
Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad  za rok 2020 

 

Vážení přátelé rybáři, hosté, 

 

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

2020. Výbor MO a DK se na VS v roce 2020 sešel celkem 7x. Výbor MO pracoval 

v obsazení  s 6-ti členy,  DK pak ve tříčlenném složení. Jednání výboru a DK byla 

vždy společná. Rok 2020  nebyl rokem obvyklým. MO měla to štěstí, že ještě stihla  

zorganizovat VČS 2020, po které  se společenský život téměř zastavil. Tento 

nepříznivý stav  následně provázel činnost MO po celý rok 2020.   Ztráty 

z nájemného klubovny a  zrušených rybářských závodů  odhadujeme na více jak 100 

tis. Kč.   Ostatní činnost pak byla  více či méně poznamenána   střídavým  

rozvolňování a následným spřísňováním protikoronarových opatření.  Všichni jsme 

doufali, že se situace do konce roku stabilizuje  a doženeme  alespoň malou  část 

ztracených příjmů. To se ale nestalo a tento stav bohužel jak se ukazuje přetrvává i 

letos. Bylo  velké štěstí, že mohl téměř bez přerušení průběžně probíhat prodej 

živých ryb (pstruhů) a vánoční prodej  s rybími hody přes okénko.  Další příjmy 

zajistila produkce líhně, prodejem  plůdků,  tržních ryb a odrostlejších násad 

lososovitých ryb. 

Ukazuje se, že pokud by se našel ještě někdo, kdo by pochyboval o 

smysluplnosti  provozu líhně a činnosti  v ní probíhající, rok 2020 všem ukázal, že 

bez příjmů z tohoto majetku by financování chodu organizace a provozu Malé vody 

nebylo možné.  Je třeba si uvědomit, že na tento majetek přesto, že vyžaduje nemalé 

prostředky pro jeho údržbu i rozvoj,  lze čerpat  různé finanční podpory   a dotace ze 

strany  pravidelných podporovatelů (města Letohradu a dalších  dárců).  Sám jsem 

se s tímto názorem  některých členů  MO v minulosti  setkával, naštěstí v posledních 

letech již  tento názor nebyl  téměř slyšet.  Ti, kteří budou tuto zprávu číst se v těchto 

slovech třeba  sami „najdou“.  

Výbor v uplynulém roce 2020  pokračoval ve vytyčeném směru otevřené a 

široké 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 podstatné 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 nemohou, nebo nechtějí zajímat  přímo.  Na jednání Výboru a DK se 

v průběhu roku žádný ze členů nepřišel podívat.  

http://www.crsletohrad.cz/


Pro rok 2021 se tak  výbor rozhodl, že i jeho jednání   budou přístupná členům 

MO.  Termíny VS proto budou předem zveřejňovány a to min.  týden před jejich 

konáním. Výbor si dopředu termíny nestanovuje, neboť  jeho členové  mají svá 

zaměstnání a možnost  pro jednání  domlouvají   s minimálním    předstihem  

(v zápisech z VS  si  další termín jednání výbor dopředu nestanovuje). Ve složení 

výboru ani DK nedošlo v průběhu roku 2020 k žádným  změnám. 

Výbor také 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. 

Důležité momenty v  činnosti výboru a DK v r. 2020 směřující k veřejnosti a 

prezentaci MO  byli  vyhlašovanými opatřeními  pandemickým stavem  velmi 

omezené. 

Hlavní akce MO v roce 2020, které výbor a DK společně s některými ze členů 

měl dle programu činnosti zajistit: 

- Rybářské závody Mostiska  (dospělí a mládež) -  nekonaly se 

-  Rybí hody  22. 12. 2020  a Vánoční prodej ryb  21.12 – 23. 12. 2020  se 

uskutečnil  s celkovým čistým výtěžkem  32  tis. Kč.  Bylo dosaženo téměř 

shodného  zisku   jako ve 2019 - splněno 

Nakoupeno pro vánoční prodej  2020 bylo: 

1 200 kg kapr  (z toho je minimálně  600 kg  ve výběru)  

10 kg  lín 

100 kg Amur 

33 kg  Štika   (15 ks štika o průměru  2 - 2,5 kg) 

25 kg  Sumec  (5ks cca 5 kg/ks)  

 

Zůstatek neprodaných ryb na sádkách  za celkem 5 000 Kč (několik  kusů  kapra, 
štiky,  amura, lína  a 2ks sumce). Ceny ryb  (nákup a prodej) byly  totožné jako  ve 
2019. 

 

 V  Zarybňování obou rybníků MV v roce 2020 proběhlo ve dvou etapách. Jarní 

i podzimní  s  dravci (Š a Ca)  a okounem.  V roce 2020 bylo vysazeno 180 kg i 

trofejního kapra.  

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

pstruhovém revíru T Orlice 5  došlo k zarybnění  po 30.4  a pak i mimořádně k letní 

sezoně . K  zarybnění 2020 byly použity násadové ryby Si3  a Po 1-2 z vlastních 

zdrojů  z nákupu tržního Po. V celkovém objemu Po tržní 100 kg (16 000 Kč  z MO 

H.K) a Si vlastní 540 kg  (54 000,-), PO1-3 z potoků   480 ks. 

 



a) Přehled o zarybnění MV  a jeho finančním objemu 2020 : 

Mostiska 

Kapr tržní     1 330 kg     105 178,- 
Amur tržní      320 kg    32 752,- 
Candát 1 rok         25 kg     8 625,- 
Lín tržní         40 kg     5 520,- 
Ostatní (okoun)       210 kg   18 112,-  
Doprava           6 980,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM        177 168,- 
                (v roce 2019 to bylo za  77 575 ,-) 
 

 

Záhořský rybník 

Kapr tržní      600 kg       42 780,- 
Amur tržní        50 kg      4 600,- 
Candát 1 rok         5 kg      1 725,- 
Doprava            5 980,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM            55 085,- 
                 (v roce 2019 to bylo za  10 000,-) 

 

Dobroučské tůně 

Kapr tržní     200 kg        12 000 ,- 
Štika tržní         7 ks          1 610,- 
Candát tržní         3 ks   690,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM              14 300,- 
               (v roce 2019 to bylo za   2 800,-)  

      

Celkově byla v roce 2020 do revíru Malé vody vysazena násada   za  246 533,- 
                             (v roce 2019 to bylo   91 215,-)  
 

b) Pstruhový revír T. Orlice 5 

Zarybňovací plán 2020  obsahoval skladbu obsádky Po 2 a  Si 2 v objemu 100 kg 

Po2  a 350 kg Si 2.  Bylo vysazeno 2020:  Po tržní 100 kg (16 000 Kč  z MO H.K) a 

Si vlastní 540 kg  (54 000,-), PO1-3 z potoků   480 ks. 

 

 



Sloveno  PO 1-2 z potoků jaro 2020:  (Ryšavý, Svoboda) 

Hnátnický  potok         180 ks 

Potočnice a Dlouhoňovický p.       140 ks 

Dolní Dobrouč - Dobroučka        160 ks  

 

c) Provoz líhně 

Podmínky  pro hospodaření a úspěšnost MO v roce 2020 byly ve znamení  

příznivých klimatických  podmínek a  celoročně nadprůměrných vodních stavů  

Jablonského potoka.  

 
Obsádka líhně k 28. 11. 2020: 

Po gen.            225 ks  - bude se vytírat 

Pd gen      ks  ( není určeno na výtěry)    cca 30 ks – k prodeji jaro 2021 

Pd1  francouzký Kemlops ( z MO Ústí n.O. )                     1 500 ks  - nakoupeno z MO 

Ústí n.O   

Si 1/2 vlastní                                                                  1 000 ks 

Po 1/2 vlastní                       500 ks 

Si jikry             17 000 ( 7 000 vlastní, 10 000 z  MO Ústí n.O) 

Pd a Si tržní         400 kg ( 100 kg vlastní a 300 kg nakoupeno  

od Korába) 

Si 2,5         cca 400kg  (připraveno k prodeji  

2021) 

Vánoční ryby dle dodacího listu 
 

  Výtěr Si  2020  již nepočítal s prodejem plůdku, o který není zájem a je často 

napadán kožovcem a velká část jich uhyne. Proto naše MO  v listopadu 

2020z vlastních  ryb vyprodukovala  pouze  17 tis. jiker, z toho je cca 12 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.   

 

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

prodeje plůdku 2020: 

1) Zpráva o  prodeji plůdku POo  a SIo cizím  a vlastnímu chovu v líhni 

 

Prodáno POo cizím:     177 000 ks,   utrženo          88 000,- 

Prodáno SiO cizím:         5 000 ks,  utrženo            5 000 ,- 

Nákup jiker v OB  Turnov              100 000 ks              - 28 000,- 

Zisk z prodeje plůdků                  65 000,- 



2) Produkce pro vlastní potřebu  celkem:  

 

Ponecháno POo pro vlastní potřebu v líhni  10 000 ks  za cenu              4 000,- 

Ponecháno SIo pro vlastní potřebu    25 000 ks  za cenu             8 750,- 

 

Vysazeno mix PoO a SiO do vlastních potoků: 

Hnátnický  potok        5 000ks  ze cenu               2 000,- 

Potočnice a Dlouhoňovický p.      5 000 ks  za cenu              2 000,- 

Dolní Dobrouč - Dobroučka      10 000 ks za cenu               4 000,- 

Hodnota produkce plůdků pro vlastní potřeby              20 750,-
  

3)  Prodeje násad cizím zákazníkům 

Siven tržní   ( MO Litomyšl)  500 kg                50 000,- 

Siven tržní ( MO Solnice)  180 kg       18 000,- 

Individuální prodeje (Si1)          8 250,- 

Zisk z prodeje  násad                  76 250,- 

 

Celkem čistý výnos z prodeje plůdku, násad a produkce pro vlastní 
potřebu                162 000 ,- 

4) Granty a dary 2020:  

 

Dotovaná produkce  Mn (z grantu města Letohrad)                        20 000,-  

Ostatní granty na podporu chovu ryb v líhni, drobné   dary              28 000,-

Dotace města Letohradu na činnost a mládež        8 500,- 

Čistý  příjem z grantů  a dotací                               56 500,- 

               

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

líhňařů za 2020: 

            Počet hodin  
Fiedler Lubomír      249   
Marek Josef       60    
Krsek Jan       86     
Černohous Lukáš      91     
Žerníček Jiří       34   
Sysr Jiří       17  
 
Celkem odpracované hodiny za  2020 nad rámec brig. povinnosti :   537  hodin   
Dosažený  hrubý výnos pouze za položky prodej plůdku + prodej  vlastních 
odchovaných rybích násad mimo MO  byl ve výši 162 000 -,.Pro čistý výnos je nutno 
odečíst uznatelné náklady na výnosy ( např. odpisy  z HIM,   vynaložené krmení, 
podíl na celkové spotřebě el. energie 2020…).  
 



e) Klubovna,  příjmy z nájmů 2020 

- roční  výnos z nájmu klubovny a zařízení činil:        34 000,-Kč 

- roční výnos z provozu (nájmu) prostor fotovoltaické elektrárny   14 000,- Kč 

 Celkem další výnosy z provozu líhně:                    48 000,- Kč

   

f) Výlovek  z MV za 2020 

Tuto statistiku naleznete v samostatné tabulce, která je součástí podkladů na VČS 

 

g) Ostatní  významné splněné  úkoly ve 2020 

- Výbor provedl celkovou opravu  dalších 3 ks  rybníčků v líhni – splněno ( ke 
dnešnímu dni máme opraveny  již 4 zemní rybníky a okolí kolem nich). 

-  Školení  nových členů na 1 RL – splněno. 
-  Inventura majetku a účetnictví- splněno. 
- Evidence brigádnické práce (předán soupis splněných brigád za 2020  členů 

účetnímu) – splněno. 
-  Vánoční prodej a rybí hody – splněno. 
-  Plán práce výboru MO ČRS Letohrad na rok 2020 – splněno. 
- instalace tepelného čerpadla  (TČ) pro vytápění klubovny s dálkovou regulací 

provozu a rekonstrukce paralelního systému topení v krbových kamnech 
s provozem  TČ.  

- Plnění plánu  MO  na 2020 – splněno ( kromě úkolu 13, 17 – pandemie covid 19, a 
úkolu č. 19 – přesun na 2021). 

 

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 líhni.  Za to všem, kterých se to týká patří velký dík.  

 Všem Vám za výbor a DK  přeji v roce 2021 pevné zdraví, úspěchy u vody a 

radost z ulovených ryb. Zachovejte přízeň našemu stavu a dělejte čest naší MV 

uvnitř i vně.  Výbor se i nadále bude starat o činnost spolku a jeho rozvoj.  Jsou pro 

to vytvořeny z roku 2020 všechny předpoklady.  Rok 2021 je navíc i  rokem, ve  

kterém naše MO oslaví 100 let od svého založení (7. 3. 1921). Toto jubileum nás 

všechny zavazuje  k pokračování  v činnosti a  v rozvoji našeho spolku. Nejbližší 

rozvojové plány naleznete v návrhu  pránu  práce   MO  pro  2021. 

Kvalitní zarybnění  naši MV v roce 2020  nám opět dává  dobré předpoklady pro 

kvalitní sportovní vyžití nejen pro všechny zájemce  z našich řad, ale  i pro naše 

hosty. Ceny povolenek na MV na 2021 se oproti roku 2020  nemění. 



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 i čistotář  to v líhni  sami nevytrhnou. 

 

    Za výbor  MO Letohrad předseda, jednatel a hospodář MO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


