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Operační program Rybářství
Priorita unie 2
Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury
Číslo záměru a. Investice do akvakultury

Název projektu:
„Nákup zařízení akvakultury 2016 - středisko Blatná“, číslo projektu
CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000192

Popis projektu:
Nákup zařízení pro akvakulturu za účelem modernizace a obnovy výrobních prostředků
na rybářské středisko Blatná s cílem udržení kvality, množství produkce a využití technického
pokroku.
Předmětem nákupu je šikmý nakladač na živé ryby 1 ks, vyplavovací loď ocelová do 3 t 2 ks,
hliníková loď dvoušpicá 1 ks, síť podložní 1 ks, přívěs za auto 2 ks, přívěs/cisterna za traktor
1 ks, valník za traktor sklápěcí 1 ks, skříňový přívěs /maringotka/ 1 ks, hliníkové bedny
na přepravu ryb 2 ks /včetně okysličovacího zařízení a držáku láhve na kyslík/.
Cíle projektu:
- zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického
rozvoje,
- zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury,
- modernizace akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních
podmínek pracovníků v odvětví akvakultury.
Nákupem šikmého nakladače se zlepší a urychlí práce s rybou. Oproti starému nakladači,
který byl těžký, zvládnou manipulaci dva pracovníci. Na sádkách bez centrálního slovování,
kdy se přechází během nakládky i do několika bazénů se ušetří čas a zlepší se pracovní
podmínky. Krmné lodě doplní krmnou linku s již dříve pořízenými sily na krmivo.
Rybářská síť pak zlepší manipulaci s rybou a urychlí výlovy, a tím se zlepší welfare ryb.
Nákup nových přívěsů bude řešit zlepšení přepravy ryb, zvýšení konkurenceschopnosti
a v případě nových beden zlepšení welfare při přepravě živých ryb, snazší manipulaci s nimi
a urychlení výlovů. Valníkem za traktor bude naváženo krmivo ke krmení ryb do rybníků,
zejména špatně přístupných, nebo do rybníků, kde nejsou sila. Přívěsy budou rovněž sloužit
při přepravě nářadí při výlovech a opravách rybníků. Cisternou za traktor budou navážena
tekutá hnojiva, v období výlovů potom čistá voda do kádí /voda v lovišti je podkalená/, čímž
dojde ke zlepšení podmínek pro lovenou rybu. Skříňový přívěs zlepší pracovní a bezpečnostní
podmínky, zejména při strojení rybníků před výlovy.
Výsledek projektu:
Nákup zařízení doplní v současné době používaná zařízení, případně nahradí
již opotřebovaná. Tím bude udržena a zlepšena péče o ryby a to nejen během výlovů,

ale i během přepravy ryb. Zlepší se manipulace s rybou při nakládce, systém krmení, příp.
hnojení rybníků. Bude využit technologický a konstrukční pokrok. Předpokladem je udržení
až mírné zlepšení produkce a zdravotního stavu ryb. Bude zlepšeno zázemí pro zaměstnance
při strojení rybníků. Zařízení budou využívána po celou dobu jejich životnosti.

Podpora EU:
Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond –
Operační program Rybářství, ve výši 50% způsobilých výdajů.

