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RYB_07 – Zhodnocení a vytvoření konceptu udržitelného
rybníkářství v povodí VD Orlík z hlediska celospolečenských
přínosů
Kategorie opatření: RYB
Nositel opatření: Jihočeský kraj, rybářské
subjekty
Typová priorita: 1
Časová náročnost: střední
Nadřazená opatření: GEN_03, GEN_02

Typ opatření: SUP
Zdroj financování: MZE, MMR, VaVaI
Připravenost: podmíněně připraveno
Stupeň zajištění financí: střední
Podřazená opatření: RYB_11, RYB_15

Popis opatření
Z podrobné analýzy problematiky hospodaření na rybnících v povodí VD Orlík vyplynulo, že navrhovaná
řešení by se neměla v žádném případě opírat pouze o legislativní, regulatorní a technická řešení, ale
cílit také na sociálně-ekonomický rozměr celé problematiky. Z hlediska postupného přechodu na
udržitelné hospodaření na rybníkách a rybničních soustavách je vhodné cílit na podporu činností a
výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou, čímž by mohlo dojít k postupnému narovnání
přirozených tržních mechanismů a k orientaci na kvalitu (ať již rybího masa nebo nabízených služeb).
Za účelem zmapování této problematiky, identifikace překážek a rizik a návrhu vhodných dalších kroků
je navrhováno vypracování socioekonomické a marketingové studie s následujícím zaměřením:
-

-

Vytvoření cost - benefit analýzy přechodu na udržitelné hospodaření na rybnících s následujícími
výstupy
o Vyčíslení nákladů spojených s transformací
o Zhodnocení stávajícího stavu
o Identifikace finančních a ekonomických aspektů (externality a nemonetarizovatelné aspekty)
o Návrh optimalizace způsobů stávající kompenzace mimoprodukčních služeb rybníků,
popřípadě též návrh na vytvoření finančního nástroje pro zajištění udržitelnosti konceptu
udržitelného hospodaření na rybnících založeného na systému ekosystémových služeb
o Odhad ekonomické udržitelnosti navrhovaného stavu ve výhledových časových horizontech
a posouzení možností a míry přechodu na soběstačný tržní mechanismus
Vypracování marketingové studie
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o zhodnocení výstupů projektu DG18P02OVV057 Kulturní tradice českého rybářství ve světle
jeho využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
o návrh opatření pro podporu fenoménu Jihočeského rybníkářství
o analýza možnosti zápisu Jihočeského rybníkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky a následně na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného
dědictví lidstva UNESCO včetně návrhu časového harmonogramu a identifikace překážek a
rizik
o Návrh opatření pro podporu lokální a regionální spotřeby ryb a rybích výrobků s vyšší
přidanou hodnotou s vazbou na posílení turistického ruchu a oblasti služeb na území povodí
VD Orlík
o Navrhnout opatření a účinné mechanismy za účelem přesunu části turistů v Jižních Čechách
z přetížených míst na méně využívané rybníkářské regiony (např. Blatensko, Strakonicko,
Vodňansko, Jindřichohradecko, Táborsko)
o Návrh Komunikační kampaně na zdůraznění kulturního dědictví Jihočeského rybníkářství
(naučné stezky – Klub českých turistů, cyklostezky)

Očekávané přínosy
-

Identifikace možných postupů pro usnadnění přechodu na udržitelné rybniční hospodaření
Doplnění informační a znalostní základy pro postupné zavádění opatření RYB_15 a RYB_11

Realizovatelnost opatření
Není předpokládána překážka v realizaci opatření.

Náklady na realizaci
Náklady na zpracování předmětné „dvojstudie“ jsou odhadovány na 5 milionů Kč.

Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu:
Efektivita opatření není vyčíslena.

