
RYBNÍK KOCIÁN LOU NÁ
Zamyšlení nad výsledky v polovin  sezóny 2016

Od Velikonoc do za átku prázdnin je práv  polovina z každoro ních 200
provozních dn  sezóny 2016 Rybníka Kocián Lou ná.
     Vývoj posledních let a innost zejména letošního roku sv í o tom, že se naše
výsledky nadále zlepšují.
Historie
    Sportovní rybolov jsme zde za ínali v roce 2001 a po dvouletém období nám

Obecní ú ad Lou ná sv il provoz Kociána i všech t í rybník  (Kocián, u sportovního
išt , a Neptuna) do nájmu na vlastní ú et. V roce 2004 jsme po výlovu opustili

rybník u h išt  a v roce 2007 jsme ukon ili po výlovu i provoz rybníka Neptuna
v zámeckém parku.
    V roce 2007 jsem otev el naši domovskou stránku www.kocianloucna.cz, mimo
jiné, také v zájmu zlepšení propagace sportovního rybolovu. Podstatn  se zvýšila
návšt vnost na Rybníku i vlivem všech ostatních turistických areál  a za ízení
v Lou né.
Sou asnost
      P i tradi ním otevírání Rybníka Kocián letos o Velikonocích nám poprvé od roku
2005 chyb l vodník „ ESÍLKO“.  Skute  dosloužil, ale místní ezbá  Luboš
Doležel vytvo il nového vodníka, který od poloviny ervna 2016 již op t „dohlíží“ na
lovící rybá e.
     Obnoveny byly n které lavice, také nát ry stávajících soch, mlýnského kola stejn
jako neúnavného erta, který kolem to í za stálé pozornosti hlavn  d tí. Okolí
rybníka udržujeme pravidelným sekáním a návšt vníci oce ují stálou pé i p i
rybolovu i nezbytné ob erstvení p i pobytu. Návšt vníci zejména oce ují naši

íznivou cenovou relaci jak p i sportovním rybolovu, tak i ob erstvení. Naopak velice
jim chybí d ív jší možnost p ípravy ulovené ryby k ob du v za ízení Rybá ské bašty.
Jednoduchý d vod, když jim to neumožní „program“ p i placení u vý epu.
     Jsme nezisková organizace AVZO TS R. Registrována od 23. 3. 2016 podle
nového „Rejst íkového zákona“ jako první pobo ný spolek AVZO v Olomouckém kraji
     Letos do konce ervna byl na Kociánu zaznamenán celkový výlov (prodej) 1 000
kg ryb, z toho po m sí ní dodávce jen 17 kg kapr . První dekáda ervence však již

ekonává dosavadní výsledky. Výlov 450 kg hlavn  pstruh  je výzvou pro naše
dodavatele. Velká zát ž je však pro rybá skou obsluhu.
    P iznáváme sv j velký podíl na zvyšování spot eby ryb v jídelní ku našich ob an ,
o který usilují zdravotníci. Z období naší innosti na Kociánu od roku 2001 je tato
bilance málo p edstavitelná. Výlov a prodej pstruh  více než 43 000 kg a ostatních
ryb v etn  váno ních kapr  jsme prodali 62 000kg.
    Po et vydaných povolenek k rybolovu je za tuto dobu 25 186 a každou sobotu je
uskute n prodej uzených ryb, což p edstavuje celkem 2 600 kg.
    Ocen ní zaslouží za celou dobu innosti i velký po et len  obsluhy a rybá ské
stráže. ada již není mezi námi, vyst ídalo se celkem 23 osob. V této dob  st ídají
službu již jen t i dvojice.

Zapsal Antonín Kaláb, který ídí innost na Kociánu od roku 2001


