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Abstrakt

Současná spotřeba sladkovodních ryb je u obyvatel ČR dlouhodobě stabilní, což je ovlivněno
zejména konzervativním chováním spotřebitelů, cenou ryb a jejich dostupností během roku.
Předpoklad rozšíření sortimentu ryb a zajištění plynulosti dodávek ryb na trh ČR v průběhu
roku  dává  předpoklad  postupného  navyšování  spotřeby  sladkovodních  ryb.  V  živém  i
zpracovaném  stavu  se  nyní  v  obchodních  řetězcích  prodá  více  než  čtvrtina  všech  v
tuzemsku zkonzumovaných sladkovodních ryb. Na trhu je teoreticky dostatečná kapacita pro
zvýšení spotřeby ryb. Je zřejmé, že perspektivní cestou může být důsledné zvládnutí (spíše
ekonomické než technologické) zpracování ryb, jež - podobně jako v řadě zemí - může vést
k navýšení  jejich domácí spotřeby.  Je žádoucí  udržet  spotřebu živého kapra v tradičních
obdobích  (zejména  vánoce  a  také  velikonoce),  zvýšit  spotřebu  zpracovaného  kapra  v
průběhu celého  roku prostřednictvím zajištění  pravidelných  dodávek  zejména v  letním a
zimním období. Udržet stávající trend zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o lososovité ryby a
poptávku  zajišťovat  z  domácí  produkce  prostřednictvím  nově  budovaných  recirkulačních
systémů. V souvislosti s předpokládaným rozvojem intenzivního chovu ryb v recirkulačních
systémech rozšířit druhovou nabídku i objem dodávané produkce zejména ve zpracovaném
stavu.
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Abstract

The current freshwater fish consumption by the population in the CR has been stable in the
long term, which is primarily affected by conservative consumer behaviour, fish prices and
availability during the year. The extension of the range of fish and the continuation of the
supplies of fish to the market in the CR during the year is the path to a gradual increase in
the freshwater fish consumption. One-fourth of all freshwater fish consumed in the country is
currently  bought  in  the  live  or  processed  state  in  chain  stores.  Theoretically,  there  is  a
sufficient capacity to increase fish consumption in the market. It is obvious that a thorough
control of the aspects of fish processing (rather in terms of economy than technology) may
be the right way to go, which may lead to an increase in the domestic consumption of fish (as
in a number of other countries). It is desirable to maintain the consumption of live carp in
traditional  seasons  (especially  Christmas  and  also  Easter),  increase  the consumption  of
processed  carp  over  the  year  by  providing  regular  supplies  in  the  summer  and  winter
season, in particular.  To maintain the current trend of the increasing consumer interest in
salmonid  fish  and  to  meet  the  demand  with  domestically  produced  fish  from  newly
constructed recirculation systems. In the context of the anticipated development of intensive
fish farming in  recirculation systems, to extend the variety of  species and the volume of
products supplied in the processed state, in particular.


