Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
KATALOGOVÝ LIST OPATŘENÍ

RYB_13 – Sladkovodní ryby na talíř
Typ opatření: COM
Zdroj financování: Jihočeský kraj
Připravenost: připraveno
Stupeň zajištění financí: střední
Podřazená opatření: -

Foto: rybanatalir.cz, Zařízení služeb
MZe s.p.o., Těšnov 65/17, Praha 1

Kategorie opatření: RYB
Nositel opatření: Jihočeský kraj
Typová priorita: 2
Časová náročnost: střední
Nadřazená opatření: GEN_03

Popis opatření
Za účelem podpory poptávky po produkci kvalitních ryb a tím i po zlepšování tržního prostředí
navázaného na chov ryb je vhodné uvažovat i o posílení sektoru gastronomie. Nabízí se několik
možných oblastí, ve kterých je možné vyvíjet vhodné cílené aktivity.
-

-

-

Zavedení „povinného“ využívání kvalitních sladkovodních ryb ve stravování v krajem
zřizovaných organizacích (např. školy a nemocnice – zde lze využít např. aktuální změny
systému stravování hospitalizovaných pacientů, jak je prezentována v Metodickém doporučení
pro zajištění stravy a nutriční péče vydaném ve věstníku MZ č. 10/2020).
Ve spolupráci s nutričními terapeuty zvážit zavedení definic pro kvalitního kapra (např. z
hlediska chuťových parametrů, obsahu tuku, barvy svaloviny apod.)
Ve spolupráci s vhodnými subjekty (například s realizátory projektu Ryba na talíř - Zařízení
služeb MZe s.p.o.) zvážit vytvoření a implementaci cílené kampaně zaměřené na lokální rybí
produkci a případně vytvořit sbírku tradičních a nových receptur lokální úpravy ryb (kapr vs.
ostatní ryby) a jejich zařazení do osnov kuchařských učilišť
Cílit na podporu vzdělávání v rybí gastronomii v hotelových a středních odborných školách a
učilištích kraje zaváděním systematické práce na zvládnutí rybí gastronomie a využívání
lokálních surovin studenty. Nad rámec vlastního vaření je vhodné začlenit i práci s rybí
surovinou, problematiku skladování a ekonomiku rybí gastronomie. Vhodná je pro tyto účely
spolupráce s rybářskými podniky, školami, KŠH a v případě využití moderních komunikačních
metod (YouTube, Instagram apod.) i s veřejně známými osobnostmi.

Očekávané přínosy
-

zvýšení poptávky po kvalitních rybách
zvýšení tlaku na produkci kvalitních ryb
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Realizovatelnost opatření
Není identifikována

Náklady na realizaci
Nejsou vyčísleny

Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu
Není vyčíslena

