
 

Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad  za rok 2021 

 

Vážení přátelé rybáři, hosté, 

dovolte mi stručně zrekapitulovat činnost výboru MO a celé organizace  

Letohrad za rok 2021. Výbor MO a DK se na VS v roce 2021 sešel celkem 7x. Výbor 

MO pracoval v obsazení  s 6-ti členy,  DK pak ve tříčlenném složení. Po úmrtí pana 

Jiřího Hybše byl jako nový člen DK kooptován Richard Tschopa. Jednání výboru a 

DK byla vždy společná. MO stihla  zorganizovat VČS 2021 v pozdějším,   červnovém 

termínu bez ohledu na budoucí prognózy covidového výhledu.  Je podstatné, že  MO 

tedy má uzavřeny všechny covidové roky řádnou VČS, schváleny potřebné 

dokumenty a usnesení.  Bez  přerušení průběžně probíhal i prodej živých ryb 

(pstruhů) a  uskutečnil se i tradiční vánoční prodej  s rybími hody.  Další příjmy 

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

lososovitých ryb a pronájmem klubovny a nájmu střechy pro   fotovoltaiku. Opět se 

tak ukázalo že  provoz líhně a provozní činnosti v ní probíhající zajišťují  do rozpočtu 

MO významné a hlavně trvalé příjmy. 

Výbor v uplynulém roce 2021  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 průběžně 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 naplňována  podmínka 

pravidelného vyhodnocování vytyčených úkolů výboru a jeho členům  v daném čase.  

Snaha o aktuálnost informací na webových stránkách tak umožňuje  všem členům 

MO zjistit si potřebné informace a novinky ze života MO včas a v průběhu roku, 

pokud se o činnost spolku nemohou, nebo nechtějí zajímat  přímo.   

Ve složení výboru nedošlo v průběhu roku 2021 k žádným  změnám. V DK za 

zesnulého Jiřího Hybše  byl nahrazen nový  člen kooprací. Stal se jím Richard 

Tschopa. 

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. 2021 směřující k veřejnosti a 

prezentaci MO  byli  aktuálními opatřeními  pandemickým stavem  opět  poněkud 

omezené. 

 

http://www.crsletohrad.cz/


Hlavní akce MO v roce 2021, které výbor a DK společně s některými ze členů 

měl dle programu činnosti zajistit: 

- Rybářské závody Mostiska  (dospělí a mládež) -  konaly se pouze pro 

dospělé a to  v náhradním podzimním termínu  (září). 

-  Proběhly Rybí hody  22. 12. 2021  a uskutečnil se i tradiční Vánoční 

prodej ryb  od 21.12 – 23. 12. 2021   s celkovým čistým výtěžkem 20  tis. 

Kč. Nakoupeno pro vánoční prodej  2021 bylo: 

1 200 kg kapr  (z toho  minimálně  600 kg  ve výběru)  
10 kg  lín 
103 kg Amur 
60 kg  Štika   ( 25 ks á 2,4 kg) 

48 kg  Sumec   (1x 10 kg, 1x 15 kg a 5x 4,6 kg) 

 

Zůstatek neprodaných ryb na sádkách činil hodnotu  celkem  cca 3 500 Kč (několik  
kusů  štiky,  amura, lína  a 4ks  sumce). Ceny ryb  (nákup) byly  totožné jako  ve 
2020, ceny prodejní  stejné jako ve 2020 s vyjímkou  kapra  +5,-/kg. Zbylý  Amur (15 
kg), kapr (10 kg)  a  Lín (2 kg)   byl vysazen do D. tůní ve 3/2021. 

 

 V  Zarybňování obou rybníků MV v roce 2021 proběhlo pouze na podzim (část 

cca 500 kg před ryb. závody do Mostisk, zbytek do obou MV v listopadu.  V roce 

2021 bylo vysazeno: 

Mostiska: 

Kapr – 1125 kg   (73 019,-) 
Amur – 132 kg (13 510,-) 
Lín -  20 kg (2 760,-) 
 
Záhořský rybník: 
 
Kapr – 545 kg   (38 232,-) 
Amur – 200 kg (20 470,-) 
Lín -  20 kg (2 760,-) 
 
Dobroučské tůně: 
 
Kapr – 10 kg   (700,-) 
Amur – 15 kg (1 530,-) 
Lín -  2 kg (276,-) 

 

Celkem bylo na MV vysazeno – viz podrobný Statistický přehled  násady a výlovku 

za 2021. 

 

 



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 v letní 

sezoně . K  zarybnění 2021 byly použity násadové ryby Si3  a Po 1-2 z vlastních 

zdrojů a  z nákupu tržního Po3. V celkovém objemu Si tržní vlastní  220 kg, Pd  

vlastní 450 kg  a Po 3 z MO Domašov 200 kg), PO1-2 z našich chovných potoků (PO 

1-2  v počtu 159 ks,   Si 1 v počtu 103 ks a 3 kg ostatní bílé  ryby.  Navíc bylo 

vysazeno  v plůdku POO 15 000 ks a SI0 15 000 ks.  Násadový plán  na 2021 ve výši 

92 800 Kč  byl naplněn na 100%. 

 

a) Přehled o zarybnění MV  a jeho finančním objemu 2021 : 

Mostiska 

Kapr tržní     1 125 kg       73 019,- 
Amur tržní        132 kg    13 510 - 
Lín tržní         20 kg      2 760,- 
  
Doprava            3 468,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM          92 757,- 
                (v roce 2020 to bylo za  177 168 ,-) 
 

 

Záhořský rybník 

Kapr tržní      545 kg       38 231,- 
Amur tržní      200 kg     20 470,- 
Lín tržní         20 kg      2 760,- 
 
Doprava            3 468,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM            64 930,- 
                 (v roce 2020 to bylo za  55 085,-) 

 

Dobroučské tůně  

Kapr tržní       10  kg           700,- 
Štika tržní        15 ks         1 530,- 
Lín tržní         2 kg            276,- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM                2 506,- 
               (v roce 2020 to bylo za   14 300,-) 

       



Celkově byla v roce 2021 do revíru Malé vody vysazena násada   za  160 193,- 
                    (v roce 2020 to bylo celkem za 246 533,-)
  
 

 

b) Pstruhový revír T. Orlice 5 

Zarybňovací plán 2021   

Si tržní vlastní  220 kg, Pd  vlastní 450 kg  a Po3 z MO Domašov 200 kg), PO1-3 
z našich chovných potoků (PO 1-2  v počtu 159 ks,   Si 1 v počtu 103 ks.  Navíc bylo 
vysa- zeno  v plůdku POO 15 000 ks a SI0 15 000 ks.  Násadový plán  na 2021 ve 
výši 92 800 Kč   byl naplněn na 100%. 

 

Sloveno  Si1,  PO 1-2 z potoků jaro 2021:  (Ryšavý, Svoboda) 

Celkem  v  Hnátnický  potok, H. Čermná, Dobroučka, Potočnice : 

PO1 – 79 ks 

PO2 – 80 ks 

Si1 – 103 ks 

Ostatní druhy – 20 ks 

         

c) Provoz líhně 

Podmínky  pro hospodaření a úspěšnost MO v roce 2021 byly ve znamení  

příznivých klimatických  podmínek a  celoročně nadprůměrných vodních stavů  

Jablonského potoka.  

 
Obsádka líhně k 31. 12. 2021: 

 
- Generační PO5  - cca 100 ks  
- Tržní Pd – cca  500 kg 
- Tržní Si – cca  1 50 kg 
- PO 2  - cca 200 ks 
- PO1 – cca 300 ks 
- PD1 – cca  1 500 ks 

Vánoční ryby dle dodacího listu 
   

 

 

 

 

 



 

Produkce a hrubé výnosy - z vlastního chovu, nakoupené jikry a  násady  a 

prodeje plůdku a násad  jaro  a rok 2021: 

 

1) Zpráva o  prodeji plůdku Po0 a Si0 cizím  a vlastnímu chovu v líhni 

 

Prodáno Po0 cizím:     232 000 ks,   utrženo         100 000,- 

Prodáno SiO cizím:     0 ks,  utrženo              0 ,- 

Nákup jiker v OB               0 ks                                    0,- 

Prodej Po0 - velmi rozkrmený (MO Bojanov) 12 000 ks     12 000,- 

Zisk z prodeje plůdků                  112 000,- 

 

2) Produkce pro vlastní potřebu  celkem -  průdek velmi rozkrmený (1,-/ks): 

 

Ponecháno Po0 pro vlastní potřebu v líhni    1 000 ks  za cenu                          
1 000,- 

Ponecháno Si0 pro vlastní potřebu     0 ks  za cenu                                      
0,- 

 

Vysazeno ve 4-5/2021  jako mix PoO a SiO do vlastních potoků: 
Hnátnický  potok     Si0   5 000 ks  za cenu          5 000,- 

       PO0  5 000 ks za cenu    5 000,- 

 

Potočnice Písečná      Si0   3 000 ks  za cenu          3 000,- 

       PO0  7 000 ks za cenu    7 000,- 

 

Čermenka Horní Čermná              Si 0   7 500 ks za cenu          7 500,- 

       PO0  7 500 ks za cenu    7 500,- 

Hodnota produkce plůdků pro vlastní potřeby  a potoky              36 
000,-  

3)  Prodeje  násad  a tržních ryb cizím zákazníkům 

Siven tržní ( MO Solnice)  110 kg       12 100,- 
PO+Si vyřazené generačky       
 16 000,- 
 

Zisk z prodeje  násad                  28 100,- 

 

Celkem čistý výnos líhně z prodeje plůdku, násad a produkce pro vlastní 
potřebu              176 100 ,- 

 
 
 
 
 



 
4) Granty a dary 2021:  
 
Dotovaná produkce  Mn (z grantu města Letohrad)                        20 000,-  
Ostatní granty na podporu chovu ryb v líhni, drobné   dary              25 000,-
Dotace města Letohradu na činnost a mládež        8 500,- 

Čistý  příjem z grantů  a dotací                               53 500,-  

 

5) Nákup  násady do líhně 2021: 

- Pd0  (Francouz) rozkrmený z MO Nekoř   5000 ks (1,-/ks)    5 000,- 
- Pd 1  z MO Jablonné n.O  (12 cm)  2 500 ks           25 000,-   
- Pd 1,5  (Francouz)   z MO Jablonné n.O  (20 cm)  150 ks        3  000,- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem nakoupeno:        33 000,-
   

              

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

líhňařů za 2021: 

            Počet hodin  
Fiedler Lubomír      255   
Krsek Jan       238  
Černohous Lukáš      160  
Marek Josef       56,5       
Žerníček Jiří       56   
Sysr Jiří       50 
Fajt David       12  
 
Celkem odpracované hodiny za  2021 nad rámec brig. povinnosti :   827,5 hodin    
 
 
e) Klubovna,  příjmy z nájmů 2021 

- roční  výnos z nájmu klubovny a zařízení činil:               31 900,-Kč 

- roční výnos z provozu (nájmu) prostor fotovoltaické elektrárny           42 402,- Kč 

 Celkem další výnosy z provozu líhně:                         74 302,- Kč

   

f) Výlovek  z MV za 2021 

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

 



 

g)  Plnění  významných  úkolů dle plánu  MO na 2021 

- Výbor provedl celkovou opravu  dalších 1 ks  rybníčku v líhni – splněno ( ke 
dnešnímu dni máme opraveno  5 zemních  rybníků a okolí kolem nich). 

-  Školení  nových členů na 1 RL – splněno. 
-  Inventura majetku a účetnictví- splněno. 
- Evidence brigádnické práce (předán soupis splněných brigád za 2021  členů 

účetnímu) – splněno. 
- Návštěva na závodech v Niemcze – neuskutečnilo se z covidového důvodu v PL 
-  Vánoční prodej a rybí hody – splněno. 
-  Plán práce výboru MO ČRS Letohrad na rok 2021 – splněno. 
- instalace tepelného čerpadla  (TČ) pro vytápění klubovny s dálkovou regulací 

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

- Výměna krytiny Pergola (a její protažení  její levé části o cca 1 m) – splněno 
- Otevírací  dvoukřídlá brána do líhně  z PČS  OV  ve vlastnictví Tvrze- splněno   
-. Posuvná brána do vstupu do líhně od příjezdové cesty -splněno 
- Zahájení výstavby zemního rybníka – plán prací pro 2021 splněn.   
- Výtěr generačního PO 5 – splněno (na jikrách bylo ke 31.12.2021 celkem  215 000 

ks). 
 
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 a prací na MV.  Za to všem, kterých se to týká patří 

velký dík.   

 Všem Vám za nově zvolené členy výboru a DK  přeji v roce 2022 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 2021 všechny předpoklady.  Rok 2022 je 

navíc i  rokem volebním, kdy budeme volit  členy do výboru a DK. Nejbližší rozvojové 

plány naleznete v návrhu  pránu  práce   MO  pro  2022. 

Kvalitní zarybnění  naši MV v roce 2021  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 2022 se oproti roku 2021 mírně  upravily ( viz 

podrobný přehledy cen na www.crsletohrad.cz. 

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 

http://www.crsletohrad.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


