
 
 
Bilance u p íležitosti výlovu rybníku NEPTUN v zámeckém parku 

Lou ná nad Desnou 
 

Na rybníku Neptun za alo naše hospoda ení dovozem zrychleného pl dku z Poho elic 
18. 7. 2003 vysazeno 2000 kapr  a 2000 kus  amur . P i prvním výlovu v roce 2006 bylo 
zloveno 253 kg kapr , 200 kg vráceno zp t a na volný prodej 53 kilo. Vyloveno také 130 kg 
amur , vše na prodej do Rožnova. 

 
         P i letošním výlovu jsme s výsledky celkem spokojeni. Nemáme sice zkušenosti profe-
sionálních rybá  ani jejich možnosti krmení a pé e. Nebýt nevyžádané „pomoci" pytlák  
mohl být výsledek ješt  lepší. V pr hu minulých let byl stav ryb r zn  dopl ován. Vysaze-
ny štiky, sumec, lín a candát. Štikám a kapr m se tu da ilo a náš rekord štiky 6,60 kg p eko-
nal jediný sumec, který vážil 8,40 kg 

.  
 

Kapr  jsme vylovili asi 455 kg, z toho 65 kg p ímý prodej ob an m, 30 kg rybá m na 
vlastní pot ebu. 200 kilo zápo tem pro Pstruha ství Vysoký Potok a 160 kg p evod do Kociá-
na. Amur  nebylo ani 20 kg, štik jsme prodali 25 kg a jediný sumec p es 8 kilo putoval jako 
atrakce do rybníka Kocián. Celkovým výlovem jsme získali p es 500 kg ryb. 
 

Výlov Neptuna v roce 2008 ukon il naše hospoda ení a rybník z stane do asn  bez 
vody. V p íštím roce v rámci celkové rekonstrukce zámeckého parku v horní ásti budou po-
kra ovat letos zapo até práce zhruba za 19 milion  korun. Do Neptuna má být instalována 
na kamenném ostr vku  nová pískovcová socha tohoto vládce mo í. P es letní sezónu zde 
tryskal vodní gejzír. 

 
Rybník Neptun si vyžádá celkovou rekonstrukci, zejména výpus , tzv. „požerák" je 

nutno  obnovit.  Na  spodní  ásti  pod  svahem stávala  nádherná  jeskyn  -  Kamenná  Grota  a  
plánuje se její obnova 
   
 

Za p ípravu výlovu 2008 je t eba všem, kdož se na tom podíleli pod kovat. Na úsp -
chu má sv j podíl také po así. Po n kolika deštivých dnech vysvitlo i sluní ko, což ocenilo i 

kolik stovek návšt vník . Nejv tší podíl na hospoda ení rybníka Neptun má porybný Milan 
Hobler a jeho spolupracovníci Ji í Fuchs a Jarda Gruz. Odpadne jim velká starost, kterou ce-
lých p t let Neptunu v novali. 
 
 

                                                                                      Antonín Kaláb 5. íjna 2008 
 

 


