
Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad  za rok 2019 

 

Vážení přátelé rybáři, hosté, 

 

dovolte mi stručně zrekapitulovat činnost výboru MO a celé organizace za rok 

2019. Výbor MO a DK se na VS v roce 2019 sešel celkem 8x. Výbor MO pracoval 

v obsazení  s 5 ti členy. DK pak ve tříčlenném složení. Jednání výboru a DK byla 

vždy společná. 

Výbor  naplňuje vytyčený směr vzájemné informovanosti o dění v MO vůči 

svým členům. Pravidelně a bez otálení zveřejňoval na spolkových webových 

stránkách (www.crsletohrad.cz) úplné zápisy ze svých jednání a zveřejňoval aktuality 

z dění ve spolku.  Tyto zápisy prováděl s maximální otevřeností se záznamy o 

skutečném obsahu jednání VS a DK  a jejich přijatých závěrech. Současně byla 

naplněna podmínka pravidelného vyhodnocování vytyčených úkolů výboru a jeho 

členů  v daném čase.  Snaha o aktuálnost informací na webových stránkách 

umožnila všem členům MO zjistit si potřebné informace a novinky ze života MO 

v průběhu roku, pokud se o činnost spolku nezajímají přímo. Ve složení výboru ani 

DK nedošlo v průběhu roku 2019 k žádným  změnám. 

 Dále výbor považuje za splněné i ujednání, že klíčová rozhodnutí budou při 

jednáních konzultována se členy DK a k jejich názorům na věci v hlase poradním  

bude nasloucháno. Důležité především bylo, že členové DK opět přicházeli s řadou 

návrhů, které byly k projednávaným tématům přínosné. 

K důležitým momentům v  činnosti výboru a DK v r. 2019 směřující k veřejnosti a 

prezentaci MO  bych  zařadil: 

Hlavní akce MO v roce 2019, které výbor a DK společně s některými ze členů 

zajišťoval: 

- Rybářské závody Mostiska  25. 5.2019 (dospělí a mládež) - garant Jiří 

Kubový. Bylo účastno  92 závodníků, z toho 5 osob z org. Niemcza. Bylo 

dosaženo čistého výtěžku  30 900,- Kč. Výsledková listina ve všech třech 

kategoriích je k dispozici na www.crsletohrad.cz.  Největší rybou byl kapr 

61 cm o váze 4,1 kg. Celkem bylo uloveno 115 ks kapra a 1 760 ks ryb 

ostatních druhů. Výtěžek bude použit výhradně k účelu následných 

zarybnění MV. 

- Rybářské závody dětí -  18.5.3019 -  jako každoročně dobrá  účast a 

příjemné chytání. 

Rybí hody  21.12.2019  a Vánoční prodej ryb  21.12 – 23. 12. 2019.   
s celkovým čistým výtěžkem  33 tis. Kč.  

http://www.crsletohrad.cz/
http://www.crsletohrad.cz/


Nakoupeno pro vánoční prodej bylo: 

Kapr:   1 150 kg (do 3 kg)   1 250 kg  (vel. průměr 3,5 kg) 

Amur: 50 kg (vel. cca 2-3 kg/ks) 

Štika: 10 ks  (cca 1,5-2 kg/ks)  

Sumec: 5 ks (cca 5 kg/kus) 

Zůstatek neprodaných ryb na sádkách  za celkem 17  400 Kč 

Neprodané ryby: kapr   cca 100 kg ponechán v rybníku na sádkách  (7 000,-) 

        Štika   15 ks – bude do 31. 1. 2020 vypuštěna do MV  (7 900,-) 

        Sumec 3 ks – bude ponechán na sádkách k prodeji (2 500,-) 

Saldo Vánočního prodeje bylo tedy zcela srovnatelné s rokem 2018. Ceny ryb  
(nákup a prodej) byly zachovány také jako ve 2018. 

 

 

 V neposlední řadě je třeba zmínit i péči o naši MV a pstruhovou vodu Orlice 5. 

Zarybňování obou rybníků MV v roce 2019 proběhlo ve dvou etapách. Jarní před ryb. 

závody,  následně jen dravci (Š a Ca)  a okoun. Kapr nebyl na podzim vysazován 

s ohledem na  výskyt nákazy  kaprů Herpes virem v okolí    Pardubic, odkud násady 

nakupujeme. Na  pstruhovém revíru došlo k zarybnění   až po 30.4  a pak i 

mimořádné k letnímu zarybnění. K zarybnění 2019 byly použity násadové ryby Si3  a 

Po 1-2 výlučně z vlastních zdrojů.  

 

a) Přehled o zarybnění a jeho finančním objemu: 

Mostiska 

5/2019  
Kapr tržní  70,- /kg    400 kg  28 000,- 
 
9.7.2019 
Candát (rychl. Plůdek 5 cm)  3,-/ks  3 000 ks    9 000,- 
 
10/2019 
Štika tržní      230,-/kg         30 kg      6 900,- 
Candát tržní      345,-/kg                   40 kg    13 800,- 
 
11/2019   
Okoun vytříděný       57,50,-/kg        250 kg    14 375,- 
 
Podzimní zakrmování obilí  (pšenice krmná)         150,-/q +  doprava   5 500,-     
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM         77 575,- 
 
            (v roce 2018 to bylo za  213 936,-) 

 

 



Záhořský rybník 

9.7.2019 
Candát (rychl. Plůdek 5 cm)  3,-/ks  1 500 ks      4 500,- 
 
Podzimní zakrmování obilí  (pšenice krmná)         150,-/q +  doprava   5 500,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM           10 000,- 
             (v roce 2018 to bylo za  141 354,-) 

 

Dobroučské tůně 

5/2019  
Kapr tržní  70,- /kg    40 kg              2 800 ,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM           2 800,- 
                   (v roce 2018 to bylo za   0,-) 

       

Nižší objem nasazených ryb do MV obecně  ve 2019  bylo v souladu se záměrem 

extrémně vysokého vysazení   na podzim 2018,  umocněno  obavou  o  možné 

zavlečení nákazy Herpes virem. Navíc oblast, ze které MO nakupuje násadové ryby 

byla z části pod zvýšeným veterinálním dohledem, ikdyž doposud  bez zjištění 

nákazových stavů. 

 

 

b) Pstruhový revír T. Orlice 5 

Zarybňovací plán obsahoval skladbu obsádky Po 2 a  Si 2 v objemu 100 kg 

Po2  a 350 kg Si 2. Objem násady Po 2 byl zajištěn nákupem od MO Turnova  a  

vysazen do revíru dne 29. 4. 2019.  Vysazení Si 2 následně proběhlo  ve dnou 

etapách v dubnu a červenci 2019. Plánovaný  zarybňovací plán P vyjádřen ve fin. 

objemu    66 750,- byl splněn a VčÚS zaplacen. Navíc byly do revíru vysazeny 

všechny slovené ryby  Po 1-2 z chovných potoků  před výsadbou plůdku (82 ks 

Písečná a Dlouhoňovice  a 155 ks Hnátnický potok).  

 

c) Provoz líhně 

Podmínky  pro hospodaření a úspěšnost MO v roce 2019 byly ve znamení  

pokračujících méně příznivých klimatických  podmínek a vodních stavů  Jablonského 

potoka.  



 

Chovaná obsádka v líhni 2019: 

- Si 2   (ve 3 rybníčcích)      1 000 kg  (odhad) 

- PO 3 generační 1 rybníček  (nakoupen ve 2019 od MO Turnov)   100 kg 

- Si 1    1rybníček            50 kg (odhad) 

- Kapr násada 0,5 kg  (z MO Rokytno nakoupen jaro 2019)   138 kg  

(1 rybníček) 

- Jikry Si           30 000 ks 

- Po vlastní generačka  z výtěru podzim 2019 (zatím neukončeno) 75 000 ks  

Pro udržení chované obsádky Si  a PO,   bylo nutné vynaložit náklady na 

zajištění provzdušňování a čeření 4 rybníčků a počítat tak s vyšší spotřebou el. 

energie (cca + 10 tis. Kč/rok).  Výtěr Si  2019  již nepočítal s prodejem plůdku, o který 

není zájem a je často napadán kožovcem a velká část jich uhyne. Proto naše MO  

v listopadu 2019 z vlastních  ryb vyprodukovala  pouze  30 tis. jiker, z toho je cca 25 

tis. určeno pro prodej MO které si  tento objem  dopředu zamluví a  5 tis. si 

ponecháme pro vlastní chov na tržní rybu.  Chov proběhne výlučně ve vnitřních 

nádržích vodou z potoka před kanálem, které ochrání  ryby  před parazity a plísněmi.   

c) Produkce a hrubé výnosy z vlastního chovu, nakoupené jikry Po v OB  a 

prodeje plůdku 2019: 

PO:    Prodej cizím ( MO  z VčÚS H.K.) jaro 2019:    celkem prodáno 167 000 Ks 

Hlinsko   20 tis. á 0,35,-/ks      7 000,- 
Hrochův Týnec  10 tis. á 0,35,-/ks      3 500,- 
Chrast   20 tis. á 0,35,-/ks      7 000,- 
Chrudim I   10 tis. á 0,35,-/ks      3 500,- 
Skuhrov n.B   10 tis. á 0,35,-/ks     3 500,- 
Solnice   20 tis. á 0,35,-/ks      7 000,- 
Jevíčko   20 tis. á 0,35,-/ks      7 000,- 
Králíky   30 tis. á 0,35,-/ks     10 500,- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
z toho: 

Celkem prodej cizím (svazové MO  - 140 000 Ks)  v hodnotě         49 000,- 

PO rozkrmený plůdek pro MO Bojanov    12 000 ks á 1,-/ks     v ceně       12 000,- 

PO rozkrmený plůdek MO Běstvina            15 000 ks á 1.-/ks    v ceně       15 000,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příjem Celkem         76 000,- 



 

  

PO:  Nákup jiker PO v OB   jaro 2019 :  celkem  nakoupeno  200 000 ks 

- Zientek  Peklo Vamberk  28.1.2019   0,2875,-/ks 100 tis  28 750,- 

- MO Turnov  29.1.2019  0,35,-/ks   100 tis 35 000,- 

 Výdaj    celkem                               - 63 750,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čistý výnos z prodeje plůdku Po              12 250 ,- 

 

Si :   Prodej cizím  2019  : 

Si plůdek do  – MO Bojanov  5 000 ks á 1-/ks    5 000,- 
Si plůdek do  – MO Nekoř          10 000 ks á 0,35,-/ks    3 500,- 
Si  MO Č. Třebová               600 ks á15,-/ks    9 000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem utrženo :                   17 500,- 

 

ZISK  produkce líhně  za prodej plůdku a násad 2019:       29 750,- 

Granty: 

Dotovaná produkce  Mn (z grantu města Letohrad bylo uhrazeno)          17 000,-
Ostatní granty na podporu chovu ryb v líhni                          20 000,- 

Contipro  a.s.                  20 000,- 

Obec Hnátnice a D. Dobrouč        8 000  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čistý  příjem z grantů                             65 000,- 
                

 

 

Výroba  pro vlastní potřeby - ocenění 

PO     

- Potoky          15 000 

 (osazeny potoky Hnátnický  6 tis, Písečná  2 tis a Dlouhoňovice  2 tis. Horní Čermná 
5 tis ).  



- Vlastní chov líheň          8 000 

- Ztráta jiker při líhnutí           10 000 

Celkem:                   33 000 ks 

Cena : (33 tis * 350,-)                          11 550,-
       

Pd:                      0 K č  

 

Si:                 15 000 ks   

Cena…       Vlastní potřeba (350 kč/1000ks)                                           5 250,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem utrženo :               16 750,- 

 
 

 Čistý výnos z prodeje Si, Po a  výroby pro vlastní potřeby za 2019 :   
111 500   Kč 

 

d) Odpracovaný čas nad rámec brigádnických hodin členů výboru, DK a 

líhňařů za 2019: 

Fiedler     347    
Marek Josef       69,5 
Krsek       112 
Mařík Fr.        15 
Drbohlav       70 
Žerníček     207,5 
Sysr        44 
Fajt David        36 
Černohous Lukáš                86 
 
  
Celkem hodiny za  201 :   987  hodin   

-  dosažený výnos za prodej plůdku a násady  111 500-, což činí v průměru  
113  Kč/hod  v brutto výnosech. 

Pro čistý výnos je nutno odečíst uznatelné náklady na výnosy (pes, odpisy HIM, 

krmení, celkovou spotřebu el. energie 2019…).  

 

 



e) Klubovna,  příjmy z nájmů 

- roční  výnos z nájmu klubovny a zařízení činil:       59 200 ,-Kč 

- roční výnos z provozu (nájmu) prostor fotovoltaické elektrárny:  15  036,- Kč 

- Nájemné za rybník v líhni:       26 000,- Kč 

 Celkem další výnosy z provozu líhně:                 100 235,- Kč

   

 

f) Výlovek  z MV za 2019 

Je v samostatné tabulce, která je součástí podkladů na VČS. 

 

g) Ostatní  významné úkoly 

- Výbor absolvoval partnerskou návštěvu u MO ČRS v Niemczi - splněno 

- Výbor zajistil  kompletní obměnu vybavení kuchyně – splněno 

- Výbor provedl celkovou opravu jednoho rybníčku v líhni – splněno 

- Školení  nových členů na 1 RL zajišťoval  jednatel- splněno 

- inventura majetku a účetnictví- splněno 

- Evidence brigádnické práce (předán soupis splněných brigád za 2019  členů 

účetnímu) - splněno 

- Plán práce výboru MO ČRS Letohrad na rok 2019. 

Společné  schůze  výboru  a DK  MO ČRS Letohrad se budou konat zpravidla  každý  měsíc v klubovně 

MO ČRS, vždy v 18.00 hod. Výborové schůze jsou pro členy výboru a předsedu DK povinné. Pokud se některý člen 

omluví a podle plánu práce bude mít na VS úkol (zprávu), zašle jej jednateli  a předsedovi  MO min. 1 týden před 

konáním výborové schůze písemně, nebo e-mailem. - Plněno 

Program: 

Úkoly, které se budou řešit operativně na každé schůzi: Plněno 

- přijatá a odeslaná pošta - účetní 
- kontrola plnění úkolů ze zápisu a usnesení z minulé výborové schůze – jednatel 
- jubilanti – místopředseda, účetní 
- schválení cestovních náhrad, účtenek za materiál, krmivo, faktury za dodavatelské práce a ostatní 

k proplacení, žádosti na nákupy materiálu a ryb  – předseda, místopředseda, jednatel, hospodář. 
- stav účtů, pokladen –  kontrola příjmů a výdajů, predikce příjmů a výdajů na další měsíc – účetní 
- příprava brigád, prodej ryb veřejnosti, hospodaření v líhni – hospodář 
- informace hospodáře na MV (dle aktualit) 



- různé - každý člen výboru úkoly podle plánu práce a další příspěvky, organizace akcí,  inventarizace 
majetku…. 

 

Z každé výborové schůze se bude pořizovat prezence a zápis o usnesení, který vždy podpisem   ověří jeden 

zvolený člen výboru. Zápis a usnesení bude do týdne od konání VS zveřejněn na webových stránkách MO.-  

Plněno 

Program  každé VS bude v předstihu min. 1 týdne před jejím konáním zveřejňovat jednatel MO všem členům 

výboru a DK.- Plněno 

 

- Plnění plánu  MO  na 2019  

1. V líhni provádět výtěry, péče o jikry a plůdek ryb v raných stadiích - líhňařská skupina – plněno. 
2. Obnovit chov generačních Po pro výtěry již podzim 2019 (spolupráce s VčÚS H.K.) – plněno. 
3. Odchov plůdku a jeho prodej, prodej tržních ryb, včetně vánočního prodeje ryb  - hospodář + líhňařská 

skupina+brigády – plněno. 
4. Jarní úklid líhně  - mládež   - splněno. 
5. Podle plánu slovů, provést slovy potoků a chráněných pásem řeky a odlovů při případných haváriích  - lovné 

čety, DK-splněno. 
6. Vysazování ryb do revíru T. Orlice 5 dle zarybňovacího plánu – hospodář, DK, vyúčtování účetní- splněno. 
7. Zarybnění Malé vody dle zarybňovacího plánu na 2019 (jaro před závody Mostiska, podzim dozarybnění) – 

je předmětem jednání dle stavu nákazy Herpes virem v ČR 2019. Bude zřejmě odsunuto na jaro 2020. 
8. Prodej povolenek a administrativy (účta…) – pokladník MO, výbor MO- plněno. 
9. Pravidelné sekání trávy v líhni,  Mostiska a Záhořský rybník, případně vybraná místa řeky – skupiny Jiřího 

Kubového- plněno. 
10. Slov mníka spodní rybník Jablonský les – hospodář + brigády – nebude se lovit, již tam není vysazen. 
11. Údržba nářadí, nátěry, revize elektroinstalací, strojů, RHP  a nářadí - brigády- plněno. 
11. Podle potřeby provádět slovy rybníčků v líhni- líhňařská skupina- plněno.  
12. Zajistit školení a zkoušky pro nové členy na rok 2019 – výbor MO – plněno. 
13. Vést kroužek mládeže – referent mládeže- plněno. 
14. Zajištění grantů a podpor spolkové činnosti na 2019 -  jednatel výboru MO (město Letohrad) – plněno. 
15. Zjištění příspěvků za péči o toky (obec Hnátnice, D. Dobrouč, Contipro Group……) – splněno. 
16. Uspořádat Vánoční prodej ryb 2019 – připravuje se.  
17. Účast na ryb. závodech partnerského města   Niemcza  2019   - splněno. 
18. Nákup nového nábytku do klubovny (kuchyň)  a vybavení kuchyně - plněno 
19. Požádat o dotace na výstavbu dvou rybníčků v areálu líhně, popř. dle rozhodnutí výboru zahájit jejich 

výstavbu (stavební povolení je platné do 31.12.2019), popřípadě prodloužit SP. Byl prodloužen termín 
dokončení o 3 roky. Zatím se s výstavbou nepočítá. 

20. Další úkoly, které vyplynou z požadavků na řádný chod MO ČRS Letohrad a schválí je  
výbor MO a DK 

21. Dodatečný úkol – rekonstrukce břehů rybníčků líheň – provedeno u spodního rybníčku u voliéry 

Brigády se budou konat každou  sobotu v období  od 1.dubna – 31.srpna  2019, vždy od 8.00 hod. Pokud člen 

MO nestihne odpracovat hodiny ve vyhlášených termínech, může je zaplatit (cena hodiny je 150,- Kč), nebo 

může hodiny nahradit naturálním plněním  podle rozhodnutí hospodáře MO. Členům, kteří nesplní 

v posuzovaném období svoji brigádnickou povinnost, nebo ji nenahradí naturálním plněním, popř. finanční 

náhradou, zaplatí  pouze členský příspěvek, nebude jim prodána žádná povolenka k lovu  a členský průkaz 

odevzdají výboru MO do depozitu.    Splnění brigád doporučuje výbor v měsících  květen – srpen, kdy je hodně 

práce. Mimo tento interval již není zaručeno, že bude práce pro splnění uvedených brigád.  



 Brigádnická povinnost platí pro členy muže od 16-ti do 60-ti let věku včetně roku, ve kterém je tento věk 

dosažen. Osvobození od brigádnické povinnosti může povolit jen výbor na základě písemné odůvodněné žádosti 

podané členem. Hodiny za člena může odpracovat i jiný člen. Brigádnická povinnost je stanovena 15 hodin/rok. 

– plnění se průběžně a eviduje se  

- Výbor  po zvážení všech okolností  rozhodl o  zachování stávající základní ceny  
povolenky ve výši 1 700 Kč/rok.  Cena  roční povolenky  hostovské  se nemění a činí  
2 200 Kč.  Ostatní časové povolenky … ZTP.. se taktéž nemění. 
Výbor na svém jednání 23.10.2019 odsouhlasil   cenu  roční povolenky ve výši 50% 
běžné ceny  pro členy MO Letohrad  nad 75 let (včetně roku, ve kterém je tato 
věková hranice dosažena). Týká se to pouze povolenky roční,  ceny pro kratší 
povolenky se nemění. Pravidla lovu, včetně možného max. počtu ponechaných ryb 
se pro tento typ  povolenky nemění. 
Upraveny byly  ceny u  krátkodobých povolenek na 2020 ( denní, týdenní a měsíční 

pro členy i nečleny MO Letohrad). Zveřejněno na www.crslerohrad.cz 

- Výbor schválil místní doplňky na MV platné pro 2020 – splněno 

Závěr: 

Závěrem  tohoto krátkého shrnutí mi dovolte vyjádřit všem aktivním členům 

MO poděkování za jejich práci a to bez rozdílu, jestli pracují v orgánech MO, nebo se 

aktivně zapojili do činnosti v rámci ryb. závodů mládeže a dospělých a akcí 

pořádaných pro veřejnost  i vánočního prodeje,  nebo činnosti v provozu líhně.  S 

 časem „bojujeme“  všichni každý den  a není tak samozřejmostí, že jej někteří z části 

věnují dobrovolně spolku s minimálním nárokem na odměnu či  požitek.  A za to 

všem, kterých se to týká patří velký dík. Bez nich by se spolek nikam neposouval a 

postupně by se vytratil ze života Letohradu nadobro.   

 Všem Vám, ale to už bez rozdílu přeji v roce 2020 pevné zdraví, úspěchy u 

vody a radost z ulovených ryb. Zachovejte přízeň a dělejte čest naší MV.  Výbor se i 

nadále bude starat o činnost spolku a jeho rozvoj.  Jsou pro to vytvořena z roku 

20189všechny předpoklady.  

Pokud bude obdobný zájem o povolenky na MV jako v minulém roce, dá se udržet 

atraktivita obou vod (zejména pak Mostiska a Záhořský rybník) i pro 2020. 

V opačném případě by mohl  postupně nastat problém. Náklady na ryby i  pozemky  

pod  Mostisky  totiž nebudou klesat.  

Závěrem:  

Ctěte fair play pravidla sportovního rybaření a to nejen na naší MV a tato 

pravidla vštěpujte i mladším, méně zkušeným členům MO. Výbor a líhňaři uvítají 

jakoukoliv  pomoc  členů při provozu líhně, zejména v letních měsících, kdy je nejvíce 

práce okolo údržby pozemků a objektů.  Jistě chápete, že  jednatel, předseda, účetní  

a hospodář  to v líhni  sami nevytrhnou. 

    Za výbor  MO Letohrad předseda, jednatel a hospodář MO 

http://www.crslerohrad.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


