Zápis
ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 20.9.2016 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru a DK (dále jen V a DK) : PharmDr. Josef Marek, Ing. Lubomír Fiedler,
Ing. Jan Krsek, Hubálek Lukáš,
Omluveni: Hybš Jiří, Fajt David, Jiří Kubový, Jiří Žerníček,
Hosté:
Usnášení schopnost V
Schůze V
je počtem přítomných členů 4 z celkového počtu 5-ti členů výboru
usnášeníschopná.
Jednání VS s následujícím programem zahájil Ing. Lubomír Fiedler, který také jednání
vedl po celém svém průběhu.
Ověřovatelem zápisu (usnesení) z VS byl schválen
pro 4

proti 0

Hubálek Lukáš,

zdrželo se 0

Navržený program jednání:
1. Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 4.8.2016.
2. Zpráva účetního –stav financí – Marek
3. Vyhodnocení akce Rybí hody 2016
4. Různé, diskuze
a) stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda, jednatel
b) stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –
předseda

POk pro výtěr 2016 (po jeho
napadení a sežrání vydrou) – zajištění nových ryb popř. jiker POk
v očních bodech 150 tis…

c) Řešení

chybějícího generačního seriálu

d) Plán nákupu ryb na zyrybnění Záhořský rybník a Mostiska a nákupu na

vánoční prodej 2016.
e) Řešení nedostatku vody a poskytování min. 1.5 l/s pro Orlický rybník –

stížnost a odpověd.
f) Mantinely pro nákup vánočních ryb
5. Závěr
Hlasování o programu jednání:

pro 4

proti 0 zdrželo se 0

Pro navržený program se vyslovilo celkem 4 členů V z 5-ti - program jednání byl tedy
schválen

Program jednání
Ad1.) Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 4.8.
2016.
Pošta došlá:
účetní

Rozhodnutí o odnětí půdy ze ZPF – rybníky líheň – sumu za odněrtí uhradí

Pošta odeslaná: Podání žádosti o PS – Rbníky líheň na VHO Žamberk

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 4.8.2016 (popř. starších VS)
a) Příprava na stavbu dvou zemních rybníčků v líhni – bylo vydáno ÚR, podána žádost o
vydání SP a následně proběhne výběr vhodného dotačního grantu - Probíhá.

Usnesení z VS 4.8.2016 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.2) Zpráva účetního - stav účtů a pokladen
Stav účtů: 37 000. ,Stav poklady: 5 200,- v pokladně líhně je 6000 .,Celkem tedy stav financí celkem: 48 200,- Kč
V očekávání příjem vyfakturováno 0 Kč ( cca 50 tis. je v poskytnutých rybách,
krmení… chovu V Klášterci n.O, které bude splaceno dodávkou tržních ryb)
V povinnosti plateb výdaje ve splatnosti 0 ,-Kč

Ad.3. Vyhodnocení akce “Rybí hody 2016”

Čistý zisk je 5 400,- Návštěvnost nedosáhla předpokladů, zřejmě výběrem termínu.

Termín příštích rybích hodů ve 2017 bude v So 9.9. 2017

B. Výbor MO schvaluje:
Ad4) Různé
chybějícího generačního seriálu pro výtěr 20 16 PO (po jeho

c)Řešení

napadení a sežrání vydrou) – zajištění nových ryb, jiker Po v očních
bodech 150 tis. a dále jiker Pd v očních bodech 50 tis.
d)Plán nákupu ryb na zyrybnění Záhořský rybník a Mostiska a nákupu na
vánoční prodej 2016.
Schválené řešení c-d)):
-Záhořský rybník – Od T. Urbana z rybníka Jarka - K3 max. 1000 kg (á
62,-/kg vč. DPH).
- Mostiska
anur,….????

- Od Sopřeče

podle nákupu od Urbana

xxx kg - kapr,

Celkem se ale v roce 2016 nakoupí od obou dodavatelů max. 1000 kg K
(zarybnění á 500 kg do obou rybníků)
- Liheň – generačnka Pok od T. Urbana z rybníka Jarka - není známo
množství (cca 100 – 150 ks Po2 – cca 25 cm) - Byl by to materiál na
generačku od 2017 ---. Cena nebyla dojednána. Předpoklad max. do 110,/kg. Vč. DPH.
Hlasování o programu jednání:
pro 4

proti 0 zdrželo se 0

-

Přestupek našeho člena Jana Kovařík, Spořilov 697 Letohrad, č. povolenky
na MV 808. Dopustil se přestupku spočívajícího v chytání na 3 pruty
s použitím trojkáku s mrtvou rybkou jako nástrahy. Výbor navrhuje
přestupek potrestat 10 hodinami pracovní činnosti v líhni dle zadání
hospodáře.

-

Hlasování o programu jednání:

pro 4

proti 0 zdrželo se 0
C. Výbor MO projednal v různém:

Ad 4. a-b). Diskuze, různé, závěr
a) stanovení úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda, jednatel, účetní,
hospodář
Nákup ryb na Vánoční prodej ( K 1 tř. a výběr max. 1000 kg, Amur 100 kg, Š 60 kg (20
ks), sumec10 kg (á 3 kg). Vánoční ryby se nakoupí od Sopřče ale s dodáním cca v pol.
12/2016.).

b). stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –
předseda

Prodeje ryb:
24.9. Lukáš Hubálek
1.10. Fiedler
8.10. Krsek
15.10. Marek
22.10. Marek
29.10. Krsek

e). řešení nedostatku vody a poskytování min. 1.5 l/s pro Orlický rybník –
stížnost a odpověd.
E-mailové korespondence ze dne 15.9.2016
---------- Původní zpráva ---------Od: Správce <spravce@eywan.cz>
Komu: jankrsek@seznam.cz, kubovy.jiri@seznam.cz
Datum: 15. 9. 2016 14:55:04
Předmět: přítok do orlického rybníka

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Váš hospodář pan Hubálek mi nebere telefon a zpět
nevolá, píši vám email. Žádám Vás o vyřešení velice nepříjemné situace u orlického rybníka.
Nejen naši hoteloví hosté,ale i rybáři co u nás chytají říkají, že to
není normální, aby jste nám nenechali žádný přítok. Udělali jsme maximum pro to, aby jsme
udrželi hladinu co nejvýše. Vybudovali jsme hráz v potoce, aby se lépe doháněly ztráty bočním
dopouštěním, vyměnili a utěsnili jsme prkna na stavidle, takže voda již
neutíká. Od vedení jsem dostal dokument (viz. příloha), ve kterém se zavazujete
minimálním přítokem. Vzhledem k tomu, že již více jak 2,5 měsíce je tam
přítok nulový. Doteď jsme to lepili bočním dopouštěním, ale zarazili
jste i vodu do potoka, takže už ani toto nestačí. Rybáři by měli mít starost o všechny ryby a ne
jen o ty své. Máme mnohem větší rybník než Vaše sádka, ale přítok nulový. Ryby jsou přiotrávené
plyny unikajícími ze dna. Rybník je zaplněn řasou. Toto není normální.
Teď už není voda ani v potoce. Byl jsem se podívat nad sádkama a tam je
vody docela dost. Chápu, že při těchto vedrech je vody málo, a proto je

těžké udržet přítok, ale je třeba dělit vodu úměrně velikosti rybníka.
Nechat si všechno nepřipadá v úvahu.
Žádáme Vás o okamžitou nápravu.
Děkuji.
-S pozdravem
Správce TVRZ ORLICE
Pavel Macan, DiS.
EYWAN s. r. o.
Orlice 1
561 51 Letohrad
IČ:27544192, DIČ: CZ27544192
tel: 465 677 723
mob: 774 000 293
ODPOVĚĎ (napsal a zaslal e-mailem jednatel dne 15.9.2016 ve 23:01 hod).
Vážený pane správce, pane majiteli, kolegové z výboru MO ČRS,
nepříjemná situace s přítokem vody ze standardního bočního přítoku do Orlického rybníka je
nám přiznávám známa. Bohužel na vině je především příroda a minimální srážkové úhrny v
posledních měsících, nikoliv záměr či dokonce sobeckost našeho hospodaření, jak by se mohlo
zdát a jak je cítit z Vašeho upozornění. Pokud není dostatek vody v toku Jablonský potok nad
naši líhní, nemůže být ani v potoce pod líhní. To je myslím logické. Závazek rybářů, který byl
učiněn v roce 2013 nepopíráme a dokládá naši tehdejší vůli zajistit vodu pro všechny ryby, ne jen
pro ty naše jak píšete. Bohužel za přírodní kritický nedostatek vody, který vygradovat v roce
2015 a trvá i letos nemůžeme. Veškerá voda, která proteče líhní, a je ji v obou letních měsících
minulých dvou let opravdu málo, je navracena nazpět do potoka pod líheň, ze kterého je možné
také v takto kritických situacích napájet Váš rybník přehrazením toku pod mostkem. To je
možné realizovat vždy, pokud v potoce nějaká voda poteče. Za tohoto stavu je jisté, že napájení
z boku od pana Kvapila je již téměř nezajistitelné. Rozdíl, který jako rybářský hospodář vidím v
chovu kaprovitých ryb (případ Vašeho rybníka) a lososovitých ryb (chovaných v líhni) je z hlediska
potřeby vody významně odlišný. Nároky na vodu a kyslíkové potřeby se nedají porovnat. Váš
rybník je navíc kontinuálně napájen i spodními vývěry chladných podzemních vod jejich
drenováním do údolní nivy toku T. Orlice do dna rybníka, pro které bylo toto vodní dílo v historii
také založeno a které nám jsou dobře známé (rybník nejde vypustit i z důvodu trvalého přítoku
spodní vody). Takže dotace Vašeho rybníka není pouze z povrchového zdroje, což je oproti
našemu hospodářství nepoměrně velké výhoda, kterou jsem vždy na jednáních s panem Taclem
zdůrazňoval, když se jednalo o výši min. přítoku do Orlického rybníka.Z uvedených argumentů si
dovoluji tvrdit, že ohrožení ( důsledky případných úhynů) Vašich chovaných kaprovitých ryb
nejsou pravděpodobné, což se ale nedá tvrdit o rybách lososovitých. Pokud by jste měli zájem,
můžeme Vám třeba hned zítra, nebo v sobotu ukázat, jaké komplikace s nedostatkem, vody v líhni

máme my (teplota vody, bující zelené řasy, nulový přítok vody do spodního rybníčka s kapry...),
aby jste viděli, jak vypadá již přímé ohrožení chovu ryb a každodenní denní úhyny našich ryb.
Ujišťuji Vás, že na to není příjemný pohled. Navíc se můžete podívat i z Vaši terasy, jak to
vypadá s přítoky s stavem vody u nás a každý den po 16 .00. hodině (dnes naposled) uvidíte mne
osobně, jak se brodím v plavkách po prsa v horním rybníčku a vybírám z teplé vody řady a
uhynulé rybky. Každý den se na mne z Vaši terasy takto dívají Vaši návštěvníci a občas i
personál a možná i ti rybáři – hosté, kteří si pak jsou zarybařit na Váš rybník a jsou v posuzování
moudří. Podle předpovědi počasí na příští dny se dá předpokládat posílení srážek a vylepšení
průtoku v Jablonském potoce. Stav by se tedy měl pro obě strany vylepšit . Pokud se tak i přesto
nestane, osobně v pondělí 19.9.2016 zajistím převod vody v množství co max. půjde z našich
rybníčků do koryta pod boudu pana Kvapila do Vašeho stavidla, které Vám celý rok poctivě
čistíme a zprůchodňujeme i přes jeho trvalé uzamčení Vašim zámkem. Zasloužili bychom si za to
alespoň poděkování. Tím si už více neuškodím nad stav, jaký v současnosti mám. Našim záměrem
není sousedská konfrontace, které již bylo v minulosti myslím dost. Žádáme pouze pochopení
plynoucí ze situace, již druhý rok pokračujícího sucha, které neovlivníme. Měli bychom ale uznat,
že rozumnější, nežli vymožení závazku za každou cenu je dnes zajištění minimálních životních
podmínek živočichů postupně sestupně řadě, jak se pohybují jejich životní potřeby pro zachování
jejího holého života. Na tom musíme trvat a pro to jsme připraveni i ke konfrontaci. Ale to
jsem již v minulosti dal myslím dostatečně najevo.
S pozdravem
Ing. Lubomír Fiedler- rybářský hospodář a jednatel MO ČRS z.s., Letohrad

Dne 19.9.2016 odpoledně jsem (jednatel) přítok do Orlického rybníka do směru stavidlo u Kvapila
obnovil v množství cca 1 l/s, což je max. a prohloubil jsem přítok do stavidla. Zajistil jsem

ještě dotaci cca 0,2 l/s násoskou - hadicí z prostředního rybníka.
E-mailem jsem také odpověděl správci Orlické Tvrze dne 19.9. 2016
Vážení kolegové, pane správce,
do dnes jsem od Vašich zástupců neobdržel žádné stanovisko na můj páteční e-mail.
Považuji proto mé vysvětlení za dostatečné. Současně jsem dnes zajistil požadovaný
odtok z potoka do směru stavidla u Kvapila, jak jsem přislíbil a to i přes to, že průtočné
množství v potoce na líhní nedoznalo žádné změny. Aby voda mohla v tomto malém
množství protéct až k Vám, prohloubil jsem rýhu ke stavidlu a vyčistil jej.

Fiedler – jednatel MO ČRS Letohrad

From: Správce [mailto:spravce@eywan.cz]
Sent: Tuesday, September 20, 2016 1:44 PM
To: fiedler@vak.cz
Cc: jankrsek <jankrsek@seznam.cz>; Lukáš Hubálek <tvrdej.lukas@seznam.cz>;
marek@letohrad.cz; Ředitel TVRZ ORLICE <director@eywan.cz>; Jaroslav Toman
<toman@orlicko.cz>; Pavel Tacl <tacl@eywan.cz>
Subject: Re: přítok do orlického rybníka

Dobrý den,
děkujeme za vyjasnění toho jak to vidíte a některé nové informace z vašeho oboru.
Prvně vám chci poděkovat za váš aktivní přístup a snahu, především za vyčistění rýhy a
obnovu přítoku. I já mám rád dobré sousedské vztahy a udělám maximum pro vzájemnou
spokojenost.
I když jako člověk chápu váš smutný příběh a je mi líto vás i vašich ztrát, pochopte, že
jsem placen zaměstnavatelem a proto musím jednat v jeho prospěch. I přes vaším
svazem podepsanou dohodu jsem více jak dva měsíce akceptoval její neplnění, protože
jsem to plně chápal - snažil jsem se to vyřešit z naší strany - teď bych mohl napsat
dojemný příběh jak jsem se při plném rybníce potápěl až do bahna a měnil poslepu prkna
stavidla abych udržel hladinu na maximu..... ale buďme věcní (a o to do budoucna moc
žádám i Vás - jsem plně vytížen a nemám čas číst slohové práce - to mi raději zavolejte).
Po dvou měsících ale nešla voda ani z boku a to už jsem řešit musel z již jmenovaných
důvodů.
Dnes jsem mluvil s panem Hubálkem a našli jsme docela rozumné řešení úpravy bočního
přítoku. Myslím že když to bude fungovat, budeme všichni spokojeni. Nelpím na
doslovném plnění podepsané dohody, jde mi o rozumné kompromisní řešení přijatelné pro
všechny zúčastněné.
Těším se na další spolupráci a ještě jednou děkuji za vstřícný přístup.

S pozdravem
Správce TVRZ ORLICE
Pavel Macan, DiS.
EYWAN s. r. o.

Orlice 1
561 51 Letohrad
IČ:27544192, DIČ: CZ27544192
tel: 465 677 723
mob: 774 000 293

Jubilea členů:
Příští jednání výboru bude v pondělí dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v klubovně
MO.
Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír - jednatel

………………………………………………….

Zápis ověřil: Hubálek Lukáš - hospodář

………………………………………..……….

V Letohradě dne 20.9.2016

