Rybník KOCIÁN Loučná bilancuje v r. 2018
I.

část : Vybudování areálu na Rybníku Kocián

Od 1.dubna 2000 je Rybník Kocián ve správě Obce Loučná nad Desnou. Po vybagrování horní
části, oplocení a stavbě potřebných zařízení pro občerstvení návštěvníků byl 25. června slavnostně
zahájen provoz rybolovu. Bez pomoci Obce Loučná, sponzorů i nadšených rybářů by nebylo moţné
v tak krátké době vybudovat infrastrukturu a začít hospodařit.
Rok 2002 nejprve zaznamenává stěhování buněk a zařízení po výstavbě RYBÁŘSKÉ BAŠTY. Provoz o
desítky metrů dál pokračuje ještě v rámci hospodaření Obce Loučná.
Rok 2003 po dobrých zkušenostech s rybáři Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu všech tří
rybníků ( Kocián, Neptun a u hřiště) do správy ZO AVZO TSČ ČR Rybníka Kocián v Loučné.
Pokračuje vyuţití Kociána, chov ryb na Neptunu v zámeckém parku. V roce 2004 po výlovu u hřiště byl
ukončen jeho nájem a provoz nabídnut dalšímu zájemci.
Rok 2006. V závěru sezóny začala příprava a výstavba Tančírny. Předcházelo zde další stěhování všech
buněk a problémy s umístěním výbavy rybníka. Výlovem ryb na Neptunu 7.října byl
ukončen provoz v zámeckém parku. Nelze opomenout vybudování sportovního a cvičného areálu spolu
s hasičskou zbrojnicí a bohatým vybavením. Slavnostní otevření bylo 24.listopadu. Náklady na stavbu
dosáhly 15 milionů korun, podíl státu 14 milionů.
Rok 2007. Od dubna byl na Kociánu instalován ČERT, který otáčí vodním kolem a přispívá k okysličení
vody na rybníku. Řadu let byl jedinečnou atrakcí, obdivovanou hlavně dětmi. V září 2018
doslouţil a čeká nyní na generálku. Na Rybářské baště dne 2.7.2007 ukončil provoz nájemce, se
kterým byla velmi dobrá spolupráce i ochota připravit ulovenou rybu zájemcům. Provoz byl celé léto
uzavřen. Zavedli jsme proto náhradní prodej piva a občerstvení. Také výstavba Tančírny přinesla do
provozu Rybníka postupně řadu nesnází.
Rok 2008. Koncem března začala stavební firma s náročnou přestavbou přítoku vody do rybníka, také
přilehlé silnice aţ vedoucí k hasičskému areálu. Dokončeno 18.dubna a po napuštění byla
zahájena rybářská sezóna.
Rok 2010. Přes zimu byl rybník bez vody a provedeno důkladné vápnění. Za deset let doslouţil také
poţerák a usazen byl nový, modřínový, vyroben firmou Pavla Liďáka. Velká betonová
skruţ u přítoku zachytí velké mnoţství a kaţdoročně je vyčistěna. Počátkem září jsme uvolnili celý
prostor zázemí na Kociánu, který převzali stavbaři aby 15.prosince dokončili práce a předali objekt.
Obci Loučná se podařilo dokončit stavbu Tančírny, která musela čekat od roku 2006.
Rok 2011. V těsném sousedství rybníka Kocián byl vybudován sportovně rekreační areál pro děti,
nazvaný jako svět Vikingů „HRAD STOCKHOLM“, také skatepark. Spolu s Tančírnou
došlo ke slavnostnímu otevření v pátek 26.srpna v 16:00 hod. za dosud největšího počtu návštěvníků
i zahraničních hostů. Projekt byl spolufinancován z evropských fondů nákladem přes 19 milionů korun.
Rok 2014. V rámci příprav na letošní sezónu splníme zákonnou povinnost a výpis ţivnostenského
listu rozšiřujeme dnem 20.března o hostinskou činost a prodej lihovin. Doklad u provozu.
Vyrovnáváme se s nedostatkem pstruhů. Pohroma postihla našeho dodavatele ve Vysokém Potoku.
Úhyn celé generace pstruha obecného způsobil milionovou škodu. Nedostatečná zásoba sivena nás
postihla počátkem července. Zaznamenán rekord, kdy z 80 vydaných povolenek se polovina vrací.
Příčinou byla vysoká teplota vody.
Rok 2015. Byl před námi „rejstříkový“ zákon. Po splnění řady náleţitostí a volbě nového výboru byla
po registraci potvrzena právní forma s názvem POBOČNÝ SPOLEK AVZO TSČ ČR ZO
RYBNÍK KOCIÁN LOUČNÁ nad Desnou. Zapsán pak byl statutární orgán dne 31.10.2015 u Mě.
Soudu v Praze. V Olomouckém kraji ze 28 spolků AVZO zapsán jako první.
Rok 2016. Výsledky hospodaření roku 2016 na Rybníku Kocián byly dosud nejlepší v celé historii ZO.
Za výlov a prodej : pstruha 3 579 kg, kapra 489 kg, vánočních ryb 637 kg. Celkem 4725 kg,
také dosaţeným trţbám 925 tis. Kč vděčíme příznivým podmínkám roku.
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Rok 2017. Experiment zimního LOVU NA DÍRKÁCH trval jen 6 dnů po dobu mrazu. Vyloveno 22 kg
pstruha a trţba 2 586 Kč. Zavedení TRŢEB EET od 1.března 2017. Vedeny denní záznamy
aţ do 18.listopadu a dosáhly 770 tis. Kč. Náklady na zavedení činily přes 15 tisíc korun.
KATASTROFA na Kociánu nastala počátkem dubna. Přispěl k tomu nešťastný výtok vody pod silnicí u
hráze rybníka a rozhodnutí OÚ Loučná z 13.4. vylovit ryby a vypustit vodu. Ihned byly sníţeny ceny ryb
o 30 %, přesunuta soutěţ mladých rybářů ze září na 6.května a do 15.května zůstala zásoba jen 80 kg
pstruha. Rozborem vody zjištěna skutečná příčina : prasklý hlavní přítok vodovodu do Šumperka pod
silnicí z Koutů byl opraven a rozbor vody vyloučil nutnost opravy hráze. Finanční ztrátu 15 tisíc korun
musíme oţelet.
Zastupitelstvo Obce Loučná ustavilo nové vedení Tančírny. Dochází k zásadním změnám při plánování
kulturních akcí, vyuţití objektu zlepšení vzhledu a hospodaření.
Rok 2018. Pokračuje naše činnost úspěšně i ve sledu předchozích sezón. Naši návštěvníci si oblíbili
ochutnat kaţdou sobotu uzenou rybu. Tuto sluţbu udrţujeme od roku 2003 a také výsledek
v září 110 kg potvrzuje daný trend. Období srpna všechny trápilo sucho a teplota vody i naše rybáře
slabými úlovky. Závěr sezóny by měl být úspěšnější. Určitě to potvrdí i mladí rybáři v soutěţi 15.září.

II.

část : Výsledky sportovního rybolovu - akce rybářů

AVZO TSČ ČR ( Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností v ČR)
V Loučné má víc neţ šedesátiletou historii jako SVAZARM Loučná a ve střelecké
činnosti od roku 1960 představoval špičku nejen na Šumperku. Dosud někteří se umísťují v soutěţích
ve střelbě na předních místech do dnešní doby. Od roku 1989 po politických změnách se mění v AVZO
a předsedou ZO od roku 1968 je Antonín Kaláb. V roce 2000 rozšiřuje odbornou sekci své činnosti o
SPORTOVNÍ RYBOLOV i ZO Rybník Kocián Loučná.
PŘEHLED VÝSLEDKŮ PRÁCE na Rybníku Kocián Loučná v období 2001 – září 2018
Výlov a prodej pstruh
Kapr a ostatní
Vánoční ryby
Úhrn prodeje kg Uzené ryby kg
51 023
12 128
9 944
73 095
2 838
Za stejné období bylo rybářům vystaveno 29 390 povolenek.
Zájem návštěvníků Loučné neustále roste s moţnostmi vyuţití všech forem v areálu i okolní přírody.
Společně s rybářem přichází rodina a statistika vydaných povolenek předpokládá návštěvu statisíců.
PROPAGACE ČINNOSTI RYBNÍKA KOCIÁN
Domovské stránky www.kocianloucna.cz byly zřízeny v roce 2007 a počet přístupů v září 2018 čítá přes
34 300 přístupů, průměrně 250 měsíčně. Jak vyplývá z celého zaměření stránek Rybník Kocián
vzniknul, byl a nadále bude svázán s Obcí Loučná nad Desnou. Nejen proto, ţe jeho působnost je
spjatá s obecním majetkem a ţe se profiluje přínosem ke kulturnímu a sportovnímu dění v obci.
V tomto směru bude činnost i nadále rozvíjena.
AKCE - SOUTĚŢE – AKTIVITY RYBNÍKA KOCIÁN
 SOUTĚŢE MLADÝCH RYBÁŘŮ – od roku 2011 jiţ letošní 7.ročník je připravován na 15.září
 PARKOVÝ BĚH A CHŮZE - 7. ročník v Loučné proběhnul 18.dubna 2018
 DNY LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY – pro děti místních škol : Vel.Losiny – 1.-7.roč. 2010-2016
 DNY LESŮ ČR – výchovné programy ( + střelba VZD ) na Švagrově 8/.9.roč. 14.9.2018
 Lyţařská soutěţ lesníků ČR – 23.ročník v Koutech 18.-21.1.2018 – náš podíl vzduch. střelby
 Účast našich střelců na soutěţích v naší oblasti : v Šumperku, Zl.Horách, Vidnavě a j.
V Loučné nad Desnou 9.září 2018

Zpracoval : Antonín Kaláb, předseda
p.s . AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
Loučná nad Desnou
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