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Popis projektu:
Nákup zařízení pro akvakulturu za účelem modernizace a obnovy výrobních prostředků na
rybářské středisko Blatná a Sedlice s cílem udržení kvality, množství produkce a využití
technického pokroku.
Předmětem nákupu je můstková váha 1 ks, podložní síť 1 ks, pneumatický dopravník na obilí
1 ks a vyvětvovací motorová pila 1 ks.
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.
Nákup zařízení doplní v současné době používaná zařízení, případně nahradí již
opotřebovaná. Tím dojde ke zlepšení péče o techniku při průjezdech hrází a o ryby během
výlovů. Dojde ke zlepšení a urychlení prodeje ryb. Budou zlepšeny podmínky pro
zaměstnance během naskladňování a vyskladňování krmiva pro ryby. Bude využit
technologický a konstrukční pokrok. Předpokladem je udržení produkce a zdravotního stavu
ryb.
Výsledek projektu:
Pořízením zařízení bude využit technologický a konstrukční pokrok. Nová síť zlepší
zacházení s rybou během výlovů, zlepší se welfare lovených ryb. Digitální můstková váha
umožní zlepšit servis pro zákazníky při prodeji ryb. Pneumatický dopravník sníží namáhavou
práce při naskladňování a vyskladňování krmiv pro ryby v prašném prostředí, zároveň dojde
ke zkrácení času těchto činností, a tím ke zvýšení produktivity práce, ale hlavně ke zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců. Vyvětvovací pila umožní lepší péči o stromy zejména na
hrázích rybníků /výše rostoucí větve/ a tím následně zlepší péči o techniku, zejména nákladní
auta. Tím dojde k úspoře nákladů na poškozená zrcátka, lak, hadice,… Zároveň se zvýší
bezpečná přeprava ryb, kdy při vytržení hadice nebudou ryby zásobovány kyslíkem a může
dojít k jejich přidušení nebo úhynu při přepravě. Zároveň dojde ke zlepšení bezpečnosti práce.
Zařízení budou využívána po celou dobu jeho životnosti.
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