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HISTORIE do roku 2002
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19. a 20. století

Rok 2001

Rybník Kocián o vým e 0,20 ha je um lá nádrž vybudovaná již
v polovin 19. století majiteli panství Víznberg Klai . Napájen je vodou
z T íramenného potoka a sloužil pot ebám zámku, zahradnictví, pivovaru, kašny v zámeckém parku a také vodotrysku na spodním rybníku
v parku se sochou boha Neptuna.
Rozsáhlé objekty statku, zahradnictví i pivovaru jsou již dávno minulostí 20. v ku. O zámek se po revoluci (1989) ucházeli d ív jší majitelé
panství. P ecenili však své síly a tak rozsáhlý objekt stále chátrá pokud
se nevy eší složité majetkové vztahy

Zájem o služby a rybolov roste, pokra uje i vylepšování prost edí v okolílí,
výstavba d tského h išt a hasi ského cvi išt . Také váno ní prodej kapr získal oblibu ob an Lou né i okolí

Rok 2000
Od 1. dubna je Rybník Kocián ve správ obce Lou ná. Došlo
k vybagrování jeho horní ásti, byl oplocen pozemek a vystav na poebná za ízení, v etn kiosku pro ob erstvení návšt vník . Dne 25.
ervna byl slavnostn zahájen provoz sportovního rybolovu
Za átky nebyly snadné. Bez pomoci obce Lou ná nad Desnou, sponzor , ale i nadšených rybá by nebylo možné v tak krátké dob vybudovat infrastrukturu a za ít hospoda it.

Rok 2002
Rozhodnutím obecního zastupitelstva o výstavb „Rybá ské bašty“ nastává zjara urychlené st hování za ízení celého Rybníka dále o n kolik
desítek metr . Duben a v ten 2002 p edstavuje t žko p edstavitelný objem práce a organiza ního úsilí, aby v novém míst probíhalo vše jako
edtím.Provoz Rybníka v režii Obecního ú adu a p edevším sportovní
rybolov však i po rekonstrukci úsp šn pokra uje a získává na popularit .
Výstavba Rybá ské bašty je dokon ena v záv ru roku a p ed Vánocemi
zde byl slavnostn zahájen provoz. Stavba e a pozvané ob any p iivítal
Ing.Pavel Martínek, starosta obce Lou né, autor v tšiny návrh k rozvoji
cestovního ruchu v obci.

HISTORIE od roku 2003 do roku 2007
Napsal Antonín Kaláb
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2003
Obecní zastupitelstvo Lou né po p edchozích dobrých zkušenostech
rozhodlo o pronájmu všech t í rybník v centru obce kolektivu rybá ,
kte í od po átku pomáhali za ízení budovat a provoz rozvíjet.
Je to ob anské sdružení s názvem, který není b žný v pov domí oban : AVZO TS
R - ZO Rybník KOCIÁN Lou ná nad Desnou. To
znamená - Asociace víceú elových ZO technických sport a inností
v R.
Tato sportovn branná organizace v Lou né má více než padesátiletou
historii, d íve jako SVAZARM, po spole enské zm
v roce 1990 jako
„AVZO“. Od šedesátých let je tato ZO velmi úsp šná ve sportovní st elb
až do dnešní doby. Protože n kolik len AVZO a také p edseda ZO Antonín Kaláb se od roku 2000 zabývali provozem a inností na Rybníku, lenská sch ze rozhodla rozší it v ZO další odbornou sekci – sportovní rybolov.
ZO rozvíjí svoje aktivity v rámci hospodá ské innosti ve sportovním
rybolovu, v etn
chovu a prodeji ryb. Výsledky této innosti jsou jednozna ným p ínosem pro rozvoj turistického ruchu v Lou né v etn možnosti
elného využití volného asu rybá i ostatních ob an ze širokého okolí.
Nelze pominout ani nabídku zdravé výživy jak na Rybníku, tak na Rybá ské bašt . Návšt vníci si váží dobrých služeb. K tomu p ispívá p íjemné
prost edí u vody s výhledem na horský masiv Hrubého Jeseníku.
Za alo také intenzivní hospoda ení na rybníku Neptun. Od ervence zde
byl chován rychlený pl dek 2 tisíce kapr a stejné množství amur . Sezóna byla ukon ena 19.10.03

Rok 2004
Sezóna za íná 24. dubna, ale jak v kv tnu tak i v ervnu trvá špatné,
chladné po así. Teprve prázdninové období dokázalo p ekonat i úsp šný
edchozí rok 2003.
Celý rok nám dodávala pstruhy firma Rybá ství Vysoký Potok – 2 070
kg a z Litomyšle dodáno v kv tnu 500 kg kapr .
Pro krmení ryb
v Neptunu i do rybníka u h išt bylo dováženo mláto z pivovaru Hanušovice, celkem asi 2000 kg. Po výlovu rybníka u h išt jsme Obecní požádali o
zrušení pronájmu tohoto rybníka. P es zimu byl rybník vypušt n a nový
nájemce zde na ja e za al hospoda it. Po n kolika letech provozu Rybníka
Kocián došli jsme ke zjišt ní, že ztráty ryb z celkových dodávek iní 10 až
12 %. Je v tom p irozený úhyn, váhová ztráta, ale i pytláctví. V tomto roce
se zvýšil zájem o uzenou rybu. Prodáno jí bylo 185 kg. Do konce sezóny
9. íjna bylo prodáno 1421 rybá ských povolenek.

Rok 2005
V tomto roce za ala sezóna 29. dubna a byla jednou z nejdelších
– 177 dn , až do 29. íjna. Povolenek bylo vydáno asi o 50 mén ,
ale naproti tomu rekordní výlov pstruha 2 309 kg má svoje vysv tlení. Z Vysokého Potoka byly dováženi pstruzi s hmotností p es 1 kg a
nebyl výjimkou jedinec o váze 2 kg ! Ovšem spokojenost jedn ch
byla na úkor t ch druhých, u nichž ulovit t i nebo ty i ryby bylo nad
jejich finan ní možnosti. Op t se zvýšil zájem o naši specialitu –
uzenou rybu, jíž bylo prodáno 210 kg.
U Rybá ské bašty již od za átku prázdnin hlídal Rybník vodník
esílko“ a koncem íjna bylo namontováno mlýnské kolo, u n hož
další atrakcí by m l být ert, který jím bude „to it“.
Výlov Rybníka Kocián se uskute nil 29. íjna. Ve ejnosti prodáno
asi 100 kg ryb, dále 70 kapr dáno do Neptuna. V Rybníku Kocián
stalo asi 60 pstruh . Celková bilance po výlovu : ztráty u pstruh
asi 200 kg, naopak u kapr jsme vykázali ú etní p ebytek 30 kg.
Z váno ního prodeje z stalo 46 kg kapr . Byli dáni do mrazáku v
ípravn u Rybá ské bašty. N kdo však omylem vypnul elektrický
proud a tak 28 kg ryb bylo poživatelné jen v lese pro lišky a divo áky.
Po žních jsme získali výhodný zdroj krmení ryb na Neptunu. Asi
28 q pšenice á 200 K . Z toho polovina byla zkrmena.

Rok 2006
Sezóna za ala 22.dubna a kon ila 29. íjna. Je to 184 dn provozu, ale celkové hospodá ské výsledky jsou dosud nejnižší. P in tohoto stavu bylo n kolik: jarní nep íznivé po así, v lét citelný nedostatek tržních ryb u dodavatel a ryby s pr
rnou hmotností do
0.30 kg. Dokonce pro nedostatek ryb byl i n kolik dn provoz zastaven. V záv ru sezóny za ala výstavba Tan írny a st hování do garáže. Nep íznivý vliv m la také z toho plynoucí provizória.
Dodávky kapr z Litomyšle inily 1000 kg a pstruha v Vysokého
Potoka 920 kg. Ze Šumperka 346 kg a z Rudoltic 500 kg.. Pro krmení
ryb v Neptunu jsme získali pom rn pravidelné dodávky odpadového pe iva za výhodných podmínek, odhadem asi 3 000 kg.. Krmení
v posledních dvou letech umožnilo výlov ryb z Neptuna dne 7. íjna
2006. I když výsledky z staly za o ekáváním, bilance p esto nebyla špatná. O tom sv
ila suma slovených 253 kg kapr ( na prodej
53 kg a 200 kg zp t ), amur 180 kg ( na prodej 130 kg a 50 kg
zp t do Neptuna).
**** pokra ování na další stránce ****
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Rok 2007
Zima byla velmi mírná a sn hu tak málo, že lyža ský vlek u Kociána
bec neza al provoz. 12. b ezna byl již k vodnímu kolu instalován ert,
ale to il jen asi jeden m síc. Pro poruchu byl demontován a opraven
až v Praze. Také vodní kolo po vým
ložisek spolu s ertem již znovu
to í za trvalého dohledu vodníka.
V pr
hu b ezna již pracovníci Rybníka Kocián p ipravili tém vše
pot ebné k zahájení sezóny od Velikono ních svátk . Od 30. b ezna bylo
ve vod 500 kg pstruh a siven , k tomu lo ská zásoba asi 40 kapr a
20 amur .
První rekodní úlovky 2007 : o Velikonocích 8.4. p es 70 kg ryb, také
koncem dubna a po átkem kv tna p i tém letním po así byly denní
úlovky vysoké. Do za átku ervna bylo již dodáno celkem 1500 kg
pstruh , siven a z Litomyšle dne 25.5. dodáno 500 kg kapr . Nejv tší
výlov byl za ty i dny svátk po átkem ervence.

Celkem bylo uloveno 165 kg ryb a b hem desíti dn jsme o ekávali dodávku nových 1000 kg pstruh a kapr aby mohl být zvládnut prázdninový
nápor rybá . Kolem Tan írny nastaly stísn né podmínky, ale provoz pokra oval pom rn dob e.
Od 2.7.2007 kon ila na Rybá ské bašt innost s.r.o. Kocián a provoz
ebíral nový nájemce podle výb rového ízení. Asi dva týdny co byla Rybá ská bašta z chto d vod uzav ena bylo nutné sm rovat pot ebu WC
do hasi ské zbrojnice. Také jsme zavedli náhradní prodej piva a limonád
pro lovecké zákazníky.
S obavami jsme sledovali postup kdy Obec obdrží dotace na dokon ení
stavby Tan írny. Zabezpe it provoz sou asn s nástupem stavební firmy
bude velmi problematické, zasáhne-li to období prázdnin.
U p ítoku k Rybníku z stal poslední ze ty mohutných buk vysazených n kdy kolem roku 1780 za císa e Pepy II. Tento 230 let starý veterán
(ten buk, nikoliv Pepa II.) byl zjara ve výšce 5 metr pokácen a z torza
kmene místní ezbá vytvo il sochu vládce Jeseník „PRAD DA“, který od
té doby z výšky p ehlíží Rybník Kocián a celé okolí.
**** KONEC HISTORICKÝCH VZPOMÍNEK ***

SOU ASNOST – vedení deníku od roku 2008
Antonín KALÁB

Rok 2008
Zima v únoru 2008 se opakovala jak podle šablony minulého roku, tedy tak ka žádná. V obci Lou ná v tu dobu beze sn hu, jen pohled na
okolní hory spo e zasn žené. Od 20.února sníh nebyl, jen mráz si o as
zalaškoval na d ev ném kole s ertem u Kociána. Teprve v eznu nám
nasn žilo, to však neodradilo stavební firmu, aby koncem b ezna zapo ala
náro nou p estavbu p ítoku vody do Kociána. Také silnice kolem až
k hasi skému areálu byla dokon ena. V areálu Rybníka po údržb a opravách napouštíme, aby 18. dubna 2008 mohla za ít rybá ská sezóna.
Až do 22.srpna byl pr
h bezproblémový. P ekonány byly výsledky
minulých let skoro ve všech ukazatekích. Denní návšt vy o prázdninách
rekordní. A práv tento den p išla z Vysokého Potoka dodávka 200 kg
pstruh a 300 kg kapr . Kap i odn kud z eského Ráje byli dopravou
ejm p idušeni a ihned za al pravidelný úhyn až do výlovu 8. zá í. Celkový úhyn kapr byl 230 kg a p i výlovu jsme asi 25 kg zachránili do mrazáku na uzení. Ihned 10. zá í nám Pstruha ství dovezlo další dávku pstrua ást nahradili za úhyn kapr .
Sezóna dále probíhala bez problém až do konce íjna, kdy byl provoz
uzav en. P esto i po átkem listopadu se p i dobrém po así ješt dalo lovit. Celkové ro ní výsledky lze vy íst ze statistických tabulek lovu. Nepravidelný provoz Rybá ské bašty nám rozši il možnost ob erstvení návšt vník . I p es omezený sortiment vý epu na rybníku za rok 2008 dosáhnul
výše 61 tisíc korun v tržbách.
Od 14. – 20.11. napadlo až 30 cm sn hu, ale ten po 25. listopadu zase roztál. Od za átku prosince mrazivo až do 20. 12.2008. V tento den
Milan Hobler na zakázku ješt ulovil 32 pstruh (9 kg ). Váno ní prodej
kapr a amur 21.-23.12. probíhal beze sn hu a teprve od 25. prosince
2008 za íná pravé zimní po así, sn hu ale ješt moc není.

Rok 2009
Od 5. ledna za ínají trvalé mrazy až do 20 st.C a sn hu kolem 15 cm.
Do konce února sn hu p ibývá, ale zima na naše pom ry je celkem normální. Po átkem b ezna za íná obleva a sníh pomalu mizí. Od svátku Josefa však op t sn ží a nastává ochlazení. Po átkem dubna se již kone
otepluje a sezóna na Rybníku za íná v pátek 4.4.2009. V úterý 7. dubna
dovážíme prvních 500 kg pstruh a to je v tyto dny teplota až 25 stup .
První návšt vní rekord padnul o Velikono ní ned li 12. dubna, kdy je
vydáno 32 povolenek a uloveno 54 kg pstruh . P íznivé po así pokra uje
a do konce ervna musíme dovézt dalších 950 kg pstruh a 400 kg kapr
z Litomyšle. Za celou sezónu 7 m síc jsme celkem p ivezli 3650 kg
pstruh , tedy každé t i týdny novou dávku.
Vrcholem letošní sezóny byla t etí dekáda ervence s celkovým výlovem 450 kg ryb. Rekordem roku je den 25.7.2009, kdy 31 lovících rybá
si dom odváží celkem 96 kg pstruh a kapr .
Po výlovu bude Kocián do jara bez vody. O ekává se hlavn vým na

Nová tradice ODEMYKÁNÍ KOCIÁNA p i za átku sezóny se uskute nila
dne 10.dubna a zaujala adu místních divák . Milan Hobler v roli vodníka ochtana rybník slavnostn odemknul. Pozornost v tisku získala fáma z po átku zá í, kdy „Ob í sumec“ byl lákadlem pro rybá e. Nem l 80
avizovaných kilo, ale p i výlovu 24. íjna jen 110 cm a 12,40 kg. Po 200
dnech provozu byl o výlov nebývalý zájem. P isp la k tomu reklama
v okolí a všech 250 kg ryb z výlovu si odneslo asi 140 kupujících. Také
s celkovou bilancí roku byla jednozna ná spokojenost. Potvrzuje to skute nost, kdy v tabulce výsledk byla p ekonána ada výkon a ukazate.
Po výlovu bude Kocián do jara bez vody. O ekává se hlavn vým na požeráku, vyvápn ní, vy ist ní p ítoku a další opravy za ízení pro
sezónu 2010.

Rok 2010
Za átkem roku p ichází na naše pom ry mírn jší zima. Lyža ský vlek
u Kociána se op t nedo kal sn hu. Více sn ží až od poloviny b ezna,
ale od 19.3.2010 za íná oteplování. Do této doby byl Rybník Kocián
bez vody a provedeno d kladné vyvápn ní. Za deset let dosloužil požerák a usazen byl nový, mod ínový vyrobený místní firmou Pavla
Li áka. Velká betonová skruž u p ítoku po vy ist ní zachytí množství
nánosu.
První dodávka pstruh z Vysokého Potoka p ichází již 31.b ezna
a v pátek 2.dubna v 16:00 hodin odemyká náš domácí vodník ochtan velkým klí em Rybník Kocián za p ítomnosti po etných divák .
První dubnová dekáda za ala slibným výlovem 54 kg pstruh . Další
dubnové i kv tnové období již siln poznamenalo deštivé po así.
Za dva jarní m síce bylo 24 dní deštivých, kdy nelze b žn lovit.
Za první pololetí pak bylo vydáno jen 354 povolenek a výlov 737 kilo
pstruh p edstavoval necelou tvrtinu z ro ních výsledk . První dodávka 500 kg kapr z Litomyšle 11. ervna vylepšila bilanci jen minimáln .
Obrat nastal až p íchodem prázdnin a p kného po así. První dekáda ervence p inesla dokonce rekord pr
rným denním výlovem
43 kg ryb. Návšt va Rybníka o prázdninách podstatn vylepšila letošní výsledky. Nelze to však srovnávat s úsp šnými ro níky 2008 a
2009 hlavn vlivem po así.
******************pokra ování na další stránce ***************
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Rok 2010
Došlo také k omlazení našeho devíti lenného rybá ského kolektivu snížením pr
rného v ku na 59 let ! Pot šitelný je zájem o sportovní rybolov stejn i o naši specialitu uzenou rybu. Sv
í o tom statistika vydaná k 10. výro í naší innosti na Kociánu od roku 2001. Výlov ryb i
etn vlastní spot eby i úhynu dosáhnul 31.677 kg, prodej váno ních
kapr 5.568 kg a 1.582 kilogram uzených ryb. To jsou výsledky kterými se m žeme za deset uplynulých let sm le pochlubit.
Po átkem zá í 2010 jsme uvolnili naše zázemí na Rybníku a Tan írnu p evzali stavba i. Dnem 15.prosince dokon ili všechny práce a p edali celý objekt k užívání. Prodej váno ních ryb jsme již mohli uskute nit
v nov upravených prostorách.
Od p íští sezóny mohou návšt vníci Rybníka Kocián i rybá i
ocenit zlepšené služby a pohodlí v celém objektu Tan írny. Obci Lou ná
se poda ilo dokon it akci, která musela ekat na dotace od roku 2006.
**********************konec roku 2010**********************

Rok 2011
Ukon ení stavebních prací na Tan írn v polovin prosince
2010 umožnilo v asnou p ípravu na váno ní prodej ryb. P edchozí
špatná zkušenost se spádovou vodou, kdy p ítok rybám došel již druhým dnem jsme nyní vylou ili. Do kádí byla erpána voda z rybníka po
celou dobu prodeje. Prodáno p es 500 kg kapr a Amur , zbylých 60
kg je v mrazáku p ipraveno pro jarní uzení na dobu než kap i p jdou na
splávek.
Pro sezónu 2011 jsme provoz p ipravili již v nov upraveném
prost edí zázemí Tan írny. 13. dubna bylo z Vysokého Potoka p ivezeno
do rybníka 500 kg pstruh a 15.dubna pak prob hlo „Slavnostní
odemknutí KOCIÁNA“. Došlo však k tomu, že nás opustil patron
„Vodník ochtan“, jinak vždy ob tavý a dlouholetý rybá Milan Hobler. Museli jsme vzít na v domí, že ztratil motivaci. Zastoupil jej p i aktu
místostarosta Lou né Bohumil Tkadlec, aktivní st elec a funkcioná naší
ZO AVZO.
Dobré výsledky rybolovu stejn i dodávky nových pstruh pokra ovaly. Prvních 500 kg kapr z Litomyšle jsme vysadili až 22. ervna.
Teprve o prázdninách se dostavil tradi ní nápor lovících rybá , stejn i
velmi dobré výlovky. P ispívalo k tomu také p íznivé po así.
Parkový b h 11. kv tna v Lou né byl mimo ádným zpesením naší innosti na KOCIÁNU. Sekce cyklist naší ZO AVZO pod vedením Ing. Davida Chytila využila p íležitost k propagaci nov opraveného zámeckého parku aby ve ejnosti p iblížila na Šumpersku známý
CHLAPÁCKÝ B H. Pr
h a výsledky akce amatérských i výkonnostních
sportovc – terénního krosu byl neoby ejn úsp šný a vyvolal pot ebu
opakování. V roce 2012 je II. ro ník Parkového b hu plánován již na
18. Dubna.
Propagace innosti Rybníka KOCIÁN se podstatn zlepšila až v záv ru roku 2007, kdy
byly otev eny stránky
www.kocianloucna.cz. Již 1. ledna 2008 je záznam prvních 800 p ístup .
V roce 2009 – 2845; v roce 2010 – 5164 a koncem roku 2011 to bylo
11 860 p ístup . Administraci a tvorbu stránek již od za átku zajiš uje
náš len Ing. Petr Matyáš ze Šumperka. Využíváme také server avzoolomoucko.cz, založený 20. 2. 2008 a ten slouží pro všechny organizace
AVZO v Olomouckém kraji.
Sout ž mladých rybá
na Kociánu byla uskute
na naposledy v roce 2004. Za myšlenku obnovy akce vd íme Ing. Pavlu Martínkovi, starostovi Lou né p i zakon ení Parkového b hu. Vycházeli jsme
ze zkušeností rapotínských rybá a p izvali je k p íprav sout že. Propozice v termínu 17.zá í 2011 jsme p izp sobili našim podmínkám a
z 33 sout žících jen 9 závodník bylo z Lou né. Ostatní z blízkých okolních obcí, t i z Post elmova a jeden až z Prost jova. Vít z Ond ej Žejdlík
z Maršíkova ulovil 14 ryb a b hem 120 minut sout žící ulovili celkem 46
kilogram . Každý závodník krom diplomu a p kných cen si odnášel i
išichni m li bezplatné startovné, zap ení rybá ského vybavení a zmí-

i pstruhy jako prémii. Všichni m li bezplatné startovné, zap ení rybá ského vybavení a zmín ná prémie ur it vynesla mladému rybá i domácí
pochvalu.
Neúsp chy rybá
nem žeme opomenout, protože k tomu
skute
došlo 1. až 2. íjna 2011. V tyto dva dny bylo vydáno 52 povolenek a vráceno bylo 43 bez úlovku. Takový „rekord 80% vrácených“
dosud v naší historii nebyl zaznamenán. P inou byla ada faktor , které
lze dodate
vysv tlit, ale ne všechny bylo možno p edvídat. Poslední
dodávka 300 kg pstruh z 12. zá í. T i týdny p kného po así a do 30.9.
neskute ný po et 212 vydaných povolenek – výlov 280 kg pstruh . K tomu
46 kg, které vylovili mladí rybá i. Do 350 kg ješt chybí 20 kg pstruh na
uzení a tak již 1. íjna nastal totální nedostatek.
Od 25. zá í jsme marn ekali další dodávku ryb, která p išla až 5.
íjna. Na tuto zkušenost se snažíme rad ji zapomenout!
Záv r sezóny 2011 na Rybníku KOCIÁN Za íná vlastn již
v první polovin srpna, kdy byl pro ve ejnost zp ístupn n nov vybudovaný Sportovní rekrea ní areál Kociánov. Trvalý zájem široké ve ejnosti znamenal, že v celém okolí o víkendech nebylo v bec místo k zaparkování.
Návšt vy pokra ují i pátým ro níkem akce D evosochání a hlavn Slavnostním otev ením sportovního areálu a Tan írny v pátek 26.srpna
s doprovodným kulturním programem za ú asti n kolika tisíc návšt vník .
Do areálu všichni prochází kolem Rybníka Kocián. Velký zájem d tí i dosp lých pokra uje celý zbytek podzimu 2011.
Úsp šná sezóna 2011 na Rybníku Kocián pokra uje až do 12.
listopadu., kdy nám zamrzla již polovina rybníka. Vydané p ehledy výsleddokládají, že byla p ekonána ada ukazatel , na p íklad po et vydaných
povolenek 1914, také nejvyšší zájem o uzené ryby, tržby i váno ní prodej
ryb.
Antonín Kaláb, p edseda
*********************** konec roku 2011***********************

Rok 2012

Letošní jaro si p ispíšilo odm nou za velmi tuhou zimu. Pro poátek sezóny se nám poda ilo získat v Lou né mladého patrona – jako
vodníka ochtana. Do této role se vpravil velmi dob e, tradi ní akt zvládnul
a celý pr
h odemykání je zachycen v seriálu na našich stránkách.
Od 30. b ezna 2012, kdy vodník ochtan odemkl Rybník Kocián,
uplynulo 213 dní aktivní innosti rybá do poslední íjnové soboty a také
výlovu Kociána. Tak jak úsp šná byla celá letošní sezóna i v etn p íznivého po así, tak p i výlovu nás toto hrub zklamalo. Zima, déš a vítr až do
ukon ení prodeje a úklidu areálu se ješt dalo všechno vydržet. Pak p išla
vich ice, mráz a silné sn žení, kdy napadlo 10 cm sn hu. Tento ne as p ijít
o pár hodin d íve, už výlov by skon il neslavn .
St ízlivé výsledky výlovu 2012 se daly o ekávat. Pstruha jsme
prodali 46 kg, zájem byl vyšší. Naopak výlov kapra 80 kg byl o 50 kilo
vyšší než ú etní zásoba, z ejm díky p ikrmování. U pstruha byl váhový
úbytek 370 kg. Po dvou sezónách jsme to o ekávali. I když úvaha nechat
Kocián p es zimu vymrznout a dno vyvápnit by ur it prosp la, tak jej musíme op t naplnit. Voda z Kociána napájí zámecký rybník Neptun a tam
pravidelný p ítok by chyb l.
Rybá ské výsledky sezóny 2012 inesly dosud nejvyšší výkony za celou historii provozu Kociána, když po et vydaných povolenek
2 205 je asi o 300 více než dosud nejvyšší z roku 2011. Na prut bylo vyloveno celkem 3 918 kg ryb, což je na povolenku pr
r 1,78 kg. Rekordní
je také celkový výlov i prodej 5 392 kg i v etn vlastní spot eby (deputáty, na uzení), úhynu i váno ního prodeje kapr . Z toho asi 4 100 kg pstrudodalo Pstruha ství na Malé Morav , zbytek kapr i amur Rybá ství
v Litomyšli. Uzenou rybu m li návšt vníci každou sobotu. Prodej za rok
2012 jen 183 kg, když rekord 230 kg byl zaznamenán v p edchozím roce.
Zajímavá je statistická bilance prodeje za decennium let 2003 až
2012: Výlov a prodej pstruh 32 209 kg, kapr 7 837 kg, ostatních ryb
395 kg a samotný prodej váno ních ryb byl 6158 kg.
Všechny ostatní aktivity popsané v roce 2011 byly zachovány
s nemén dobrými výsledky.
Antonín Kaláb, p edseda
*******************

konec popisu roku 2012 ****************

