována přítokem Křetínkou,
na níž je vybudována stejnojmenná údolní nádrž (viz. Rybářství 2/2017). V tomto
článku se budeme blíže věnovat pstruhovým revírům Svitava 2 a 3, v dalším navazujícím příspěvku, revírům Svitava 4 a 5.
Revír Svitava 2
Začíná od jezu v Bílovicích nad Svitavou a pokračuje v délce 16 km až po splav
v Blansku (tzv. Klamovka). Plocha revíru
je 32,0 ha, nepatří k němu Křtinský potok
a z parkoviště podniku ADAST v Adamo-
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 11.

