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RYB_08 – Příručka malého rybníkáře 

Kategorie opatření : RYB  Typ opatření: COM  

Nositel opatření: JČU FROV  Zdroj financování: Jihočeský kraj  

Typová priorita: 2  Připravenost : podmíněně připraveno  

Časová náročnost : nízká - střední  Stupeň zajištění financí :  střední  

Nadřazená opatření : RYB_12  Podřazená opatření: RYB_11  

 

Popis opatření:  

Samostatnou kapitolu optimalizace hospodaření na rybníkách představuje problematika vzdělávání 

jak široké veřejnosti, tak samotných chovatelů ryb. Snahou bude prostřednictvím školení a konferencí 

přinášet nejnovější poznatky z výzkumu do praxe s cílem zlepšení ekonomiky chovu a snížení 

spotřeby energií a živin. Specifickou kategorii pak představují ”malorybníkáři”, kteří hospodaří na 

malých rybnících bez příslušných znalostí a často při porušování většiny zákonů a technologických 

postupů. Pro ně se budou pořádat školení a připraví se vhodná literatura. 

V návaznosti na opatření RYB_11 je doporučeno vypracování informační brožury pro vlastníky a 

provozovatele malých rybníků. 

Hlavní tematické oblasti brožury by měly popisovat: 

- Úvod do problematiky fungování rybníka z pohledu environmentálních a hydrologických 

aspektů  

- Základní principy Dobré rybníkářské praxe 

- Kompendium nešvarů a doporučení pro udržitelné hospodaření na malém rybníku 

- a další 

Důraz bude kladen na formu podání, která by měla být přístupná a srozumitelná pro cílové příjemce. 

Součástí opatření bude identifikace vhodných cílových skupin (malorybníkáři, starostové apod.) a 

účinná prezentace výsledků jejím zástupcům (sociální sítě, workshopy, konference, online prezentace). 

Částečně lze opatření provázat s opatřením RYB_12. 

Očekávané přínosy:  

- Zlepšení know-how malých rybníkářů a starostů. 
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- Optimalizace fungování rybníků ve vlastnictví malých rybníkářů či obcí s pozitivním vlivem na 

retenci živin 

Realizovatelnost opatření:  

Realizovatelnost opatření je ovlivněna ekonomickými možnostmi nositelů opatření. 

Náklady na realizaci:  

Odhadované náklady na realizaci opatření se pohybují okolo 250 000 Kč. 

Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu:  

Efektivita opatření není vyčíslena.  

 


