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Transfer nových chovatelských a výrobních inovací v 
oboru sladkovodního rybářství byl Evropskou komisí 
v rámci projektu TRAFOON finančně podpořen v 
regionu střední Evropy, konkrétně v rámci dvou 
rybářsky významných zemí - Česká republika a 
Polsko. Ryby a rybí produkty jsou důležitou složkou 
zdravé výživy u evropských spotřebitelů. Několik 
rybích druhů je tradiční potravinou a kulturním 
dědictvím  evropské  společnosti.  K  posílení 
tradičního  rybářství  v  Evropě  a  k  zajištění 
rozmanitosti tradičních potravin v obchodech, 
potřebují rybářské podniky inovovat své znalosti a 
dovednosti  v  oblasti  rozvoje  jejich  chovu, 
zpracovatelských  a  výrobních  technologií  a 
marketingu prodeje rybích výrobků.

V rámci TRAFOON projektu je “Podpora transferu 
nových znalostí v rámci produkčního rybářství v ČR“ 
řešena odbornými pracovníky z FROV JU (ČR), 
Polské akademie věd a Warminsko-Mazurské 
univerzity (Polsko), AQUA TT a Cork College 
university (Irsko) a FEAP - Asociace evropských 
producentů ryb (Belgie). Cílem projektu je informovat 
produkční rybáře z ČR a Polska o nových trendech 
chovu tradičních druhů ryb v daném regionu včetně 
jejich zpracování, výroby a prodeje rybích produktů.

V Evropě jsou malé a středně velké podniky, které 
produkují potraviny, pod neustálým tlakem ze strany 
konkurentů, prodejců a spotřebitelů. Tento tlak vytváří 
vysokou konkurenci mezi producenty potravin.

Evropský projekt TRAFOON vytvořil v listopadu 2013 
speciální společenství (síť) pro přenos nových 
aplikovatelných znalostí technologického charakteru z 
výzkumných institucí na podporu a rozvoj evropských 
malých a středních podniků, které produkují tradiční 
potraviny z obilí, ryb, ovoce, zeleniny a hub. 

Vytvořená síť TRAFOON projektu propojuje společnou 
spolupráci výzkumných a odborných pracovníků s 
produkčními   podniky  s  cílem  dosáhnout 
technologických produkčních inovací ve 14 evropských 
zemích. 

Na základě získaných dotazníků od českých 
rybářských podniků a SWOT analýzy celého sektoru, 
proběhnou v letech 2015 a 2016 celkem tři odborné 
semináře s následujícím zaměřením:

1. - 2. září 2015: Potenciál recirkulačních 
akvakulturních systémů (RAS) pro české 
produkční rybářství – základní aspekty RAS, nové 
metody v chovu ryb využívaných v RAS, vhodné 
druhy ryb pro RAS, praktické zkušenosti s provozem 
RAS v ČR a zahraničí, problémy spojené s RAS a 
ekonomický aspekt chovu ryb pomocí RAS.

3. prosinec 2015: Zdravotní aspekty produkčního 
chovu ryb – identifikace hlavních a vážných nemocí 
ryb, léčiva a související legislativa, profylaktické 
postupy, bezpečné použití léků a farmakovigilance.

1. - 2. únor 2016: Zlepšení rybích krmiv a techniky 
krmení, zpracování ryb, značení a marketing 
rybích výrobků – možnosti úpravy krmiv a techniky 
krmení, vylepšení nutričních vlastností rybích 
produktů, nové metody uplatňované při zpracování 
ryb, označování a marketing rybích výrobků.

Semináře budou pořádány ve Vodňanech 
pracovníky FROV JU ve spolupráci s českými a 
zahraničními praktickými odborníky, kteří jsou 
odborně zaměřeni na inovaci akvakultury. Cílem je 
podpořit odborné znalosti produkčních rybářů v rámci 
zmíněných  témat  a  pokusit  se  dosáhnout 
technologických inovací v českých produkčních 
chovech ryb.

TRAFOON – online zdroj informací:

www.trafoon.org
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Odpovědní pracovníci:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta rybářství a ochrany vod
Zátiší 728/II
389 25 Vodňany

Tomáš Policar - nové trendy v chovu ryb  
Jan Kouřil - intenzivní akvakultura
Vlastimil Stejskal - nové druhy v akvakultuře  
Jan Mráz - zpracování ryb a rybí produkty
Veronika Piačková - nemoci ryb 

E-Mail: policar@frov.jcu.cz
 kouril@frov.jcu.cz
 stejskal@frov.jcu.cz
 jmraz@frov.jcu.cz
 piackova@frov.jcu.cz

Odpovědná osoba za registraci na semináře:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta rybářství a ochrany vod
Zátiší 728/II
389 25 Vodňany
Petr Svačina (E-Mail: svacina@frov.jcu.cz)
Tel.: 724 824 419

Více informací naleznete zde:

www.frov.jcu.cz/trafoon

www.trafoon.eu

Podpora transferu nových 

znalostí v rámci 

produkčního rybářství v ČR

TRAFOON PROJEKT 

- ČÁST RYBY


	1: Rear
	2: Front

