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     V rámci p íprav na letošní sezónu splníme nejd íve zákonnou povinnost a výpis živnostenského 
rejst íku rozši ujeme dnem 20.b ezna  o hostinskou innost a prodeje lihovin. Doklad je p ístupný 
v provozní místnosti. 
     P íznivé po así využíváme k dokon ení p íprav. V úterý 25. b ezna k tomu porada a také lenská 
sch ze ZO AVZO Rybníka. V letošním roce eká AVZO R již X. sjezd a na konferenci v kv tnu byli za 
naši organizaci zvoleni jako delegáti Antonín Kaláb a Bohumil Tkadlec. 
     První dodávku 400 kg siven  p ivážíme z Vysokého Potoka 26. 3. a sezóna na Kociánu m že za ít. 
V pátek 6. dubna podle tradice Vodník ochtan po signálu truba e za dozoru ady host  odemyká 
provoz Rybníka Kocián. Silný nápor nedo kavých lovc  ješt  do ve era p edstavuje vý ad 40 kg ryb. 
Tento zájem pokra uje a do konce kv tna bylo vyloveno p es 800 kg siven . Teprve 1. ervna máme 
záznam ulovení prvních kapr  a to až z dodávky 485 kg od Rybá ství z Litomyšle koncem kv tna.  
      P i lo ském podzimním výlovu jsme vrátili do vody 160 kg kapra. Byla to však zkušenost, kterou již 
nebudeme opakovat. Více než polovinu t chto ryb jsme postupn  odepisovali do úhynu. Podnik 
Pstruha ství ve Vysokém Potoku se t žce vyrovnává s lo skou pohromou, miliónovou škodou, kdy 
došlo k úhynu celé generace pstruha obecného.  Zásoba sivena, který odolal je nedostate ná a nás to 
postihuje v první dekád ervence. Z po tu 80 vydaných povolenek je polovina vrácených. Výpomoc 

išla až dodávkou pstruh  a kapr  z Litomyšle.  Po ty vrácených povolenek se ob as vyskytují i 
v dalším období. P iny jsou dvojí. Hlavn  vysoká teplota vody, ryby z stávají u dna, o návnadu 
nemají zájem. Také nezkušenost lovc  a jejich malá trp livost i nedo kavost p ípadn  i vybavení.  To 
pak potvrzují rozdíly úlovk  úsp šn jších rybá . 
     Celkový výlov a prodej pstruh  i kapr  byl letos vyšší o 587 kg  - celkem 5013 kg. Také tržby jsou 
vyšší o 37 171 K  – celkem 778. 551 K . Vydáno bylo 1611 povolenek a pr r na povolenku 2.07 kg 
je o 0,29 kg vyšší. Snížil se prodej uzených ryb což je d sledek úbytku hromadných akcí v obci ( jako 

evosochání  apod.)   Zvýšení  tržeb z  vý epu o 20 tis.  K   -  celkem 120.214 K .  P isp l  k  tomu vyšší  
zájem  prodeje  piva  Šeráku  i  nealko,  prodáno  6  075  lahví  (o  642  ks  víc  než  loni).  Také  vyšší  prodej  
turistických píš alek a rybího ko ení zvyšuje propagaci Rybníka Kocián.  Nabídka a prodej váno ních 
ryb je již adu let v pr ru 570 kg stejný a ve ejností velmi oblíbený. 
      Bez povšimnutí nelze p ejít ani vydaný statistický p ehled výsledk  práce Rybníka Kocián od roku 
2001. Výsledk m pomáhá i zvyšující návšt vnost areál  nejen v nejbližším okolí, ale také r st zájm  o 
nová atraktivní za ízení s celoro ním provozem v obci.  Rybník Kocián p ispívá významným podílem 
ke skladb  zdravého jídelní ku obyvatel, když každoro  on ch 5 tun ryb nejen spot ebují, p itom 
také pomáhají sob  pobytem v horách a také rozvoji turistiky v Jeseníkách. 
    Kontrolní výlov Rybníka Kocián se uskute nil 18. íjna. Vylovena celá zásoba – 143 kg siven  a také 
126 kg kapra.  Pro uzení 2015 dáno 17 kg siven  a 21 kg kapra, zbytek je prodán. Vysoké jsou letos 
váhové ztráty 282 kg siven , což je 8 %.  Váhový úbytek kapr  je minimální, avšak úhyn v pr hu 
roku je zna ný.  
     Hospoda ení vedlejší ( zda ované ) innosti, kterou je sportovní rybolov je vyrovnané. Podle 
výkazu  zisku  a  ztráty  p i  celkovém  výnosu  914.288  K  je  letos  ztráta  jen  0,27  %.  Nejvyšší položku 
v nákladech p edstavuje nákup ryb – ástka 491.703 K , což je podíl 54 %. 
Do innosti hlavní (nezda ované) za azujeme akce Parkového b hu, st eleckých sout ží, také 
mladých rybá . U t chto nelze vždy o ekávat aktivní ekonomiku. V roce 2014 jde o ástku 6.445 K  
uhrazenou z vedlejší innosti. 
 


