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RYB_12 – Tematická multioborová diskuse 

Kategorie opatření : RYB  Typ opatření: COM  

Nositel opatření: Jihočeský kraj, Povodí 

Vltavy, státní podnik  
Zdroj financování: Jihočeský kraj  

Typová priorita: 1  Připravenost : připraveno  

Časová náročnost : irelevantní  Stupeň zajištění financí :  střední  

Nadřazená opatření : GEN_03  
Podřazená opatření: RYB_08, RYB_10, 

RYB_11, RYB_14, RYB_15  

  

Popis opatření  

Problematika snižování emisí fosforu z rybničních zdrojů obsahuje řadu specifických témat, která je 

třeba komunikovat s dotčenými subjekty, ať již se jedná o rybníkáře, zemědělce, starosty, zástupce 

ORP a státních podniků povodí, resortních organizací a další relevantní cílové skupiny. Organizací 

workshopů a neformálních setkání zástupců těchto cílových skupin ať již na úrovni celého povodí VD 

Orlík, Jihočeského kraje, nebo jednotlivých ORP lze dosáhnout účinného šíření nejnovějších poznatků 

z předmětné problematiky i sdílení specifických zkušeností a životních situací. 

V rámci tohoto opatření je navrhováno, aby zástupci Jihočeského kraje (ideálně v součinnosti 

s ostatními dotčenými kraji) organizovali opakované setkání zástupců relevantních cílových skupin na 

úrovni povodí VD Orlík, na kterém budou každý rok prezentovány pokroky, dosažené v procesu 

snižování imisí do VD Orlík z rybničních zdrojů, identifikovány případné existující překážky a budoucí 

rizika, sdíleny informace o legislativním a technologickém pokroku apod. Lze doporučit, aby obdobná 

setkání probíhala také na úrovni jednotlivých ORP, kde by mohla být probíraná témata diskutována ve 

větším detailu a s důrazem na místní specifika. 

Součástí opatření by mělo být vytvoření neformální komunikační online platformy (platforem) 

(Facebook, Twitter, Instagram), na které by při vhodné moderaci mohla být předmětná problematika 

diskutována kontinuálně. Smyslem je, aby tam, kde je to možné, byla umožněna neformální 

konstruktivní diskuse. 

Lze také doporučit občasné prolnutí této aktivity s obdobnou aktivitou v komunálních zdrojích 

(KOM_17). 
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Očekávané přínosy 

- Zvýšení povědomí o předmětné problematice 

- „zachování hybnosti“ nastartovaného procesu 

- Sdílení a pochopení odlišných úhlů pohledu na řešenou problematiku 

Realizovatelnost opatření 

Z technického hlediska je opatření realizovatelné obratem.  

Náklady na realizaci 

V závislosti na výběru použitých nástrojů a na nastavení opatření GEN_03 se mohou náklady na 

realizaci pohybovat v řádu prvních desítek až prvních stovek tisíc Kč ročně. 

Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu:  

U opatření není vyčíslena efektivita. 


