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Rok 2016
i  tradi ním  otevírání  Rybníka  Kocián  letos  o  Velikonocích  nám  poprvé  od  roku  2005  chyb l  vodník
ESÍLKO“.   Dosloužil!  Místní  ezbá  Luboš  Doležel  vytvo il  nového  vodníka,  který  byl  pozd ji

pojmenován „TONNÍ EK“. Obnoveny byly také n které lavice,  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 p íznivou cenovou relaci jak p i sportovním rybolovu, tak i ob erstvení. Naopak velice jim chybí

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 p ekonává dosavadní výsledky. Výlov 450 kg hlavn  pstruh  je výzvou pro naše dodavatele. Velká zát ž je
však pro rybá skou obsluhu.
 P iznávám 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.
 P íznivé  letní  období  2016  p inášelo  hned  od  za átku  prázdnin  vysoký  zájem  rybá ,  ale  s  tím  sou asn  i
neúm rné denní zatížení dvou lenné obsluhy Rybníka Kocián. V m síci ervenci to byl výlov 753 kg pstruh  a
280  kg  kapr .  Nápor  pokra uje  i  v  srpnu,  kdy  pr rný  denní  výlov  je  35  kg  ryb.  V tší  zát ž  p edstavuje
on ch p ti dní, kdy bylo vyloveno za den více než 60 kg ryb. Také v srpnu iní celkový výlov 1073 kg, z toho
975 kg pstruh .
Výhodou bylo letos dostate né zásobování a pravidelný dovoz podle naší objednávky. Jen v posledním týdnu
ervence výjime  se šesti rybá m nepoda il úlovek, byla vrácena povolenka i záloha. To se v minulých

letech stávalo ast ji. Návšt vníci si oblíbili ochutnat každou sobotu uzenou rybu. Tuto službu udržujeme již
od roku 2003 a letošních 157 kg bylo prodáno více než léta p edchozí. Také naše možnosti prodeje a p ípravy
ob erstvení host  vysoce p ekro ily dosažené limity p edchozích let. Na p íklad oblíbeného piva Šeráku bylo
prodáno p es 7 200 lahví, Nanuk  víc než 1000 kus .
Letos v sobotu 10. zá í byl p ipraven již pátý ro ník sout že mladých rybá . Ú ast na prvním ro níku 2011 31
závodník  již  nebude  p ekonána.  Letošních  17  sout žících  vylovilo  celkem  83  kg  ryb  v  po tu  168  pstruh .
Zkušený rybá  Pavel Sedlá ek (16 let) z Držovic na Prost jovsku výlovem 33 pstruh  s ocen ním 885 bod
získal  prvenství  a  obdiv  všech  i  dosp lých  rybá .   V  íjnu  jsme  p ipravili  podobnou  sout ž  pro  mladé
závodníky  D tských  domov  z  Olomouckého  kraje.  Byl  to  již  druhý  ro ník,  ú ast  p es  30  závodník ,
spokojenost a úsp ch dává p íslib pro další akci na Kociánu.
Výsledky  hospoda ení  roku  2016   na  Rybníku  Kocián  byly  dosud  nejlepší  v  celé  naší  historii.  Za  výlov  a
prodej:  pstruha 3 579 kg, kapra  489 kg, váno ních ryb  657 kg – celkem 4 725 kg; také dosaženým
tržbám  925 tis. K  vd íme p íznivým podmínkám lo ského roku.
Pom rn  vysoký z statek pstruh  v Rybníku nedával možnost pravidelného výlovu ryb na záv r roku. Ú etní
zásoba 420 kg pstruha a 40 kg kapr  naopak p inesla p i letošní mrazivé zim  dosud nevyzkoušenou možnost
lovu na dírkách.  I  p es širokou propagaci  není  zatím o tento lov zájem. Udržujeme n kolik  „dírek“,  pstruhy
ob as p ikrmujeme a máme velkou výhodu dostate ného p ítoku vody z horských svah .
Pro p íští sezónu máme také zásobu 160 kg mražených kapr  z váno ního prodeje na uzení. O ekáváme
zlepšení  po así  k  úklidu  za ízení  a  kádí  od  váno ního  prodeje  a  nast hování  pro  p ípravu  areálu  na  novou
sezónu na Kociánu 2017.
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