
HODNOCENÍ  ČINNOSTI   roku 2019 spolku AVZO Rybníka Kocián 

                                                                       Loučná nad Desnou 
      Pokračujeme v dobrých výsledcích i letos i kdyţ je několik příčin a potíţí, které 
musíme zdolávat. Téměř všechnu naši aktivitu i výsledky přinášejí naše stránky 

                             www.kocianloucna.cz 
Jiţ od roku 2007 informují v dílčích kapitolách o činnosti , výsledcích výlovu ryb, 
prodeji a konání soutěţí a sportovních akcí. 

 
V AKTUALITÁCH – je nyní vysvětlena příčina výpadu či opoţdění běţných zpráv 
v závěru roku 2019. Je to omluva autora našich stránek Ing. Petra Matyáše 

v důsledku jeho nemoci a osobních problémů. Zároveň snaha dohnat zameškané. 
 

VÝSLEDKY a TRŢBY jsou pravidelně sledovány od roku 2003 a také letošek je 
pokračováním úspěšných let minulých. K lovu bylo vydáno 1357 rybářských 
povolenek a při návštěvě tří aţ pěti osob, kteří rybáře doprovázejí, to dokládá spolu  

s návštěvou okolních zařízení opravdu vysoký počet.  Rybáři vylovili 2754 kg pstruha 
a 499 kg kapra. Spolu s další spotřebou na uzení ryb, ceny při soutěţích i dalšími 
ztrátami a úhynu to činí 4 140 kg všech druhů ryb.  

      Dovezeno bylo letos 3 600 kg pstruha a 700 kg kapra. Zůstává tedy letos 
opravdu nejmenší zásoba 170 kg. Pravidlem sobotního uzení ryb je celkový roční 
prodej 144 kg. Všichni návštěvníci na rybníku rádi ocení moţnost vyuţití výhodné 

prodejní doby pro občerstvení, kdy ostatní uţ nemají provoz. U nás je pivo Šerák 
v láhvi oblíbený nápoj a kaţdoroční prodej do 7 000  kusů trvá. Také letní  prodej 
nanuků i ostatních nápojů přispívá ke spokojenosti zákazníků. 

 
SOUTĚŢE a SPORTOVNÍ AKCE  jsou řadu let důleţitou součástí naší činnosti. Letošní 
soutěž mladých rybářů na Kociánu byl jiţ 8. ročník v sobotu 14. září. I přes niţší 

účast je zaznamenán výlov 58 kg pstruhů – počtem 135 kusů. Diplomy, ocenění, 
snímky vítězů a celková spokojenost dává předpoklad i konání dalšího ročníku. 

Soutěž mladých rybářů Dětských domovů Olomoucka 12.října 2019 – 6.ročník 
byla počtem více neţ 30 soutěţících a desítek účastníků doprovodu z osmi domovů  
úspěšným pokračováním předchozích. Dobré počasí a úspěch vítězů byl oceněn 

řadou pěkných dárků a cen. Občerstvení organizátoři připravují pro všechny. 
V plánu je i pokračování soutěţe, na které v roce 2020 opět na Kocián přijedou.  
Otevření provozu Rybníka -  Ukončení provozu 

V pátek 12.dubna 2019          *  v úterý 31.října 2019 
Parkový běh zámeckým parkem v Loučné  *  8.ročník  17.dubna 2019 
Také letošní akce, jedna z 25 na šumpersku byla velice úspěšná; počasí letos přálo. 

 
PROBLÉMY a JEJICH ŘEŠENÍ  ! 
Od počátku září 2019 hledáme způsob jak zvýšit přítok vody do Rybníka Kocián. 

I kdyţ na  horním přítoku upravujeme hráz, nedostatečný přítok nestačí zvýšit 
hladinu a tím nepřitéká voda do rybníka v parku, kde jsou chovány ryby k výlovu. 
Naši domněnku, ţe voda se ztrácí v potrubí zahrádek nebo u výtoku rybníka a poţa-

davek odborného vyšetření jsme předali jako ţádost vedení Obce Loučná n/D.    
 
Loučná nad Desnou, 27.11.2019             Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO TSČ ČR 

                                                           Rybníka Kocián Loučná nad Desnou 

http://www.kocianloucna.cz/

