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KAM NA RYBY?
Atraktivní pstruhové revíry MRS
– Svitava 4, 5
Při minulé procházce kolem pstruhových revírů řeky Svitavy jsme došli až do
Doubravice nad Svitavou. Dnes se vydáme dále proti proudu řeky k revírům
Svitava 4 a 5. Čeká nás 25 km dlouhý úsek táhnoucí se kolem Boskovic a přes
Letovice až po obec Stvolovou.
text: Petr Spurný foto: autor, Ivo Novák
Revír Svitava 4
Začíná od jezu v Doubravici nad Svitavou a končí pod jezem mlýna ve Zboňku.
Je dlouhý 13,3 km, jeho plocha dosahuje 13,0 ha a hospodaří na něm pobočný
spolek MRS Boskovice. K revíru nepatří
Úmoří, Bělá Boskovická a Semíč. V úseku
od konce oplocení areálu čisticí stanice pod
obcí Svitávka po dřevěnou lávku na konci
roviny (asi 300 m) platí v době od 1. 10. do
30. 11. a od 16. 4. do 30. 6. zákaz brodění
(vyznačeno tabulemi). Míra pstruha obecného je stanovena na 28 cm. Revír je tvořen

převážně proudnými úseky s výškou vodního sloupce 0,2–0,7 m, v meandrujících
partiích s podemletými hlinitými břehy se
vytvářejí až 2 m hluboké tůně. Na proudy
navazují pomalu tekoucí úseky, které přecházejí do hlubokých nadjezí. Břehy jsou
místy strmé a vzrostlá vegetace často znesnadňuje přístup k řece. Okolní krajina je
tvořena převážně loukami, částečně lesy
a poli. Říční dno je většinou tvrdé, v klidnějších partiích se objevují i jemné sedimenty, šířka toku kolísá mezi 6 a 10 m.
Spodní část revíru je dobře přístupná po

silnici č. 374 severním směrem od Blanska.
Pokud bychom po této silnici pokračovali
až do Boskovic a odbočili doleva na silnici
č. 150, dostaneme se ke Svitavě u Mladkova. V horní části revíru Svitava protéká
podél hlavního silničního tahu z Brna na
Svitavy, jde o silnici č. 43 (E 461), která
vede podél levého břehu řeky. Lze využít
také vlakové spojení (trať Brno – Svitavy)
se zastávkami Skalice nad Svitavou, Svitávka a Zboněk.
Na tomto revíru jsme prováděli ichtyologický průzkum elektrolovem v rámci řešení
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 12.

