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Forma konference byla s ohledem na preventivní protiepidemická opatření zvolena pro veřejnost jako
nepresenční. Presenčně byl přítomen pouze řešitelský tým, a to v prostorách Fakulty rybářství a
ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Celkově se konference zúčastnilo 24
diskutujících.
Hlavní řešitelé, odpovědní za jednotlivé etapy projektu, informovali o průběhu řešení a klíčových
výstupech. Zároveň proběhla v závěru konference diskuze na dané téma.
Dlužno říci že po vyhodnocení celého projektu vypluly na povrch dlouhodobé problémy týkající se
daného sektoru a v možnostech řešitelských týmů byla navržena i možná řešení, která by prospěla
jednak produkčním podnikům, jakožto hlavním nositelům rybářských tradic a kultury, a jednak by měla
velmi pozitivní vliv na vnímání sektoru širokou veřejností. Byť tyto otázky ani odpovědi nebyly cílem
projektu, navozují řadu možností, jak v tématu pokračovat ku prospěchu všech dotčených (rybářství,
veřejnost, státní správa atd.).
Pro rybářské odborníky je velmi cenný pohled profesně nezainteresovaných stran, které mnohdy vidí
problematiku v jiných barvách. Tyto poznatky zaznívaly defacto ze všech směrů a odborná i praktická
veřejnost jim již nyní přisuzuje vysokou váhu a bude se jimi v blízké budoucnosti zabývat.
Zároveň bylo zmíněno, že MZe, resp. Služby MZe, přebírají jistou záštitu nad jedním z výstupů (mobilní
aplikace) a budou v rámci svých možností usilovat i její udržitelnost a rozvoj.
Studie VŠE na stávající stav a strukturu vnímání rybářů v očích veřejnosti otevřela prostor inovativním
přístupům k tradici jakožto prvku, který je sto velmi úspěšně podpořit ekonomiku subjektů a zároveň
přispět k zachování tohoto kulturního bohatství pro další generace.
Konference byla uzavřena společným přáním, aby úspěšně otevřené téma neupadlo v zapomnění a
že se řešitelský tým pokusí výstupy projektu rozvinout a případně připravit návrh projektu, který by
v tomto úsilí pokračoval.
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