Potenciál recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro české
produkční rybářství
1. – 2. září 2015
Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)
Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU), Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Odborný seminář je určený pro české produkční rybáře a pro potencionální zájemce o výstavbu a provoz
komerčních chovů ryb využívající RAS v České republice. V průběhu odborných přednášek budou odborníci
z jednotlivých oblastí popisovat veškeré aspekty intenzivního chovu ryb v podmínkách RAS a odpovídat
na dotazy týkající se dané problematiky.

Součástí semináře bude prezentace firem vyrábějících chovatelské vybavení včetně komponentů
využívaných v RAS a měřící techniku kvality vody. Dále v rámci semináře bude zorganizována odborná
exkurze do rybochovných zařízení FROV JU a také do jedné produkční farmy (Anapartners s.r.o.) využívající
RAS v ČR.

Seminář je organizován díky podpoře EU projektu TRAFOON, který je financován Evropskou komisí v rámci
FP 7 2007‐2013 pod projektovým číslem 613912.

PROGRAM
Úterý 1. 9. 2015
V průběhu prvního dne odborného semináře bude od 9:00 do 17:00 hodin v prostorách MEVPIS Vodňany, FROV JU
probíhat prezentace českých firem vyrábějících chovatelské vybavení včetně komponentů využívaných v RAS
a měřící techniku kvality vody.

I.

BLOK PŘEDNÁŠEK A ODBORNÝCH DISKUZÍ (9:00 – 17:30 HODIN)

9:00 – 9:10

Úvodní slovo a uvítání účastníků (T. Policar)
Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS provozovaných v ČR
(J. Kouřil)
Ekonomické aspekty intenzivního chovu ryb a zkušenosti s provozem farmy Fish Farm
Bohemia s.r.o. (M. Junek)

9:10 – 9:40
9:40 – 10:05
10:05 – 10:25

PŘESTÁVKA NA KÁVU

10:25 – 11:40

Vývoj recirkulačních akvakulturních systémů a jejich ekonomika – potenciál pro chov
nových druhů ryb (Ivar Warrer Hansen)

11:40 – 12:05

Intenzivní chov násadového materiálu úhoře říčního a jiných cenných druhů ryb (J. Švarc)

12:05 – 12:30

Odborná diskuze k tématu a k jednotlivým přednáškám

12:30 – 13:25

OBĚD

13:25 – 13:50

Blok prezentací vystavujících firem

13:50 – 14:15

Představení intenzivního chovu ryb firmy Anapartners s.r.o. (L. Schneeberger)

14:15 – 14:40

Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o.
(M. Kašparů)

14:40 – 15:05

Představení systému chovu ryb dánského typu (J. Mareš)

15:05 – 15:30

Praktické zkušenosti s provozem systému dánského typu (M. Buřič)

15:30 – 17:30

PŘESTÁVKA NA KÁVU

15:50 – 16:15

Nabíhání filtrů na studenovodním RAS dánského typu (Š. Lang)

16:15 – 17:00

Podpora podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti (S. Seabra)

17:00 – 17:30

Odborná diskuze k tématu a k jednotlivým přednáškám
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II.

EXKURZE DO RYBOCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ VÚRH , FROV JU (17:30 ‐ 19:00 HODIN)

V rámci exkurze účastníci ve třech jednotlivých skupinách navštíví:
‐ Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví,
‐ Genetické rybářské centrum,
‐ novou experimentální halu využívanou k intenzivnímu chovu ryb.
III.

BOHATÝ RAUT A OCHUTNÁVKA RYBÍCH SPECIALIT, VOLNÁ ZÁBAVA (19:30 ‐ 23:00 HODIN)

Středa 2. 9. 2015
IV.

BLOK PŘEDNÁŠEK A ODBORNÝCH DISKUZÍ (8:30 – 12:20 HODIN)

8:30 – 8:55

Vhodné druhy ryb využívané v RAS (V. Stejskal)

8:55 – 9:20

Využití RAS pro okrasné druhy ryb a pro další potenciální tropické komerčně využívané
druhy ryb (P. Podhorec)

9:20 – 9:45

Metody a postupy využívané v intenzivní akvakultuře (T. Policar)

9:45 – 10:10

Produkce candáta kombinací rybniční a intenzivní akvakultury (M. Blecha)

10:10 – 10:35

Potencionální využití mníka jednovousého v intenzivní akvakultuře (P. Svačina)

10:35 – 11:00

PŘESTÁVKA NA KÁVU

11:00 – 11:25

Kombinace rybničního a intenzivního chovu amura bílého s cílem zajistit jeho vysoké
přežití v zimním období (J. Křišťan)

11:25 – 11:50

Efektivní využití živin v akvakultuře (J. Mráz)

11:50 – 12:20

Odborná diskuze k tématu a k jednotlivým přednáškám

12:20 – 13:00

OBĚD

V.

EXKURZE DO ANAPARTNERS S. R. O., PRAHA (13:00 ‐ 20:00 HODIN)
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‐ REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ NA SEMINÁŘ ‐
Vyplněný formulář prosím zašlete kontaktní osobě zodpovědné za registraci na seminář Ing. Petr
Svačina e‐mail: svacina@frov.jcu.cz. Případné další dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním
čísle: +420 724 824 419.
V případě zájmu o ubytování přímo ve středisku MEVPIS Vodňany (kapacita 17 dvoulůžkových pokojů)
kontaktujte Kláru Kovaříkovou, kkovarikova@frov.jcu.cz; +420 737 221 931.

I. Detaily o účastníkovi (či účastnících):
‐ v případě potřeb v tabulce přidejte řádky
Jméno

Příjmení

Kontaktní spojení
(email / telefon)

Organizace

II. Detaily o účasti účastníka (účastníků) na jednotlivých akcích semináře
‐ z důvodu lepší organizace prosím napište ANO / NE do připravených polí u jednotlivých akcí semináře
‐ v případě potřeb v tabulce přidejte řádky
Účastník

Účast na
1. dni semináře

Účast na
2. dni semináře

Exkurze
1. den

Slavnostní
raut

Exkurze
2. den
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