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1. Úvod 
Ve dnech 17. 4. – 25. 4. 2013 podnikli zástupci FROV JU a Rybářského sdružení České republiky 

pracovní cestu do Turecka. Navštívili řadu velkých i drobných farem specializujících se především na 

chov pstruha, produkci násady pstruha, dále výzkumných a vzdělávacích institucí, hospodářských 

komor atd. s cílem identifikovat a popsat nové možnosti rozvoje spolupráce s Tureckem.  

Tato cesta, společně s řadou obchodních jednání se za velmi cenné podpory obchodní mise 

CzechTrade stala jednou ze základních částí pro studii proveditelnosti partnerství s Tureckem 

v oblasti akvakultury. Dalšími pilíři byly zejména odborné analýzy provedené kontrahovanými 

odborníky přímo v Turecku a jejich kritická revize týmem zpracovatele, který zahrnoval jak zástupce 

akademické, tak výrobní sféry, na základě osobních poznatků z výše uvedené pracovní návštěvy. 

Výsledná studie je tak aktuálním materiálem, který analyzuje současnou situaci turecké 

akvakultury, v základních relevantních rysech popisuje vývoj v posledních letech a nabízí 

předpokládané pravděpodobné komentované možné trendy vývoje. Českému subjektu aktivnímu 

v oblasti akvakultury tak poskytne v maximální možné míře nezávislý a vyvážený pohled na možnosti 

spolupráce s touto rybářskou velmocí. 

Klíčovým poznatkem v oblasti sladkovodní akvakultury je potvrzení výjimečně vysoké produkce, 

zejména pstruha (t 100 000+ rok 2011) se značnými kapacitami pro navýšení v krátkodobém a 

střednědobém horizontu. Nezávislost v produkci násad. Komparativně nízké produkční náklady, 

zejména ve srovnání s producenty v EU. O tato základní fakta, opakovaně potvrzená, se opírají klíčové 

příležitosti obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Tureckem v oblasti akvakultury. 

Foto 1. Vystoupení v diskusním pořadu v regionální TV v Ispartě 
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2. Základní informace o účelu studie proveditelnosti, podpoře OP 

Rybářství a zpracovateli 
Realizace této studie proveditelnosti je možná díky podpoře z prostředků Evropského rybářského 

fondu, Operačního programu Rybářství 2007–2013, opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) studie 

proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. Konkrétně se jedná o projekt 

„Studie proveditelnosti partnerství s Tureckem“ CZ.1.25/3.1.00/12.00094. 

 

Příjemce: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

IČO: 600 766 58 

Sídlo: 

Branišovská 1645/31a 

České Budějovice, 370  05 

 

Zpracovatel studie: 

Fakulta rybářství a ochrany vod 

Zátiší 728/II 

389 25 Vodňany 

 

Řešitelský tým: 

doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech – ředitel 

Laboratoř etologie ryb a raků – vedoucí laboratoře  

Email:   kozak@frov.jcu.cz  

Telefon:  +420 38777 4603 

Mob.:   +420 724504921 

 

PaedDr. Jiří Koleček 

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany – 

zástupce ředitele, projektový manažer 

Email:  jkolecek@frov.jcu.cz  

Tel.:  +420 38777 4663 

Mob.:  +420 606 050 576 

 

MVDr. Václav Špeta 

Rybářské sdružení České republiky  

(Blatenská ryba, spol. s r.o., jednatel společnosti) 

Na Příkopech 747, 388 01 Blatná 

telefon: (+420) 383 422 511, fax: (+420) 383 423 161 

mail: blatenska.ryba@blatna.net  

web: www.blatenskaryba.cz 
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Zastupované organizace: 

• Rybářské sdružení České republiky: doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., MVDr. Václav Špeta 

• JU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

Spolupracující subjekt: subdodavatel; CzechTrade – obchodní mise v Turecku 

Poštovní spojení:  

Abdi Ipekci Cad. 71 

Czech Consulate Building 

Macka 

34 367 Istanbul 

Michal Koščo – vedoucí obchodní mise v Turecku 

michal.kosco@czechtrade.cz 

Vedoucí zastoupení MPO 

T: +420224907874 

T: +90 212 219 98 47 

F: +90 212 291 15 16 

M: +90 545 791 04 11 

Web: http://www.czechtrade.com.tr 

 

Na studii dále spolupracoval: Berat Kilicyaldir – konzultant, CzechTrade, tlumočník a překladatel 

(klcberat@gmail.com) 

 

Název subdodávky:  

• poskytnutí relevantních podkladů pro zpracování analýzy současného stavu a výhledu 

akvakultury v Turecku, spolupráce na zpracování analýzy, vytipování obchodních partnerů 

v Turecku včetně kontaktních údajů, organizace obchodních setkání v Turecku, zajištění 

tlumočení při jednáních. 

 
Foto 2. MVDr. Václav Špeta, doc. Dr. Yilmaz Emre, doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., a PaedDr. Jiří Koleček v Mediterranean 
Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya v Kepezu 
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3. Cílová země – navštívené oblasti 
 

Turecko 

Navštívené oblasti/města: 

Istanbul (provincie – Istanbul) 

• Elazig (Elazig) 

• Keban (Elazig) 

• Antalya (Antalya) 

• Kepez (Antalya) 

• Ulupinar (Antalya) 

• Beymelek (Antalya) 

• Karacabren H.E.S. I. – přehradní nádrž (Isparta) 

• Isparta (Isparta) 

 
Obrázek 1. Mapa Turecka – navštívené oblasti/města 

 
 

Navštívené oblasti patří ke stěžejním v oblasti turecké akvakultury. Pro základní přehled o 
aktuálním stavu tureckého rybářství a o pravděpodobných směrech dalšího vývoje nabízejí 
adekvátní zdroj informací. Je třeba zmínit, že navštívené oblasti představovaly kompromis mezi 
časovými, ekonomickými a organizačními možnostmi mise. Pro hlubší poznání problematiky 
bychom doporučovali navštívit především oblast Izmiru, dále další univerzity a výzkumná zařízení 
a hlouběji se věnovat některým specifikům, jako je například systém podpory akvakultury ze 
strany turecké vlády.  

Elazig, Keban 

Istanbul 

Isparta, Karacabren H.E.S. I. 

Antalya, Kepez 

Ulupinar 

Beymelek 
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4. Jmenný seznam osob, se kterými byla vedena jednání a rozhovory, a 

názvy a adresy subjektů, které zastupují 
 

Kompletní seznam je pro svůj rozsah uveden formou přílohy.  
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5. Stručný itinerář pracovní cesty 
 

17. 4. 2013 – odlet z Prahy do Istanbulu   

 

18. 4. 2013 – přesun do Elazig, pracovní program v Elazig 

Přijetí na hospodářské komoře v Elazigu 

Jednání se zástupci rybářských společností v regionu, univerzity v Elazigu 

Exkurze na rybí farmě Urunveren (na vodním díle na řece Eufrat) 

 

19. 4. 2013 

Exkurze na pstruží farmě Keban Alabalik A.S. 

Exkurze na líhni a zpracovně firmy Keban Alabalik A.S. 

Diskuze s majitelem a manažery firmy Keban Alabalik A.S. 

Odlet do Istanbulu 

 

20. 4. 2013 

Přijetí na zastoupení české obchodní mise v Turecku – Istanbul 

 

21. 4. 2013 

Přelet do Antalya 

 

22. 4. 2013 

Exkurze na Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya v Kepezu 

(Veřejná výzkumná a školící instituce) – jednání s ředitelem instituce 

Návštěva rodinné farmy na produkci pstruha na řece v obci Ulupinar 

Exkurze Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya (Veřejná 

výzkumná a školicí instituce) – stanice mořské akvakultury Beymelek – jednání s vedením výzkumné 

stanice 

 

23. 4. 2013 

Exkurze rybí farmy Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti na přehradě Karacabren H.E.S. I. 

Prohlídka dalších rybích farem na přehradě Karacabren H.E.S. I. 

Exkurze pstruží farmy a líhně Baysallar Balik A.S. – jednání s majitelem společnosti 

 

24. 4. 2013 

Exkurze ve zpracovně společnosti Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti – jednání s majitelem 

Přijetí na Univerzitě Suleyman Demirel v Ispartě – Fakulta rybářství – přijetí u děkana a jednání s 

proděkany 

Vystoupení v regionální televizi – Chanel 32 (hlavní zprávy a diskusní pořad) 

Přijetí na hospodářské komoře v Ispartě 

 

25. 4. 2013 - Návrat do České republiky  
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6. Zápisy vedených jednání a rozhovorů 
 

Vzhledem k rozsahu uvedeny v samostatné příloze. 

Celkem se mise v průběhu 9 dnů zúčastnila 17 obchodních jednání, oficiálních přijetí. Poslední 

den pracovní cesty po Turecku vystoupili doc. Kozák a dr. Špeta v regionální televizní stanici v Ispartě, 

kde prezentovali cíle projektu a poznatky z exkurzí jak v hlavních zprávách, tak v následném 

diskusním pořadu. 

 
 
 

  



13 
 

7. Základní informace o turecké ekonomice 
 

Od r. 2002 zaznamenala turecká ekonomika pozoruhodný výkon, což se projevilo jejím stabilním 

růstem. Dobrá makroekonomická strategie v kombinaci s obezřetnou fiskální politikou a velkými 

strukturálními reformami platnými od roku 2002 začlenila tureckou ekonomiku do globalizovaného 

světa, mezitím co se země transformovala do jednoho z hlavních příjemců zahraničních investic 

v regionu. Turecko je zakládajícím členem OECD a G-20 hlavních ekonomik.  

Turecko je kandidátskou zemí na vstup do EU, a to od helsinského zasedání Evropské Rady 

v prosinci 1999. V současné době Turecko stále projednává řadu otázek s Evropskou komisí, aby se 

stalo oficiálním členem EU. Turecko využívá dohody o celní unii s Evropskou unií, která byla 

podepsána v roce 1995, aby zvýšilo svoji průmyslovou výrobu určenou na vývoz, přičemž zároveň těží 

z evropských investic do země. Dohoda o celní unii je hlavní výhodou pro obchod s EU. Dle názoru 

analytiků je pravděpodobné, že Turecko v dohledné době do EU nevstoupí, ale bude bráno jako 

přidružená země. Většině oslovených tureckých podnikatelů v oblasti akvakultury, se kterými jsme 

diskutovali v průběhu obchodní mise, současný stav v podstatě vyhovuje. Nepociťují aktuální potřebu 

jednání o přistoupení zásadně urychlovat, platná dohoda o celní unii jim poskytuje dostatek prostoru 

pro flexibilní obchod s EU, a zároveň farmáři považují podmínky pro podnikání v současném Turecku 

za snazší, než po případném vstupu do Unie. 

Na druhou stranu, strukturální reformy, urychlující přistoupení Turecka do vstupního procesu, 

vydláždily cestu pro komplexní změny v celé řadě oblastí. Hlavním cílem těchto snah bylo zvýšení role 

soukromého sektoru v tureckém hospodářství, zvýšení účinnosti a odolnosti finančního sektoru a 

stavba systému sociálního zabezpečení na stabilnějších základech. Tyto reformy posílily 

makroekonomické základy země a ekonomika velmi výrazně vyrostla. 

Vzhledem k tomu, že se úroveň HDP více než ztrojnásobila na 772 miliard USD (cca 15 440 miliard 

Kč) v roce 2011, a to z 231 miliard USD (4 620 miliard Kč) v roce 2002, HDP na obyvatele se vyšplhal 

na 10 444 USD (209 000 Kč), a to z 3500 USD (70 000 Kč) v roce 2002. Viditelné zlepšení v tureckém 

hospodářství se také projevilo v růstu zahraničního obchodu, vývoz do konce roku 2011 dosáhl 135 

miliard USD (2 700 miliard Kč), a to z 36 miliard USD (720 miliard Kč) v roce 2002. Podobně, příjmy z 

cestovního ruchu, které byly kolem 8,5 miliard USD (170 miliard Kč) v roce 2002, přesáhly 23 miliard 

USD (460 miliard Kč) v roce 2011. 

Významné zlepšení v tak krátkém časovém období zapsalo Turecko na celosvětové ekonomické 

stupnici jako výjimečně se rozvíjející ekonomiku, konkrétně 16. největší národní ekonomiku na světě 

a 5. největší ekonomiku ve srovnání se zeměmi EU, podle údajů o HDP (v paritě kupní síly) v roce 

2011. 

Ačkoliv mnohé ekonomiky byly schopny se zotavit z globální finanční recese, odstartované 

koncem r. 2007, turecká ekonomika rostla o 9,2 procenta v roce 2010 a o 8,5 procenta v roce 2011. 

Ukázala se tedy jako jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik světa a jako nejrychleji rostoucí 

ekonomika Evropy. 

Podle OECD Turecko očekává, že bude nejrychleji rostoucí ekonomikou členů OECD během let 

2011–2017, s ročním tempem průměrného růstu 6,7 procenta. 
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Graf 1. Největší evropské ekonomiky – srovnání 

(HDP založené na paritě kupní síly v bilionech USD – 2011)   

Zdroj: IMF, World Economic Outlook, říjen 2012 

 

Graf 2. Růst HDP v Turecku na obyvatele v USD (2002 – 2012) 

 

Zdroj: TURKSAT,2012 
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Graf 3. Srovnání – Turecko, HDP na obyvatele v r. 2011 (v paritě kupní síly, AB-27=100) 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 

 

Graf 4. Turecko, demografický profil, srovnání s evropskými zeměmi 

 

Zdroj: UN, 2012 
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Graf. 5 Turecko, rozdělení zaměstnanosti podle ekonomické činnosti (%), srovnání 2002–2012 

 

Zdroj: TUIK 2012 

 

Graf 6. Turecko, průměrná inflace v obdobích (%) 

 

Zdroj: TURKSAT 2013 
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Graf 7. Turecko, růst exportu (mld. USD) v letech 2002–2013 

 

*Ročně do února 2013 

Zdroj: TUIK, 2013 

Graf 8. Turecko, růst importu (mld. USD) v letech 2002–2013 

 

*Ročně do února 2013 

Zdroj: TUIK,2013  
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8. Rybářství a akvakultura v Turecku 

 
Turecko je obklopeno čtyřmi moři ze tří světových stran – Černým mořem ze severu země, 

Středozemním mořem z jihu a Egejským mořem ze západu. Marmarské moře spojuje Černé a 

Středozemní moře, přičemž rozděluje Turecko na asijskou a evropskou část. Délka tureckého pobřeží 

zaujímá 8300 km, z toho 20,4 % pobřeží náleží Černému moři, 17,4 % Marmarskému, 41,7 % 

Egejskému a Středozemnímu připadá 20,5 %.     

Tabulka 1. Přírodní zdroje Turecko – vodní plochy (2011) 

Zdroje Počet Rozloha (ha) 

Přírodní jezera 200 906 118 

Přehradní jezera 206 342 377 

Uměle vytvořená jezera 952 27 032 

Moře (celkový povrch) 4 24 607 200 

Celkem 1 362 26 000 000 

Zdroj: TUIK – Turecký statistický úřad – www.turkstat.gov.tr 

Turecké pobřeží je druhým nejdelším ve Středozemní oblasti. Disponuje rovněž bohatými 

sladkovodními zásobami a říčním systémem s významnými kapacitami pro rybolov a akvakulturu. 

Výhodná geografická poloha přináší různorodost vodní fauny a zajišťuje vhodné podmínky pro 

rybářství. Navzdory délce tureckého pobřeží a vhodným přírodním podmínkám pro chov ryb není 

rybářství ve srovnání s ostatními průmyslovými sektory dostatečně rozvinutým odvětvím. 

V uplynulých letech velký objem produkce pocházel z moří (61,4 %), zatímco akvakulturní produkce 

představovala objem 26,8%. 

Graf 9. Rozdělení rybářských produktů Turecka (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TUIK – Turecký statistický úřad – www.turkstat.gov.tr 

8.1. Poptávka 
I přes zvýšení spotřeby ryb a produktů rybolovu, spotřeba ryb v Turecku je stále na velmi nízké 

úrovni. 
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Zatímco průměrná roční spotřeba ryb ve světě je asi 50 kg na osobu v asijských zemích, cca 16 kg 

průměrně na světě, 23 kg v zemích Evropské unie, v Turecku je tato míra roční průměr pouze 8 kg na 

osobu (TUİK, 2011). Důvody, proč poptávka po rybách a produktech rybolovu je nízká, souvisí 

s ekonomickými i kulturními faktory. 

Obecně platí, že Turci jsou spotřebitelé červeného masa. V případě ryb je poptávka jen po 

čerstvých rybách. Rybolov je značně sezónní záležitost. Například poptávka po čerstvých ančovičkách 

má na začátku dubna tendenci ke zvýšení tržní ceny. 

• Očekává se, že současná roční spotřeba ryb na osobu se zvýší v Turecku z 8,19 kg na 10,3 kg 

v roce 2013. 

• Spotřeba ryb se liší mezi jednotlivými regiony. V oblasti Černého moře je spotřebováno 70 % 

produkce a zbytek se spotřebuje v jiných regionech. 

• Východní a jihovýchodní regiony spotřebují pouze 2,04% z celkové produkce. 

• Ančovičky, pstruh duhový a treska jsou široce konzumovány a společně s kranasem obecným 

jsou typické pro turecký rybí trh a mohou být považovány i za národní druhy. Ančovičky jsou 

nejpopulárnější čerstvé ryby v Turecku. 

• Pstruh a mořský vlk jsou populární v oblasti Středomoří. Turci většinou znají “sezónní” ryby. 

Široce známé způsoby přípravy jsou smažení a opékání ryb. Produktové skupiny, jako 

mražené rybí výrobky a marinované produkty, nejsou v Turecku běžné, protože to nejsou 

tradiční pokrmy a tyto výrobky nejsou vnímány jako základní potraviny, ale jako pochoutky. 

Chobotničky, smažené mušle a plněné mušle jsou nejoblíbenější pochoutkou z mořských 

živočichů. 

Tabulka 2. Produkce, export, import a spotřeba rybářských produktů v Turecku (2000–2011) 

Produkce, export, import a spotřeba rybářských produktů v Turecku (2000–2011) 

 Produkce
1
 Export Import Domácí 

spotřeba 

Krmivo, 

olej 

Nezpracováno, 

nespotřebováno 

Spotřeba 

na obyv.
2
 

 tun Kg 

2000 582 376 14 533 44 230 538 764 71 000 2 309 7,985 

2001 594 977 18 978 12 971 517 832 62 755 8383 7,547 

2002 627 847 26 860 22 532 466 289 156 000 1 230 6,697 

2003 587 715 29 937 45 606 470 131 120 000 13 253 6,649 

2004 644 492 32 804 57 694 555 859 105 000 8 523 7,812 

2005 544 773 37 655 47 676 520 985 30 000 3 809 7,229 

                                                           
1
 Údaj reprezentuje součet mořských ryb, korýšů, šneků, akvakultury a sladkovodních ryb. 

2
 Spotřeba na osobu zahrnuje data včetně čerstvých, chlazených, uzených, zmrazených, solených, 

konzervovaných a dalších druhů ryb. Spotřeba kapitálu na osobu se získá výpočtem domácí spotřeby. 
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2006 661 991 41 973 53 563 597 738 60 000 15 843 8,191 

2007 772 323 47 214 58 022 604 695 170 000 8 436 8,567 

2008 646 310 54 526 63 222 555 275 95 742 3 989 7,812 

2009 622 962 54 354 72 686 545 368 90 211 5 715 7,569 

2010 653 080 55 109 80 726 505 059 168 073 5 565 6,918 

2011 703 545,2 66 737,7 65 698,4 468 040,5 228 709,3 5 756,1 6,329 

 

8.2. Trh s rybami 

 

GFCM 2011 (General Fisheries Commission for the Mediterranean) uvádí: 

• Turecko se řadí na 5. příčku dle velikosti trhu s rybami mezi zeměmi EU. 

• Mezi zeměmi EU se Turecko řadí na první příčku v produkci pstruhů a má 25% podíl na 

evropském trhu s pražmou a mořským vlkem (dle GFCM-FAO). 

Trendy domácí spotřeby a vývozu akvakulturních produktů se mění. Domácí spotřeba pražmy je 

na vzestupu, současně roste také export pstruhů. Během uplynulých let velké společnosti vynaložily 

velké úsilí do rozvoje domácího trhu a někteří maloobchodníci založili vlastní obchodní řetězce 

s rybami. 
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9. Akvakultura v Turecku 
V posledním desetiletí se akvakultura v Turecku značně rozvinula. V období 2002–2012 se objem 

produkce zvýšil o 149 % a Turecko má nyní 25% podíl na evropském trhu s mořským vlkem a pražmou. 

Akvakultura byla v letech 2011 a 2012 jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů, zaměstnává 

zhruba 25 000 lidí. Turecko je v tomto odvětví třetí nejrychleji rostoucí zemí na světě a zaujímá první 

pozici v produkci pstruhů v Evropě. Přírodní podmínky jsou pro akvakulturu velmi příhodné a Turecko 

má potenciál se nadále rozvíjet. Nejčastějšími chovanými druhy ryb jsou pstruh, mořský vlk a pražma. 

Mořská akvakultura se rozvíjí rychleji než sladkovodní.3 

Jedním z typických znaků turecké akvakultury je její produkce převážně masožravých druhů ryb 

(pstruh, mořský vlk, pražma a tuňák). Pstruh je nejčastěji chovanou rybou, dále pak mořský vlk, 

pražma a kapr.  

Tabulka 3. Turecká akvakultura – produkce v roce 2011 

Turecká akvakultura 2011 - produkce 

Ryba Množství (tun) Cena (TL/kg) Hodnota (TL) 

Celkem 188 790  1 270 028 140 

Sladkovodní    

Pstruh 100 239 4,68 469 118 520 

Kapr 207 5,61 1 164 270 

Mořské    

Trout 7697 6,49 49 953 530 

Sea bream 32 187 9,38 301 914 060 

Sea bass 47 013 8,90 418 415 700 

Mussel 5 1,00 5 000 

Other 1 442 20,43 29 460 060 

Zdroj: TUIK 2011 

 
 
 

                                                           
3
 http://www.worldfishing.net/news101/offshore-mariculture-exhibition/the-turkish-ministry-has-big-plans- 

for-aquaculture   
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Graf 10. Turecko, oddělení produkce akvakultury podle mořské a sladké vody (2002–2011) 

Zdroj: TUIK 2011 

 

Graf 11. Rozdělení produkce akvakultury podle typů 2011 

 

Zdroj: TUIK 2011 
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Tabulka 4. Akvakultura v zemích Středomoří – 2010 (v tunách) 

Země 
lososovití 
(pstruh, losos) 

kapr tilápie jeseter parmice úhoř 

Španělsko 19 500   35  402 

Francie 36 700 3 500  280   

Itálie 41 000 750  1 900  1 100 

Turecko 100 239 207     

Chorvatsko 2 358 3 666    15 

Řecko 2 500 114    428 

Izrael 400 7 000 7 800    

Zdroj: Generální ředitelství rybářství a akvakultury, 2011 

Tabulka 5. Turecko, důležité provincie a objem výroby (sladkovodní akvakultura), 2010 

Provincie Objem výroby (t) 

Elazığ 14 868 

Muğla 11 050 

Kayseri   8 553 

Burdur   8 504 

Isparta   3 188 

Malatya   2 972 

Zdroj: Generální ředitelství rybářství a akvakultury, 2011 

Tabulka 6. Počet podnikatelů podle tureckých regionů (v akvakultuře) 

Regiony Počet podniků  (%) Kapacita (tuny) (%) 

Středozemní 320 20,60 22 445 13,95 

Východní Anatolie 263 17,01 45 250 28,12 

Egejský 270 17,45 25 417 15,79 

Jihovýchodní 52 3,34 18 753 11,65 

Střední Anatolie 167 10,96 27 803 17,28 

Černomořský 380 24,39 15 729 9,77 

Marmarský 92 6,24 5 535 3,44 

Celkem 1 544 100 160 932 100 

Zdroj: Generální ředitelství rybářství a akvakultury, 2011 

 
Sladkovodní a mořská akvakultura mají téměř shodný podíl produkce, ale liší se v chovaných 

druzích ryb. Ve vnitrozemí se ryby chovají převážně v rybnících, jezerech, přehradách. V mořích se 

k chovu ryb využívají systémy klecí různých typů a velikostí. Ve sladkovodních vodách a v chráněných 

zátokách se využívají klece z nezávadných materiálů. V oblastech mimo pobřeží se obvykle užívají 

klece o rozměrech 16–24 x 12–18 m. K chovu tuňáků, pražmy a mořského vlka se využívají klece o 

velikosti 32–50m. Od roku 2000 byly také schváleny mořské klece o objemu menším než 100 t a 

sladkovodní klece pod 25 t. Největší akvakulturní produkci vykazuje Egejský region s 53% podílem, 

zatímco nejnižší podíl zaujímá jihovýchodní anatolský region s pouhým jednoprocentním podílem. Na 

rozvoji akvakulturního odvětví se podílí také velké množství malých podniků. V roce 2012 existovalo 

1720 sladkovodních chovných zařízení s celkovou kapacitou 197 000 tun a 368 mořských zařízení o 

celkové kapacitě 59 957 tun. Dalších 279 chovů (59 957 tun) získalo všechny potřebné licence a brzy 

zahájí provoz. Provincie Muğla zaujímá první místo v počtu rybích farem (137), následují provincie 
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Izmir, Aydın a Ordu. Pražma a mořský vlk se chovají v 222 farmách, zatímco pstruh je chován v 10 a 

mořský vlk v 7 mořských chovech. Co se týče sladkovodních farem, provincie Elazığ zaujímá první 

místo s počtem 100 farem, provincie Sivas, Muğla, Malatya, Sakarya a Kayseri představují počet 50–

60 farem. 

Obrázek 2. Turecko, akvakultura dle produkce v jednotlivých provinciích (2011) 

Zdroj: TUIK 2011 

Většina farem je svým rozsahem malá (< 50 t ročně) a provozují je rodinné firmy. V posledních 

letech jejich produkce stále roste.  

Chov ryb je velmi perspektivním odvětvím a jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v Turecku. 

Ačkoli je to velmi mladé odvětví, byla v něm realizována již celá řada modernizačních prvků. 

Produkce akvakultury z chovu se většinou provádí v egejské oblasti s 53% podílem, přičemž 

nejnižší podíl produkce je v regionu jihovýchodní Anatolie s 1 % (Státní statistický institut). 

Od roku 2000 byly schváleny projekty mořských klecí pod 100 tun a sladkovodních klecí pod 25 

tun. Zejména velká většina farem na pstruhy má své vlastní líhně. Na druhou stranu, i když zde 

existuje 18 líhní pro mořský chov ryb, pouze 11 z nich pravidelně produkuje. Produkují 50 milionů ks 

plůdku mořského vlka a 25 milionů ks plůdku zlaté pražmy. U několika líhní probíhají zkoušky k chovu 

nových druhů, např. pražmy obecné, pandory obecné, zubatce, ostnité pražmy, bílého a hnědého 

okouna. Ve třech veřejných líhních (Ministerstvo zemědělství a záležitostí venkova) je realizován 

výzkum a šlechtění nových druhů. 
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Také Generální ředitelství státních vodních děl (DSI4) má 8 líhní – chovatelských stanic, které se 

zaměřují na produkci ryb vypouštěných do přehradních jezer a rybníků. S výjimkou Golkoy tyto líhně 

patří DSI. Jejich cílem je produkovat 10–15 milionů kusů plůdku ročně, především plůdku z kapra. 

Většina je vysazena do přehradních jezer a rybníků. 

Kromě pobřežních čistých klecí na chov pstruhů, je značné množství pstruha duhového (cca 5000 

tun), vyprodukováno také v přehradních jezerech DSI. Navíc, přibližně 1000 rybníků, které byly 

postavené pro účely zavlažování a jako prevence povodní, bylo v roce 2004 otevřeno pro činnost 

akvakultury. 

Výroba krmiv pro ryby zaznamenala v uplynulém desetiletí důležité změny. Pokud bereme 

v úvahu roční produkci ryb 80 000 tun, existuje v Turecku poptávka po rybím krmivu odhadem 120 až 

150 tisíc tun za rok. V současné době existuje asi 10 továren vyrábějících krmiva pro ryby, obvykle se 

jedná o přidruženou výrobu k produkci krmiv pro skot, ovce, kozy. Počet továren vyrábějících pouze 

rybí krmivo je 5. 

Někteří významní evropští producenti krmiv pro ryby jsou aktivní také v Turecku. Potřeba rybí 

moučky a rybího oleje, které jsou hlavní surovinou pro výrobu rybího krmiva, je odhadována na 55–

60 000 tun a 15–20 000 litrů ročně. V současné době existuje 9 továren produkujících 23–25 000 tun 

rybí moučky a 14–15 000 litrů rybího tuku. Značné množství rybí moučky se dováží. 

Mezi další služby podporující chovné činnosti patří produkce a distribuce nádrží a klecových 

systémů, které jsou poskytovány dostatečným počtem místních a mezinárodních firem. Klece jsou 

převážně dováženy. Kromě toho existují firmy, které poskytují vakcíny, léky, živou potravu (Artemia) 

a další příslušenství. 

I když některé vnitrostátní a mezinárodní pojišťovny poskytují služby firmám zabývajícím se 

rybolovem, systém pojištění v odvětví rybolovu není rozšířen. Například banka Ziraat poskytuje 

podnikatelům úvěry s nízkou úrokovou sazbou. Největší problémy bránící rybolovu dosáhnout trvale 

udržitelného rozvoje, je omezená rozmanitost druhů a chovatelské metody, a také chybí hlavní údaje, 

jako je výroba, využití krmiv a léků. Kromě složitých a časově náročných postupů pro udělování licencí, 

existují vážné problémy týkající se investic a řízení podniku. Konkrétně, kultura mořských ryb se 

soustředí jen v určitých regionech, které sdílejí stejné prostředí se sektorem cestovního ruchu. 

                                                           
4
 http://dsi.gov.tr/ 
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10.  Zahraniční obchod 
Objem produkce akvakultury se zvýšil z 67 244 t na 167 141 t (149 %) mezi léty 2002 a 2012 a 

stále roste. Turecko je v současnosti třetím největším producentem ryb v Evropě a druhým největším 

producentem mořského vlka a pražmy (po Řecku) a pstruha (po Norsku). Většina produkce je 

vyvážena do zemí EU. 

Přírodní podmínky jsou vhodné jak pro chov ryb, tak korýšů. Turecko se stalo významným 

dodavatelem do evropských zemí, USA, Kanady, Blízkého a Středního východu. Nejoblíbenějšími 

tureckými exportními produkty jsou mořský vlk (čerstvý, chlazený), tuňák obecný (mražený), slávky 

(mražené), pstruh (mražený, uzený), pražma (čerstvý, chlazený), krevety (mražené), ančovičky 

(konzervované) a měkkýši (živí). Nejvíce se obchoduje s konzervovaným tuňákem a chobotnicemi. 

Největšími odběrateli tureckého exportu jsou rozvinuté země, které se vyznačují velkou konzumací 

ryb. V roce 2008 směřovalo 30 % rybích produktů do Japonska, které vždy patřilo k velmi lukrativním 

trhům. Dále ryby putují do Řecka, Itálie, Španělska, Holandska, Německa a Francie (celkem 57 % 

z celkové produkce). Francie, Španělsko a Japonsko, kde je velký počet konzumentů měkkýšů a 

korýšů, jsou odběrateli těchto druhů z Turecka již řadu let.  

Graf 12. Import a export produktů akvakultury Turecka (2002–2011) 

Zdroj: TUIK 2011 
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Tabulka 7. Deset nejdůležitějších trhů pro export rybích produktů z Turecka, 2011 

Deset nejdůležitějších trhů pro export rybích produktů z Turecka, 2011 

Země Množství (tun) Hodnota (TL) Hodnota (USD) 

Nizozemí 8 088 124 435 098 73 954 397 

Německo 9 469 102 611 997 61 334 946 

Itálie 7 022 70 347 959 41 954 490 

Japonsko 2 166 70 478 599 41 618 643 

Španělsko 5 408 46 121 913 27 729 247 

Rusko 3 861 34 636 009 20 751 669 

Řecko 3 539 30 940 358 18 660 603 

Libanon 4 386 29 879 516 17 693 751 

Velká Británie 2 216 30 399 203 17 676 503 

Polsko 3 270 22 193 149 13 448 705 

Zdroj: TUIK 2011 

Mezi léty 1996 a 2008 byly ryby exportovány bez přerušení do 30 cílových zemí, což svědčí o 

spolehlivosti turecké produkce. V roce 2008 bylo více než 200 druhů výrobků z ryb exportováno do 60 

zemí. 

V rámci procesu integrace s legislativou EU Turecko sjednotilo regulace a nařízení, které 

omezovaly výrobu ryb. Byly implementovány HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – 

Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) a další standardy vztahující se na rybí produkci. Turečtí 

producenti a exportéři přijali mezinárodní normy a jejich podíl na světovém trhu dále stoupá. 

Tabulka 8. Deset nejdůležitějších zemí, které dovážejí rybí produkty do Turecka, 2011 

Deset nejdůležitějších zemí, které dovážejí rybí produkty do Turecka, 2011 

Země Množství (tun) Hodnota (TL) Hodnota (USD) 

Norsko 26 865 149 485 438 88 657 561 

Čína 3 436 19 726 424 11 773 971 

Island 2 199 17 497 424 10 671 246 

Francie 5 087 16 470 978 9 939 196 

Mauretánie 6 628 10 782 482 7 001 483 
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Vietnam 1 587 8 891 653 5 408 988 

Indie 1 445 6 843 884 4 084 661 

Španělsko 1 731 6 896 430 4 023 861 

Indonésie 824 5 816 064 3 520 254 

USA 2 592 5 575 622 3 218 029 

Zdroj: Generální ředitelství rybářství a akvakultury, 2011 

V důsledku expanze rybí produkce Turecko hledá nové partnery. Kromě zemí ve svém regionu a 

v Evropě objevuje nové příležitosti ve východní Asii, což je slibným předpokladem pro další růst 

tureckého rybářství. 

Tabulka 9. Turecká akvakultura – export (2002–2011) 

Turecká akvakultura – export  (2002 – 2011) 

rok Množství (tun) USD 

2002 26 860 96 728 389 

2003 29 937 124 842 223 

2004 32 804 180 513 989 

2005 37 655 206 039 936 

2006 41 973 233 385 315 

2007 47 214 273 077 508 

2008 54 526 383 297 348 

2009 56 406 335 973 642 

2010 55 109 312 935 016 

2011 66 764 395 341 929 

Zdroj: Generální ředitelství rybářství a akvakultury, 2011 
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11.  Import lososovitých ryb (především pstruh duhový) do ČR  
 

Na importu lososovitých ryb se dle údajů Rybářského sdružení české republiky z let 2010–2012 

podílí turecká akvakultura nadpolovičním podílem. Navštívené rybí farmy, zejména jejich kapacita, 

potvrdily domněnku, že turecká akvakultura má v současné době kapacity k poměrně flexibilnímu 

zásadnímu navýšení množství dovážené ryby a v podstatě jediným limitem v ČR je poptávka. 

Trend dovozu lososovitých ryb z Turecka, stejně jako trend dovozu lososovitých ryb do České 

republiky je vzrůstající.  

2010 

- živé los. ryby – 135 tun (celkem živé sladk. ryby 272 tun) 

- chlazené los. ryby – 9 tun (celkem chlazené sladk. ryby 14 tun) 

- mražené los. ryby – Turecko 646 tun, celkem 847 tun (celkem mražené sladk. ryby 1119 tun) 

2011 

- živé los. ryby – 199 tun (celkem živé sladk. ryby 464 tun) 

- chlazené los. ryby – 8 tun (celkem chlazené sladk. ryby 11 tun) 

- mražené los. ryby – Turecko 774 tun, celkem 1020 tun (celkem mražené sladk. ryby 1204 tun) 

2012  

- živé los. ryby – 322 tun (celkem živé sladk. ryby 540 tun) 

- chlazené los. ryby – 29 tun (celkem chlazené sladk. ryby 36 tun) 

- mražené los. ryby – Turecko 945 tun, celkem 1184 tun (celkem mražené sladk. ryby 1416 tun) 
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12. Rozvojové strategie a vládní pobídky 
Rozvojové strategie pro odvětví rybolovu a akvakultury jsou zahrnuty v odvětví zemědělství 

v rámci rozvojového plánu a ročních programů vypracovaných Organizací pro Státní Plánování (SPO). 

Turecká Dlouhodobá strategie rozvoje 2001–2023 uvádí základní cíle pro národní strategie. 

Studie rybolovu a akvakultury byla zpracována prostřednictvím projektu technické pomoci 

s názvem "Technická pomoc na podporu právního a institucionálního prostředí v odvětví rybolovu 

v rámci sjednocení legislativy s legislativou EU." Rozvojová politika se skládala z nepřímé podpory 

opatření na zvýšení produkce, včetně pobídek a dotací, a to zejména levnými úvěry přes Tureckou 

Agrobanku. Rozšíření a modernizace rybářských lodí v 70. a 80. letech je důkazem o účinnosti těchto 

opatření na stimulaci produkce (a bohužel vedoucí k nadměrnému využívání dotací a přebytku lodí). 

Nadměrná kapacita lodí by nyní měla být považována za významný politický problém, s významnými 

dopady strukturálních změn. Pokud jde o stimulaci akvakultury, rozvojová politika byla úspěšná. 

Současný stav je takový, že nyní je stále obtížnější proniknout v Turecku do odvětví akvakultury, 

dotace se snižují po celou dobu – vláda dávala peníze do sektoru mnoho let a věří, že je nyní dost 

silný na to, aby mohl „stát na vlastních nohou“. Stát však poukazuje na to, že je stále dostupný úvěr 

pro zakládání nových farem. 

Pobídky: 

• Investice do zařízení jsou podporovány, stejně jako součásti vybavení používaného v továrně, 

grantem až 50 % od státu potažmo přes státní organizaci FIRAT5. 

• Podnikatelé v oblasti akvakultury, výrobci a chovatelé mohou využít nabídky od Agrobanky 

"Nízké úrokové sazby na investice a podnikatelský úvěr pro zemědělskou produkci".  

• Garantováním ceny dotace ve výši 0,65 TL – 1 TL (7–11 Kč) za kilogram na produkci ryb 

(prodaná ryba); stát podporuje producenty ryb. Navíc jsou v Turecku podporovány investice 

do zařízení. Tato částka může být ještě navýšena, pokud se jedná o produkci nových druhů 

ryb. Tyto podnikatele stát podporuje nejvíce. 

a) Bližší informace k systému státní podpory na produkci: 

0.65 TL (7 Kč) – za 1 kg pstruha 

0,85 TL (9 Kč) – za 1 kg (pražma/ mořský okoun) 

1 TL (11 Kč) - za 1 kg (nové druhy) 

Maximální objem podpory na podnik je 500 000 kg/rok. Do výše 250 000 kg/rok je vyplácena plná 

cena, v rozmezí od 250 000 – 500 000 kg/rok polovina. 

Aby mohl podnik využívat pobídek, musí být příslušným ministerstvem schválen jako oficiální 

producent v akvakultuře. 

Pro přidělení podpory musí producent předložit zprávu o výlovu. Přihláška musí být podána 5 dní 

před výlovem. 

                                                           
5
 (www.fka.org.tr) 
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b) bližší informace k systému podpory na pořízení vybavení/investic do zařízení 

Je možno získat podporu na investice do zařízení, stejně jako na vybavení. 

Státní podpora se liší dle jednotlivých regionů a chovaných ryb. 

Nové vybavení je podporováno zejména ve východních regionech země (zpracovatelské závody), což 

má dopad na rozvoj oblastí. Dále udělováním bankovních úvěrů s nízkou úrokovou sazbou jsou 

podporováni farmáři na západě země, a jsou tak motivováni k obnově technologií. 

Podporována je produkce těchto druhů: 

Pstruh, pražma, mořský okoun, jeseter, pakambala velká, pražma obecná, cejn, zubatec obecný, 

mořský okoun, smuha bradavičnatá, smuha tmavá, mořan příčnopruhý, mořan ryjící, smuha 

královská, lín, úhoř, pstruh obecný černomořský, raci a krevety. 
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13.  S.W.O.T. analýza 
 

Silné stránky 

• Bohatství vodních zdrojů a stále relativní čistota vodních zdrojů 

• Dynamika sektoru, vysoká investiční kapacita 

• Velký objem sádek 

• Pokročilé technologie na výrobu krmiva 

• Podpora vlády 

• Přijatelné nájemní poplatky za chovná místa 

• Inovace v sektoru, zvláště mořského chovu 

• Produkce méně obvyklých druhů ryb 

• Silné pomocné služby (sítě, sklady atd.) 

• Vstup na trh EU 

• Regiony vhodné pro akvakulturu (přírodní podmínky vhodné pro mořskou i sladkovodní 

akvakulturu) 

• Dobrá spolupráce mezi širokou sítí akademických institucí a výzkumnými centry 

• Dostatečná akademická infrastruktura 

• Podpora výzkumu TUBITAKem (The Scientific And Technological Research Council Of Turkey – 

Výzkumný ústav Turecka)  

• Vědomí nutnosti přijetí nového rybářského zákona 

• Konkurenceschopnost na globálních trzích (poměr cena/kvalita) 

• Díky kapacitám možnost navýšení produkce = možnost flexibilní reakce na navýšení poptávky 

• Propagace akvakultury v tureckých médiích (dokladem je např. vystoupení v průběhu 
popisované mise v TV v Ispartě)  
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Slabé stánky 

• Rychlý vývoj nemůže být adekvátně kontrolován 

• Nesoulad s činností ostatních sektorů 

• Existence vysokého počtu malých rybích farem6 (především ve vnitrozemí) 

• Nedostatečná kontrola kvality produktů (kromě velkých závodů) 

• Nedostatek spolehlivých environmentálních dat o aktuálních oblastech chovu, nedostatečný 

systém plánování 

• Kvůli vysoké míře rizika odvětví není dostatečně vyvinut pojistný systém 

• Omezené množství dovážených druhů – diverzita systému není dostatečná 

• Nedostatečná délka nájemní doby (míst pro produkci ryby) 

• Malý zájem veřejnosti 

• Chybějící znalosti moderních technologií a znalosti ekosystémů 

• Nedostatečná spolupráce se zahraničními institucemi 

• Nízký počet výzkumných institucí a expertů v oblasti 

• Nedostatek výrobních organizací, chybějící finanční a technická podpora nově vznikajícím 

organizacím 

• Nízká spotřeba ryb na obyvatele 

• Nedostatečný počet kvalifikovaných hygieniků kontrolujících kvalitu potravin 

• Nedostatečná znalost anglického či jiného jazyka tak, aby se producent/obchodník flexibilně 

domluvil se zákazníkem v zahraničí 

 

  

                                                           
6
 Tento bod byl označen jako slabá stránka tureckou stranou. 
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Příležitosti 

• Potenciál stát se lídrem v rozvoji akvakultury v globálním měřítku 

• Rozvoj technologií pro chov nových druhů 

• V případě vstupu do EU další příležitosti v rozvoji trhu a nové finanční možnosti 

• Rozvoj organické akvakultury 

• Nové možnosti krmiv (jiná krmiva než ryby) 

• Zvýšení produkce okrasných ryb 

• Rozvoj farem pro chov korýšů 

• Ke zvýšení spotřeby ryb a zvýšení jejich exportu je zapotřebí vybudování dobré akvakulturní 

základny 

• Potenciál v navýšení exportu pro velkoodběratele v zahraničí (konkurenceschopnost 

výhodným poměrem množství/cena/kvalita) 

 

Hrozby  

• Spory s ostatními sektory 

• Nadměrná výroba a následný cenový rozdíl 

• Znečištění vody (narůstající také s intenzifikací produkce akvakultury) 

• Zabránění využívání nových chovných oblastí 

• Vysoké ceny vstupů (práce apod.) 

• Poskytování správných informací o environmentálních aspektech akvakultury spotřebitelům 

není dostatečné 

• Mezinárodní konkurence 

• Environmentální zákony a regulace omezující rozvoj akvakultury 

• Nedostatek efektivního a koordinujícího řízení vlády na požadované úrovní 
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14.  Problémy 

 
• Absence regionálních makro plánů pro mořské a sladkovodní zdroje vhodné pro akvakulturu 
 

• Nepropojenost mezi podniky, institucemi a producenty 
 

• Nedostatečná logistická centra, která by zajišťovala servis v přístavech a služby lodím, které 
přepravují ryby, krmivo, personál a materiál na farmy 

 

• Nelicencované společnosti operující v zakázaných zónách 
 

• Omezená pětiletá nájemní lhůta, která je navržena státní vodní správou 
 

• Nekontrolovatelně umístěné sítě v jezerech a přehradách 
 

• Pokutování a omezení ze strany provinciální správy, namísto doporučení a pomoci 
 

• Odmítání technického personálu 
 

• Aplikace daných výrobních prostředků bez informování provinční správy 
 

• Šíření onemocnění ryb kvůli nedokonalé likvidaci mrtvých kusů 
 

• Nedostatečná regulace a kontrola chemických látek užívaných v chovu a jejich necitlivé a 
neprofesionální užívání 

 

• Nedostatek laboratoří a školeného personálu se znalostmi nemocí ryb, špatné zacházení 
s výzkumnými vzorky 

 

• Podniky ignorující regulaci a legislativu 
 

• Nedostatečné plánování k naplnění požadavků chovných zařízení 
 

• Chybějící systematické značení produktů, které jsou dodávány na rybí trhy a do obchodů bez 
předešlé kontroly 

 

• Neexistence organizované průmyslové zóny určené pro akvakulturu 
 

• Nevyřešené otázky standardizace během importu krmiv a zpracování surového materiálu, 
chybějící prevence byrokratických opatření a nedostatečná kontrola 

 

• 1% DPH platné pro červené maso a další potraviny, není zavedeno pro akvakulturu 
 

• Vysoké sazby na přepravu při vývozu 
 

• Nedostatečné pojištění chovu 
 

• Vysoké poplatky zemědělskému svazu, platební diferenciace mezi provinciemi 
 

• Nedostatečnost zákona č. 5200, neorganizovanost vesnic a centrálních sdružení, 
nedostatečné právní předpisy 
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15. Možná řešení 

 
• Management všech činností tak, aby byly minimalizovány negativní dopady 

environmentálního zákona a legislativy 
 

• Vymezení nových míst pro mořské chovy a jejich zařazení do plánu ochrany životního 
prostředí 

 

• Finalizace prací na infrastruktuře, kterou urgentně potřebují chovné farmy v mořích, jako 
jsou mořské přístavy, logistická centra, rozkrmná zařízení a adaptační jednotky, řešení 
byrokratických překážek 

 

• 75% podíl na úvěrech poskytované Ziraat Bank a přijatelná výše komisních poplatků 
 

• Efektivní monitorování rozvoje akvakulturní infrastruktury 
 

• Lepší zdravotní péče, udržování zdravotní kontroly 
 

• Rozvoj velkoobchodních a distribučních kanálů 
 

• Implementace opatření pro bezpečnost potravin a hygienických norem, aktualizace 
výrobních norem, monitorování povinných aktivit 

 

• Organizace kampaní za účelem zvýšení spotřeby ryb 
 

• Zvýšení počtu druhů chovaných ryb, udržení šíře sortimentu a různorodosti trhu 
 

• Zavedení motivačního systému pro export akvakulturních výrobků, propagační kroky 
 

• Snížení DPH na akvakulturní produkty z 8 % na 1 % 
 

• Rozšíření správných výrobních postupů při produkci ryb 
 

• Regulace neoficiálních akvakulturních zařízení a podpora dozoru 
 

• Přehodnocení rizikových kritérií v pojistných produktech a krytí ztráty 
 

• Provedení nezbytných změn v zákoně č. 5200 
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16.  Legislativní rámec akvakultury 
Článek 13 Zákona o rybářství (č. 1380) uvádí, že osoby, které chovají vodní druhy pro komerční 

využití, jsou povinny požádat Ministerstvo potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby 

a informovat ministerstvo o lokalitě, charakteristice a správě jejich zařízení a předložit podnikatelské 

projekty a plány. Podle čl. 13 procedury a principy vztahující se k akvakultuře, určují “Regulace pro 

akvakulturu”, které byly vydány roku 2004. Tyto regulace poskytují pravidla týkající se následujících 

témat: 

• Výběr místa pro vnitrozemské i mořské farmy 

• Aplikace a evaluace postupů pro získání licencí pro chov ryb 

• Schválení projektů a vydaných licencí 

• Zvýšení výrobní kapacity, rušení farem, změna lokace a prodej 

• Ostatní akvakulturní aktivity (organické farmaření, integrované výrobní systémy) 

• Import 

• Povinné zaměstnání technického personálu 

• Kontrola zdravotního stavu ryb 

• Environmentální dopad a ochrana 

• Dozor a kontrola farmářských aktivit 

 

Všichni akvakulturní producenti musí obdržet akvakulturní licenci pro registraci u Ministerstva 

pro potravinářský průmysl, zemědělství a živočišnou výrobu; oddělení akvakultury. Detaily pro 

vyplnění žádosti, vedení a zrušení akvakulturní licence popisuje “Regulace pro akvakulturu z roku 

2004”. Podnikatelé nebo žadatelé potřebují potvrdit žádost na centrále nebo provinčních odděleních 

Ministerstva pro potravinářský průmysl, zemědělství a živočišnou výrobu se všemi relevantními 

dokumenty (např. písemná žádost s názvy druhů ryb, objem výroby, výrobní systém zaznačen do 

mapy v měřítku 1:25 000).  

Tým expertů z centrální nebo provinční kanceláře poté navštíví uvedenou farmu a připraví 

předběžnou výzkumnou zprávu. Pokud je zpráva pozitivní, podnik obdrží předběžnou licenci, která 

má platnost 8 měsíců a může být prodloužena až na dobu jednoho roku. Doplňující dokumentace pro 

předběžnou licenci musí zahrnovat žadatelův dopis, mapu místa (měřítko 1:25 000), předběžnou 

výzkumnou zprávu a Zprávu o kvalitě vody. 

Podnikatel poté může vypracovat celou projektovou dokumentaci, která zahrnuje návrh farmy 

nebo líhně, studii proveditelnosti a zprávu o dopadu na životní prostředí. Dále je nutný souhlas 

ostatních souvisejících institucí, dle povahy projektu. Pokud je projekt schválen, je provozovateli 

následně udělená licence (Certifikát rybářské farmy). Tento proces většinou trvá minimálně jeden rok. 

Nájemní smlouva pro mořské klece je max. 15 let, vláda má právo smlouvu vypovědět před 

vypršením stanovené lhůty. 

Podle “Regulace pro akvakulturu” (2004) musí všechny líhně zajistit odborný personál (např. 

absolventi z příslušných univerzitních oborů) a obsadit pozici technického manažera. Minimum 

povinných zaměstnanců pro rozvíjející se farmy závisí na výrobní kapacitě dané farmy. (Easonline.org) 
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17.  Popis a analýza obchodních příležitostí v rybářství 
 

Import z Turecka. 

Pro turecké podniky je zajímavý především dovoz zmražené ryby – pstruha (popřípadě jiných 

druhů, nicméně pstruh je významně dominujícím druhem). V objemech, produkovaných tureckou 

akvakulturou, není problém pokrýt celoroční spotřebu ČR. Pro turecké podniky může být zároveň 

výhodné zaměření na produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Například uzení ryb v Turecku a 

dovoz do ČR. 

 

 

Export z České republiky. 

Vzhledem ke konzervativnosti tureckého trhu s produkty akvakultury a vzhledem rozdílům mezi 

kupní silou v ČR a Turecku, se nejeví spolupráce na bázi dovozu ryb z ČR do Turecka jako profitabilní. 

V každém případě ne ve větším měřítku. 

V průběhu obchodní mise jsme nezaznamenali poptávku po dovozu ryby z ČR do Turecka. 

Poptávka však byla po zkušenostech a know-how v oblasti chovu nových, perspektivních či jiným 

způsobem zajímavých druhů ryb (např. produkce kapra pro účely exportu do zemí Blízkého a 

Středního východu). S tímto souvisel také zájem o mechanizaci pro chov a zpracování této ryby. Za 

zmínku může stát také například maloobjemový dovoz ryb, které nejsou chovány v Turecku a které 

preferují movitější zahraniční návštěvníci. 

 

Obchodní příležitost může pro české podniky znamenat dovoz ryb z Turecka a poté její další 

zpracování s přidanou hodnotou přímo v ČR, a následná distribuce na cílový trh ke koncovému 

zákazníkovi. V tomto ohledu je potřeba připomenout, že výrobní a prodejní cena u nejdůležitějšího 

druhu sladkovodní ryby v Turecku, pstruha, je i přes náklady spojené s dopravou významně nižší než 

v případě udržitelné produkce v podmínkách České republiky. V tomto ohledu vzniká zajímavý 

prostor pro vytvoření přidané hodnoty a zisku pro české zpracovatelské podniky či obchodníky. 

Důležitým faktorem je v tomto ohledu systém kontroly kvality. 

Zajímavou příležitost ke spolupráci v oblasti akvakultury tak v současné situaci mají vzdělávací a 

výzkumné instituce. S. W. O. T. analýza poukázala na fakt, že Turecko sice má poměrně rozvinutou 

akademickou základnu, ve smyslu počtu univerzit a výzkumných stanic, na druhou stranu počet 

absolventů a praktiků není dostatečný. Zajímavou perspektivou je také výzkum v oblasti uplatnění 

nových druhů ryb v turecké akvakultuře. 

Pro podporu obchodu mezi Tureckem a Českou republikou můžeme na základě osobní zkušenosti 

českým, ale také tureckým obchodním subjektům, doporučit úzkou spolupráci s obchodní misí Czech 

Trade v Turecku. CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a 

obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu 

vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. 

 

Příležitosti a hrozby pro českou akvakulturu. 

Příležitosti byly uvedeny v odstavci výše. Hrozbu je potřeba vnímat zejména pro producenty ryb 

v České republice, kteří se významným podílem své produkce zaměřují na druhy, které je možno do 

České republiky z Turecka (či jiných zemí), dovážet významně levněji, než jsou minimální náklady na 

udržení produkce v podmínkách ČR s přiměřeným ziskem. 
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Reálně to znamená zejména ohrožení pro české producenty pstruha, kteří se zaměřují na 

produkci ve větším měřítku a odběratele, pro které je rozhodujícím faktorem cena, a zároveň 

nedisponují jakoukoliv klíčovou výhodou, která by umožnila účinnou konkurenci cenou. Vhodná se 

tak pro českého producenta jeví spíše diverzifikovaná produkce a zaměření na regionální produkt 

s maximální přidanou hodnotou, distribuovaný a prodávaný v blízkosti farmy, minimalizující náklady 

na zpracování a distribuci. Dále na dlouhodobé budování dobrého jména, důraz na regionální význam, 

garanci dohledatelnosti původu potraviny, kvality, tedy faktory, které přibližují producenta 

spotřebiteli, a to jak fyzicky (geografická blízkost), tak emocionálně (podpora regionu, domácí 

ekonomiky, domácí kvality atd.). V současné době může turecká akvakultura nabízet cenově a 

kvalitativně konkurenceschopné produkty, zejména pstruha. Pro českého producenta je velmi 

obtížné (ne-li nemožné), nabídnout v aktuálních podmínkách České republiky srovnatelnou kvalitu na 

podobné cenové hladině. 

Klíčové je v tomto ohledu pokračování v budování povědomí zákazníka o přidané hodnotě 

regionálního/tuzemského výrobku, a to jak ve smyslu garantované vysoké kvality, odpadající nutnosti 

zmražení, ale také přímé investice do domácí produkce = zvyšování konkurenceschopnosti 

regionu/ČR/EU. 
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18.  Očekávané přínosy spolupráce/partnerství s cílovou zemí.  

 
Na základě informací z obchodní návštěvy lze jako perspektivní definovat zejména níže uvedené 

přínosy či oblasti spolupráce. 
 

• Výměna zkušeností; turecké rybářství se rozvíjí. V ČR je možno využít tureckých zkušeností, 
popřípadě se vyvarovat chyb (např. v oblasti velkochovu pstruha, dotační politiky, dopadů na 
životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost produkce druhů typických pro tureckou 
akvakulturu, zpracování, marketingu, zavádění nových druhů ryb). Hlubší pozornost zaslouží 
také relativně jednoduchý a na první pohled účinný způsob státní a regionální podpory 
producentů/zpracovatelů, organizace producentů (unifikace kvality, certifikace). 

• Otevírá se příležitost pro zpracovny a distributory v ČR. Nabízí se potenciál dovozu kvalitního 
a levného pstruha (na druhou stranu je to také hrozba pro prvovýrobce v ČR) a dále 
zhodnocení v ČR (filety, uzení) a další distribuce. Producent v ČR nemá mnoho prostoru 
konkurovat cenou, a proto se jeví jako vhodnější konkurovat vyšší přidanou hodnotou (živý, 
čerstvý, chlazený, prodávaný v místě, regionu). Při vhodném poměru importované ryby a 
spolupráce s domácím producentem může český zpracovatel uspokojit široké spektrum 
zákazníků (od mražené importované ryby až po živou domácí produkci). 

• Producenti i zpracovatelé v Turecku zmiňovali zájem o kapra, jakožto nový druh akvakultury, 
a to jak pro domácí, tak pro blízkovýchodní trhy. Kapr je pro tureckého spotřebitele velmi 
málo známým druhem. Český kapr je významně odlišný také od představ tureckých rybářů 
(v našich podmínkách se jedná o vysoce kvalitní „přírodní“ produkt, bez nutnosti využívání 
krmiv v podobě granulí v průběhu chovu). V případě nezbytného sloučení producentů kapra 
v ČR, lze uvažovat o dodávkách do Turecka, avšak za nezbytné marketingové podpory 
směrem k propagaci vysoké kvality. 

• Čeští zpracovatelé a distributoři mohou využít benefitů, které patrně vyplynou z podpory 
turecké vlády při zavádění nových technologií v produkci nových druhů (např. candát), které 
bude možno do ČR v budoucnu dovážet, zpracovávat a upravovat (obdoba expanze chovu 
pstruha). Díky značnému přírodnímu bohatství může být Turecko také v dlouhodobějším 
časovém horizontu také cenově velmi konkurenceschopné v produkci širší nabídky ryb. Toto 
do budoucna představuje veliké ohrožení pro velkoproducenty v ČR. Zároveň to může 
představovat ohrožení pro budoucí producenty využívající recirkulační systémy v ČR. Na 
základě získaných informací z turecké mise lze očekávat tamní rozvoj chovu candáta. 
Technologicky má ČR na základě dostupných informací v chovu candáta aktuálně náskok. 
V Turecku se realizují prakticky výhradně odlovy anebo dovoz, zpracování a vývoz. Nicméně 
výše uvedený trend rozvoje byl zřejmý. 

• Pro české distributory je zajímavým druhem také rak, kterého je možno importovat jako 
finalizovaný, hygienicky opracovaný výrobek. Doporučit lze především dovoz, využívající 
mimosezonních fluktuací ceny. V ČR není konzumace raka sezonní záležitostí a využití nižší 
ceny a trvající poptávky na cílovém trhu tak představuje obchodní příležitost. 

• Subjekty v České republice zároveň mohou nabídnout velmi dobře zvládnutou technologii 
produkce raka. 

• Na akademické úrovni se očekává zvýšení kooperace mezi univerzitami a vědeckými 
pracovišti. Zájem o ni je oboustranný a mimo jiné podporován z více zdrojů (např. 
předvstupní fondy EU). Témata spolupráce budou zahrnovat výměnu studentů, výzkum a 
zavádění nových technologií, společné výzkumné projekty. Pro české studenty jsou zajímavé 
například podmínky pro studium mořské akvakultury, anebo bezprostřední poznání chovu 
sladkovodních druhů (např. pstruh) v objemech řádově vyšších než v České republice, včetně 
studia trvalé udržitelnosti takové činnosti, širších socioekonomických dopadů (čistota vod, 
hrozící střety zájmů uživatelů vodních ploch, odlišné priority). 
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• Bude nadále pokračovat zájem turecké strany o import a zavádění nových technologií. Tyto 
lze nabídnout a importovat také z ČR. Toto probíhá buď pozváním českých expertů do 
Turecka, anebo formou studia tureckých studentů v ČR, popřípadě uplatněním českých firem 
na tureckém trhu. 

• Pro turecké producenty, zpracovatele a distributory je jednoznačnou příležitostí širší průnik 
s hlavními komoditami tureckého rybářství na český trh. Turecká akvakultura je čím dál silněji 
nucena zaměřovat se na export, a to z více důvodů. Jednak je již obtížné další zvyšování 
domácí spotřeby ryb a související náklady na více sofistikovaný marketing, dále je to zatím ne 
plně využívaný potenciál zahraničních trhů. Turecká akvakultura má zároveň významný 
potenciál pro nárůst produkce sladkovodních ryb. V ČR prostor pro navýšení importu 
z Turecka existuje. 

• Pro turecké producenty, pro zákonodárce a zastupitele může být velmi inspirativní návštěva 
ČR a seznámení se se systémem trvale udržitelného hospodaření na vodních plochách. 
Zejména mnohasetletá tradice rybníkářství, souvislosti intenzivního chovu s managementem 
vodních ploch, s cenotvorbou produktu v krátkodobém, ale také dlouhodobém časovém 
horizontu, mohou být velmi zásadní. 

• V současné době neexistuje, anebo zpracovateli studie není znám, marketing tureckých firem 
v ČR. Turecký producent a distributor zatím vychází z předpokladu, že na cílovém trhu je 
kvalita jeho produktu vnímána jako vysoká automaticky. V ČR tomu tak není. Zde se otevírá 
prostor pro turecké společnosti, jak pracovat v oblasti marketingu v ČR (patrně ve spolupráci 
s českými subjekty), který bude velmi důležitým pro další navyšování objemů exportu. 
Turecký producent/distributor zatím není nucen vést tvrdý konkurenční boj z hlediska 
argumentace, zatím postačuje konkurence cenou. 

• Pro českého producenta tak bude klíčové si vůči českému zákazníkovi mimo jiné udržet 
zásadní argumenty, kterými jsou především kvalita, region a dohledatelnost původu. 
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19.  Shrnutí 
 

Základní fakta a postřehy: 

• Akvakultura je nejvíce rostoucím odvětvím potravinářského průmyslu na světě a v uplynulé 

dekádě také v Turecku. 

• Turecko zaujímá 5. příčku v chovu ryb ve srovnání se státy EU. 

• Turecko je čelním chovatelem pstruhů v porovnání se zeměmi EU s potenciálem významného 

nárůstu. 

• Turecko má 25% podíl na evropském trhu s mořským vlkem a pražmou. 

• Turecko má velký potenciál pro rozvoj akvakultury, disponuje sladkovodními i mořskými 

vodními zdroji. 

• K roku 2012 je v Turecku evidováno 1720 sladkovodních chovů o celkové kapacitě 197 000 

tun a 368 mořských farem o celkové kapacitě 174 521 tun. Dále existuje dalších 279 zařízení 

s objemem výroby 59 957 tun, která obdržela nezbytné licence a brzy zahájí provoz. Ačkoli je 

akvakultura velmi mladým odvětvím, byla provedena řada důležitých modernizačních 

opatření. 

• V letech 2002–2012 produkce rostla, celkový objem zaznamenal 149% nárůst.  

• Turecko ve střednědobém a dlouhodobém horizontu plánuje další významný nárůst 

produkce sladkovodní akvakultury. 

• V sektoru pracuje okolo 25 000 zaměstnanců. 

• Poslední vývoj v akvakultuře poskytuje Turecku důležitou pozici jak ve Středomoří, tak mezi 

evropskými zeměmi. 

 

Českým subjektům se zájmem o průnik na turecký trh na základě osobní zkušenosti s podporou 

obchodní cesty do Turecka doporučujeme využívat tamější zastoupení organizace CzechTrade, a to 

jak z důvodu přímých kontaktů na turecké subjekty a výborné znalosti tureckého obchodního 

prostředí, tak pro odpovídající znalost kultury, tradice a jazykových schopností. 

Navštívené oblasti patří ke stěžejním v oblasti turecké akvakultury. Pro základní přehled o 

aktuálním stavu tureckého rybářství a o pravděpodobných směrech dalšího vývoje nabízejí adekvátní 

zdroj informací. Je třeba zmínit, že navštívené oblasti představovaly kompromis mezi časovými, 

ekonomickými a organizačními možnostmi mise. Pro hlubší poznání problematiky bychom 

doporučovali navštívit také oblast Izmiru, dále další univerzity a výzkumná zařízení a hlouběji se 

věnovat některým specifikům, jako je například systém podpory akvakultury ze strany turecké vlády. 

Producenti a zpracovatelé ryb v Turecku se v současné době těší dotační podpoře ze strany 

turecké vlády. Více je o tomto pojednáno v samostatné kapitole. Pro tuto cílovou skupinu se systém 

zdá být nastaven efektivně a flexibilně. V průběhu dalších případných obchodních návštěv 

doporučujeme systém blíže prostudovat. 

Turečtí producenti a distributoři neprojevovali z pohledu ekonomických zájmů jejich podniků 

zásadní či jednoznačnou podporu vstupu Turecka do EU. Obecně jim vyhovuje aktuální situace, kdy 

dokáží splnit náročné podmínky pro obchodní výměnu se zeměmi EU, avšak na druhou stranu se 
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nepřipravují o možnost čerpání tureckých státních dotací a podléhají zejména turecké kontrole 

kvality.  

Pro turecké podniky je zajímavý především export zmražené ryby – pstruha (popřípadě jiných 

druhů, nicméně pstruh je významně dominujícím druhem). V objemech, produkovaných tureckou 

akvakulturou, není problém pokrýt celoroční spotřebu ČR. Pro turecké podniky může být zároveň 

výhodné zaměření na produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Například uzení ryb v Turecku a 

dovoz do ČR. 

 

Realitou byla rovněž obecně velmi slabá znalost anglického, či jiného světového jazyka, která 

turecké producenty zatím limituje ve flexibilnější expanzi na cizí trhy. 

 

Pro českého velkoproducenta ryby, aktuálně zejména pstruha, představuje turecká konkurence 

významnou hrozbu. Turecký producent může i přes značnou transportní vzdálenost nabídnout cenu, 

která je pro českého producenta v reálných podmínkách ČR velmi obtížně dosažitelná. Případná 

investice do zahájení produkce ryby, popřípadě rozšiřování chovu, by měla vzít tento fakt v potaz. 

Pro českého producenta nadále trvá příležitost v chovu přiměřeného množství ryby a zaměření 

na regionální trh s propagací kvality potraviny, dohledatelnosti původu a posilování přímého 

kontaktu se zákazníkem. 

Pro českého zpracovatele ryb či distributora (i raků) turecká akvakultura nabízí vysoké a stabilní 

objemy kvalitní ryby, které je v ČR možno dále zhodnotit (filetování, uzení) a dále distribuovat. Lze se 

takto zaměřit i na velkoodběratele a nabízet konkurenceschopnou cenu s přiměřeným ziskem. 

Důležitá je v tomto ohledu propagace produktu. 

S největší pravděpodobností bude pokračovat a bude intenzifikován přenos znalostí a nových 

technologií, a to oběma směry. Česká strana může čerpat inspiraci například v organizaci systému 

producentů a podpory oboru a firem, který byl navštívenými rybářskými podniky hodnocen jako 

funkční. 

Další obchodní mise v Turecku by neměla vynechat bližší analýzu dopadů velkochovů na životní 

prostředí, neboť je zřejmé, že delším časovém horizontu může turecká akvakultura v tomto ohledu 

ztrácet konkurenceschopnost. Turecko má na jednu stranu velmi bohaté přírodní zdroje, avšak není 

zřejmé, kde leží limity pro trvale udržitelnou produkci. V některých částech země, zejména hustěji 

osídlených, prudce se rozvíjejících, jsou zřetelné střety zájmů ochrany prostředí a dalšího využití 

vodních zdrojů. V některých (spíše výjimečně) oblastech není pravděpodobné další navyšování 

produkce. 

Politika ČR musí podporovat českou regionální produkci trhu a především regionální distribuci 

s maximální přidanou hodnotou. Cesta do Turecka ukázala, že je či bude velmi problematické 

konkurovat cenou při masové produkci. 

 

Trvale udržitelná a prosperující masová produkce ryb (aktuálně především pstruha) v ČR je 

možná pouze ve velmi specifických podmínkách a po velmi pečlivé obchodní analýze. 
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20.  Závěr – prohlášení 
 

Souhlasím se zveřejnění této studie proveditelnosti, zpracované v rámci opatření 3.1. Společné 

činnosti, záměr c) navázání a budování partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství z Operačního 

programu Rybářství 2007–2013 na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.  

 

V Českých Budějovicích dne: 

 

         prof. RNDr., Grubhoffer Libor, CSc. 

rektor 
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22.  Přílohy 
 

22.1. Zápisy z vedených jednání a rozhovorů 

 

Přijetí u ředitele hospodářské komory v Elazig  

 

Místo:   Elazig, Hospodářská komora 

Datum:  18. 4. 2013, 12:00 – 13:30 

Účel jednání:  Představení projektu a účelu cesty do Turecka, diskuse o možnostech spolupráce a 

podpory organizace setkání ze strany hospodářské komory Elazig.     

Seznam účastníků7:  

Elazig chamber of commerce and industry:  

M. Mehmet Karabulut – Secretary General 

Tel.:  +90 424 2183500 

Fax:  +90 424 2189690 

e-mail:  elazigtso@elazigtso.org.tr 

Adresa: Carsi M. Mimar Sinan C. No:32 K:3 Elazig/ Turkey 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

CzechTrade: Michal Koščo – vedoucí obchodní mise v Istanbulu, Berat Kilicyaldir – konzultant 

klcberat@gmail.com 

 

Body jednání: 

• Poděkování za spoluorganizaci setkání s podniky a univerzitou v Elazig 

• Představení provincie Elazig – velmi důležitá oblast v Turecku pro produkci pstruha 

• Seznámení s účelem cesty, očekávání obou stran od setkání 

• Představení činnosti české strany a možnosti spolupráce a podpory ze strany hospodářské 

komory Elazig     

 

  

                                                           
7
 Uvádíme bez titulů 
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Setkání se zástupci pstruhařských firem a univerzitou v Elazigu 

 

Místo:   Elazig, Hospodářská komora 

Datum:  18. 4. 2013, 13:30 – 16:00 

Účel jednání:  

• Představení tureckého a českého rybářství, možností spolupráce, možnosti studia a 

spolupráce v oblasti VaV s ČR. 

• Představení aktuálního stavu a trendů vývoje turecké akvakultury, zejména sladkovodní, 

možnosti spolupráce s ČR. 

• Diskuse se zástupci rybářských podniků z oblasti Elazig, zaměřených převážně na chov 

pstruha. 

 

seznam účastníků: 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

CzechTrade: Michal Koščo – vedoucí obchodní mise v Istanbulu, Berat Kilicyaldir – konzultant 

(klcberat@gmail.com) 

Turecká strana: Elazig chamber of commerce and industry: M. Mehmet Karabulut – Secretary 

General, dále viz samostatná příloha 22.8., zástupci produkčních rybářství v oblasti, zástupce 

univerzity, zpracovatelského závodu Keban Alabalik a.s. 

 

Body diskuse: 

• Představení současného stavu a trendů vývoje turecké a české akvakultury. 

• Diskuse k perspektivním druhům ryb pro turecký i český trh. 

• Dynamika vývoje trhu v oblasti akvakultury v Turecku, v ČR. 

• Očekávané trendy vývoje domácí spotřeby, exportu, nové trhy, vývoj na současných trzích. 

• Turecká strana projevila zájem o experimentální chov na FROV JU, výsledky – zejména o 

zkušenosti s méně obvyklými druhy ryb. 

• Zájem o triploidní druh pstruha, schopnost odchovat plůdek. 

• Diskutovány preference trhu/zákazníků v ČR/Turecku. 

• Diskutovány ceny pstruha v Turecku, maloobchodní/velkoobchodní/ceny pstruha na českém 

trhu, ceny produkce v Turecku. 

• Turecká strana dále projevila zájem o trendy a způsob chovu kapra v ČR, sezónní vlivy apod., 

možnost importu a exportu dále na východ. 
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Foto 3. Před zahájením prezentace a pracovního setkání na Hospodářské komoře v Elazig 
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Exkurze na rybí farmě Urunveren Company, na přehradě na řece Eufratu 

 

Místo:   Keban – Elazig (farma na vodní nádrži Eufrat) 

Název farmy:     Urunveren Company (+9005335502562) 

Email:                  urunveren@hotmail.com        

Datum:  18. 4. 2013, 16:00 – 19:00 

Seznam účastníků: 

Oğuz Başbuğ – ředitel, a dále zaměstnanci farmy zodpovědní za jednotlivé provozy 

Adresa:  KÜLTÜR MAH.BAYIR SOK. NO:140 ELAZIĞ 
Tel:    2372161 
e-mail:   - 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

CzechTrade: Michal Koščo – vedoucí obchodní mise v Istanbulu, Berat Kilicyaldir – konzultant 

(klcberat@gmail.com) 

 

Účel setkání: 

Seznámení se způsobem chovu pstruha na farmě a diskuse možnosti spolupráce s ČR. 

Základní údaje o navštívené farmě a poznatky (fotogalerie v samostatné příloze) 

• Kapacita: cca 15 000 t/rok, aktuálně využívaná kapacita cca 60%. 

• Produkce pstruha duhového, firma nemá vlastní zpracovnu. 

• Farma není využívána intenzivněji, neboť chybí dostatečná poptávka trhu. 

• Možnost navýšení produkce je prakticky okamžitá. 

• Farma nemá vlastní líheň (neviděli jsme ji), násadu nakupují, pstruh dorůstá v klecovém 

chovu. 

• Jedná se o relativně novou a moderně vybavenou farmu, jejíž vznik byl podpořen 

z prostředků grantu turecké vlády (50% dotace na zařízení). 

• Farma je situována na přehradě s poměrně čistou vodou, bez známek ohrožení rybími 

predátory (rybožravé ptactvo či dravé ryby), dle majitele bezproblémová poloha ve vztahu ke 

ztrátám či krádežím ryb, ztráty v důsledku nemocí jsou údajně zanedbatelné. 

 

Foto 4. Rybí farma Urunveren na vodním díle za řece Eufrat – klecový chov 
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Foto 5. Rybí farma Urunveren na vodním díle na Řece Eufrat – klecový chov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6. Rybí farma Urunveren na vodním díle na Řece Eufrat – mechanizace 
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Exkurze na rybochovném zařízení a ve zpracovně ryb společnosti Keban Alabalik a.s. 

 

Místo:     Keban (Elazig) 

Datum:  19. 4. 2013, 9:00 – 16:00  

Společnost:  Keban Alabalik a.s. (společnost zabývající se odchovem, produkcí, zpracováním a 

prodejem pstruha, která má v portfoliu také další činnosti, jako např. provoz rybí 

restaurace, výroba elektrické energie na vodním díle apod.) 

 

Účel jednání:  Seznámení se s chovem a zpracováním pstruha na farmě, možnosti spolupráce s ČR. 

 

Seznam účastníků:  

Tuncay Kaya – generální ředitel, M. Kartal Akkaya – výkonný ředitel, spoluvlastník, Ayhan Simsek – 

spoluvlastník, Ahmet Demir – manažer, Selin Engin – manažerka pro export 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

CzechTrade: Michal Koščo – vedoucí obchodní mise v Istanbulu, Berat Kilicyaldir – konzultant 

(klcberat@gmail.com) 

Kontakt: 

Keban Alabalik A.S. 

Selin Engin – senior food specialist, export specialist 

Tel. +90 424 571 26 00 

Fax. +90 424 571 22 01 

GSM +90 533 765 23 46/+90 507 451 23 05 

selinengin@kebanalabalik.com.tr 

www.kebanalabalik.com.tr 

 

Keban Alabalik A.S. 

Ahmet Demir – Assistant general manager 

Tel. +90 424 571 26 00  

Fax. +90 424 571 22 01 

GSM +90 532 768 38 50 

ahmetdemir@kebanalabalik.com.tr 

www.kebanalabalik.com.tr 

 

Základní údaje o společnosti a poznatky z návštěvy (níže uvedené poznatky byly předány ústně a 

mohou se lišit od údajů na oficiální stránce společnosti): 

• Produkce pstruha duhového 100%. 

• Kapacita zpracovny: maximální 10 000 t/rok, využívaná 7 000–8 000 t/rok (váha 

zpracovaného pstruha), zpracovávají také pstruhy od jiných producentů v okolí. 

• Denní kapacita 30–40 t zpracovaného pstruha, pracují na 1, v sezóně na 2 směny. 

• 20 % uzeného, 10 % chlazeného a 70 % zmraženého (70% export/30% domácí spotřeba) 
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• Diskuse o stavu českého rybářství, turecké akvakultury, kvality produktů českého rybářství ve 

srovnání s jinými evropskými zeměmi. 

 

Líheň: Udávaná kapacita 40–50 mil. ks plůdku pstruha duhového. 

 

Farma: 

• Umístění na přehradní nádrži na řece Eufrat v klecovém chovu. 

• Moderně vybavená farma, využívající norské technologie řízení, automatického krmení, 

výpočtů denních krmných dávek a přírůstků, velikostního třídění atd. 

• Produkce: 10 000 t/rok, využíváno cca 70%, možnost navýšit kapacitu prakticky okamžitě. 

Nenavyšují vzhledem k nedostatečné poptávce, jejíž navýšení je pro další rozvoj farmy 

klíčové. 

• Dle majitele nejsou zaznamenány významnější problémy s úhyny, nemocemi, krádežemi či 

ztrátami způsobenými rybožravými predátory. 

• Keban Alabalik a.s. provozuje také vlastní rybí restauraci, kde připravuje vlastní produkty, 

vyrábí elektrickou energii ve vodní elektrárně a další. 

• Společnost v současné době intenzivně hledá nové trhy pro své produkty. 

 
Foto 7. Obal finálního produktu určený pro evropské trhy v Keban Alabalik a.s. 
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Foto 8. Keban Alabalik a.s. – objekt líhně a odchov násady na řece 

 
 
Foto 9. Keban Alabalik a.s. a další farmy prakticky výhradně na chov pstruha na řece Eufratu a přicházející déšť 
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Foto 10. Doc. Pavel Kozák na řídící stanici farmy společnosti Keban Alabalik a.s. 

  

 

Foto 11. Řídící stanice Keban Alabalik a.s. – rybí farma na Eufratu 
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Foto 12. Norský systém krmení pstruhů na farmě Keban Alabalik a.s. 

 
 

Foto 13. Řídicí systém na farmě Keban Alabalik a.s. 
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Foto 14. Klecový chov a propojení s krmící soustavou – Keban Alabalik a.s. 

 
 

Foto 15. Keban Alabalik a.s. – rybí farma na řece, odchov násady 
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Foto 16. Keban Alabalik a.s. – uvnitř líhně 

 
 

Foto 17. MVDr. Václav Špeta v rybochovného zařízení – Keban Alabalik a.s. – uvnitř líhně 
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Foto 18. Zpracovna Keban Alabalik a.s. 

  
 

Foto 19. Uzení ryby v Keban Alabalik a.s. 
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Přijetí na zastoupení české obchodní mise v Turecku – Istanbul 

 

Místo:   Istanbul – obchodní mise CzechTrade v Turecku 

Datum:  20. 4. 2013 

Seznam účastníků:  

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

CzechTrade: Michal Koščo – vedoucí obchodní mise v Istanbulu, Berat Kilicyaldir – konzultant 

(klcberat@gmail.com) 

 

Poštovní spojení:  

Abdi Ipekci Cad. 71 

Czech Consulate Building 

Macka 

34 367 Istanbul 

Michal Koščo – vedoucí obchodní mise v Turecku 

michal.kosco@czechtrade.cz 

Vedoucí zastoupení MPO 

 T: +420224907874 

T: +90 212 219 98 47 

F: +90 212 291 15 16 

M: +90 545 791 04 11 

Web: http://www.czechtrade.com.tr 

 

Témata jednání: 

• Spolupráce s CzechTrade na zpracování Studie proveditelnosti partnerství s Tureckem (pro 

oblast akvakultury. 

• Konzultace k aktuální ekonomicko-politické situaci Turecka. 

• Podněty k perspektivní spolupráce. 

• Specifika obchodu s Tureckem. 

 

Body z jednání jsou zapracovány v těle Studie 
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Exkurze na Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya v Kepezu 

 

Datum:  22. 4. 2013, 9:00 – 12:00 

Místo:   Kepez/Antalya 

Instituce: Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya (Veřejná 

výzkumná instituce) – stanice sladkovodní akvakultury 

Seznam účastníků a kontakty: 

Doc. Dr. Yilmaz Emre – ředitel,  

P.O.Box: 190, 07001, Antalya/Turkey 

Tel.: +90 (242 251 05 87 

Fax.: +90 (242) 251 05 84 

yemre57@yahoo.com 

 

Prof. Ibrahim Diler – Suleyman Demirel University – Isparta (Faculty of Fisheries, Department of 

Aquaculture, Fish Nutrition Unit) 

East Campus, 32260, Isparta/Turkey 

Tel.: +90 246 211 86 83 

GSM: +90 533 771 72 13 

ibrahimdiler@sdu.edu.tr, idiler32@gmail.com 

 

Hüseyin Sevgili, Ph.D – výživa ryb, výzkumný pracovník 

Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya (Veřejná výzkumná 

instituce) 

P.O.Box: 190, 07001, Antalya/Turkey 

Mobile: +90 505 688 96 71 

Tel.: +90 242 251 05 85 

husevgili@yahoo.com 

www.akdenizsuurunleri.gov.tr  

 

Dále se jednání zúčastnili zaměstnanci výzkumného ústavu se zájmem o řešenou tématiku. 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

 

Účel jednání:  

Seznámení s činností institutu, pohled na aktuální situaci turecké akvakultury pohledem výzkumné 

organizace, rozvoj spolupráce s ČR. 

Základní body jednání: 

• Představení výzkumného ústavu, zaměření instituce, odchov kapra (obecný), kapra pak 

vysazují do jezer a přehrad – je hrazeno ministerstvem jakožto součást každoročního 

rozpočtu, ryby pro okrasné účely – prodej cca 200 000 EUR/rok cca 1 000 000 ks, např. 

závojnatky, cichlidy, živorodé ryby – black moly), pstruh, jeseter (pouze pro experimentální 

účely, produkční rybáři si plůdek odchovávají sami). 

• Pro odchov okrasných ryb využívají vzduchem vytápěný objekt a fóliovníky. 
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• Probíhá výzkum nových krmiv, se zaměřením na náhradu rybí moučky rostlinnými 

komponenty (canola a sójová moučka). 

• Kapra turecký zákazník příliš nekupuje a momentálně ani nepožaduje, není zvyklý na maso 

kapra (dle ředitele také neumí maso správně připravit), širší zavedení kapra na trhu v Turecku 

vnímá Y. Emre jako problematické, avšak věří, že trend je zvyšovat domácí spotřebu kapra. To 

vyžaduje intenzivnější komunikaci se zákazníkem. Kapr je rovněž perspektivní ryba pro 

zahraniční trhy (Blízký a Střední východ). Kapr má budoucnost také vzhledem k možnosti 

omezit náklady na chov – extenzivní systém (což se také projevuje na vyšší kvalitě masa). 

• Z tradičních ryb zaměřeni na výtěr a produkci kapra, vysazování do jezer podporováno 

vládou. 

• Dále odchov pstruha. 

• Odchov Acipenser guldenstein – 25 000 dvouletých kusů. 

• Spotřeba ryb v Turecku na obyvatele: 6 – 8 Kg/rok. 

 

Foto 20. Výzkumná stanice v Kepezu v Antálii – rybochovná zařízení 
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Foto 21. Přijetí u ředitele Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya (Veřejná 
výzkumná instituce) – stanice sladkovodní akvakultury; doc. Dr. Yilmaz Emre 

 
 
Foto 22. Zastřešený objekt pokusných nádrží výzkumného střediska v Kepezu 
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Foto 23. Výzkumná stanice v Kepezu se zaměřuje také na chov okrasných a akvarijních ryb 

 

Foto 24. Ochranné sítě proti rybožravým predátorům na výzkumné stanici v Kepezu 
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Foto 25. Doc. Dr. Yilmaz Emre v objektu nově vybudované odchovně 

 
 

Foto 26. Výzkumná stanice v Kepezu, infrastruktura 
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Návštěva rodinné farmy Öztaslar na řece v obci Ulupinar 

 

Datum:  22. 4. 2013, 13:00 – 15:00 

Místo:   Ulupinar – Antalya 

Název farmy:  Ulupınar Öztaşlar Su ürünleri 

Účel návštěvy: Exkurze ve farmě na chov pstruha, líhně, příklad zajištění části odbytu v zážitkové 

restauraci zaměřené na přípravu ryb (Botanik restaurant) 

 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

prof. Ibrahim Diler – Suleyman Demirel University – Isparta (Faculty of Fisheries, Deapartment of 

Aquaculture, Fish Nutrition Unit) 

Název společnosti: Öztaslar:  

Majitel:   Fevzi TAŞ – majitel a ředitel společnosti 

Tel:    +90 532 272 41 92 

 

Účel jednání: 

Seznámení s činností farmy, systém produkce, chované druhy, systém prodeje, spolupráce 

s restaurací (přímý odbyt), rozvoj spolupráce s ČR. 

Produkce:  

• Zaměření výhradně na produkci pstruha, cca 150 tun/rok (600 000 ks – velikost 250 g 

průměrná živá váha). 

• Celkem 50 zaměstnanců – 5 na farmě, ostatní v restauracích. 

• Farma je schopna odchovat plůdek (cca 1,5 až 2 000 000 ks/rok). 

• Používají krmiva turecké výroby. 

• Sezóna pro restauraci od dubna do října (z významné části zahraniční klienti, kteří tráví 

dovolenou u moře a do restaurace je v rámci programu vozí organizátor zájezdu/hotel). 

• Restaurace využívá místních podmínek; je situována přímo na potoce, zážitková restaurace 

orientovaná zejména na movitější zahraniční návštěvníky. 

• Cca 1/3 produkce – 200 000 ks, je upravena a prodána v restauraci vlastněné farmou, a 

situované přímo v místě produkce. 

• Diskutována také otázka preferencí tureckých zákazníků, zahraničních návštěvníků restaurace 

(nakupují také kapra, kterého žádají zejména hosté ze západní Evropy, např. z Německa). 
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Foto 27. Menší z navštívených farem, Öztaslar v obci Ulupinar 

 

Foto 28. Příklad domácí (turecké) krmné směsi pro ryby 
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Foto 29. Spojení rybí farmy se zážitkovou restaurací vytváří podstatnou část příjmů a je důležitým odbytištěm produktů 
farmy. Podobné technické řešení restaurace (umístění přímo v korytu řeky) je v českých legislativních podmínkách 
vyloučeno. 
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Exkurze Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Antalya (Veřejná 

výzkumná instituce) – stanice mořské akvakultury Beymelek 

 

Datum:  22. 4. 2013, 16:00 – 18:00 

Místo:   Beymelek – Antalya, Mediterranean Fisheries Research, Production and Training 

Institute Antalya (Veřejná výzkumná instituce) – stanice mořské akvakultury 

Seznam účastníků: 

Rizvan Süyek – ředitel pobočky, prof. Ibrahim Diler – profesor (University of Suleyman 

Demirel in Isparta), Sabri Atalay - účetní výzkumného ústavu, Ing. Durali Eraaslan - 

production manager  

Adresa a kontakt: 

Beymelek Beldesi, Finike Yolu 6 Km – DEMRE/ANTALYA 

Tel.:  +90 242 872 14 00 

Mob.:  +90 505 254 79 05 

Email:  Rizvan.suyek@hotmail.com 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

 

Účel jednání:  

Seznámení s činností institutu, rozvoj spolupráce s ČR. 

• Ústav je zaměřen na výzkum mořských druhů ryb, odchovává zejména mořského vlka a 

pražmu – plůdek prodává rybářům do klecových chovů, cca 10 + 10 mil. ks/rok 

• Dále výzkum nových druhů mořských ryb pro produkční akvakulturu – Argyrosomus regius 

(Meagre), Epinephelus aeneus 

• Mimosezónní výtěr stimulovaný fotoperiodou. 

• Odlov generačních ryb z přilehlé laguny – lepší reprodukční charakteristiky než generační 

ryby z chovu. 

• Používají dánská a belgická krmiva. 

• Produkce řas pro krmení vířníka, krmení pro plůdek. 

• Jedna z cca 20 líhní v Turecku, většina situována kolem Izmiru. 
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Foto 30. Na výzkumné stanici probíhá také výzkum a produkce krmiv, řas pro krmení vířníka 

 
 
Foto 31. Výzkumná stanice Beymelek – výzkum nových druhů ryb pro tureckou akvakulturu 
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Foto 32. Výzkumná stanice Beymelek – výzkum nových druhů ryb pro tureckou akvakulturu 

 
 

Foto 33. Výzkumná stanice Beymelek – výzkum nových druhů ryb pro tureckou akvakulturu 
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Exkurze rybí farmy Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti na přehradě Karacabren H.E.S. I. 

 

Datum:  23. 4. 2013, 10:00 – 12:00 

Místo:   Karacabren H.E.S. I. – přehradní nádrž 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

Sahlanlar: Mehmet Uygur – provozní ředitel, ředitel pobočky a další zainteresovaní zaměstnanci 

Omer Catal: Isparta Chamber of Commerce and Industry – projektový manažer,  

omercatal@hotmail.com 

Název navštívené společnosti: Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti 

Kontaktní údaje: 

Mehmet Uygur 

Mob.: + 90 533 644 17 63 

Tel.: +90 246 224 1447 

Fax.: +90 246 224 1469 

Atatürk Bulvari 

Askeri Hastane Karsisi 

Isparta/Turecko 

 

Účel jednání: 

Seznámení s činností farmy, systém produkce, chované druhy, systém prodeje, možnosti rozvoje 

spolupráce s ČR. 

Základní body jednání: 

• Farma je situována na přehradě vybudované v roce 1967 a zahájila činnost v roce 2009 a má 

cca 10 zaměstnanců. 

• Roční kapacita je 500 t pstruha duhového. 

• Farma má od státu pronajato celkem 10 000 m2 vodní plochy, v prvních dvou letech platila za 

pronájem cca 10 000 EUR/rok, nyní 1 000 EUR/rok. 

• Smlouvu o pronájmu vodní plochy má farma vždy pouze na 1 rok. 

• Farma úzce spolupracuje s dalšími 4 farmami v blízkém okolí, celková produkce kooperujících 

subjektů je 4 000 t/rok (prodávají produkt pod stejnou známkou). 

• Na přehradní nádrži sídlí větší množství farem několika vlastníků s roční produkcí od 25 do 

1 000 t. Celková produkce na nádrži je 7 000 t/rok. 

• Spolupracují s jinými producenty pstruha v Turecku, například od Keban Alabalik a.s. 

odebírají pstruhy v případě nedostatečné vlastní produkce. 

• Na export dodávají pouze mraženou rybu. 

• Přehrada Karacabren by v budoucnu měla sloužit dle ředitele firmy jako zdroj pitné vody pro 

Antálii, čímž by musely být zrušeny veškeré produkční chovy na nádrži. 

• Farma využívá podpory vlády; např. 50% dotace na vybavení, bezúročné pětileté půjčky, 

dotace na produkci (při produkci do 250 t/rok 0,85 Tl/kg, 250–500 t/rok 0,425 Tl/kg (pokud 

se však pojistí proti škodám, ztrácejí na tuto dotaci nárok). 
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• Kontrola kvality vody probíhá pověřeným orgánem 1x měsíčně, veterinární kontrola 1x za 

2 týdny. 

• Na farmě je vedena široká dokumentace, např. o návštěvních, krmení atd. z důvodu 

sledování původu potraviny. 

• Největší problém způsobují bouře, kdy není možno dostat se ke klecím a krmit, někdy jsou 

poškozeny sítě a dochází k úniku ryb (v roce 2012 došlo k úniku 150 t pstruhů), celkem se 

jedná o cca 45 dnů ročně, kdy se pro nepřízeň počasí není možno dostat ke klecím. 

• Zaznamenány problémy se zloději, s kormoránem, který je chráněn. 

• Úhyny představují cca 10 %, uhynulé kusy předávají specializované firmě k likvidaci. 

• V kleci zůstává pstruh od prosince do dubna (od 20g po 280g). 

 

Foto 34. Exkurze na rybí farmě Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti na přehradě Karacabren H.E.S. I. 

 
  



73 
 

Foto 35. Klecový chov pstruha na přehradě Karacabren H.E.S. I. 

 
 
Foto 36. Detail práce se pstruhem na Karacabren H.E.S. I. 
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Exkurze rybí farmy a líhně Baysallar Balik A.S. (pstruh) 

 

Datum:  23. 4. 2013, 12:00 – 16:00 

Místo:   Karacabren H.E.S. I. – přehradní nádrž 

Název navštívené společnosti: Baysallar Balik A.S. www.baysallarbalik.com.tr 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

Omer Catal: Isparta Chamber of Commerce and Industry – projektový manažer,  

omercatal@hotmail.com 

 

Baysallar Balik A.S.: 

Arif Baysal – chairman 

GSM: +90 532 789 03 92 

Tel.: +90 246 358 60 96 

arifbaysal@baysallarbalik.com.tr 

Ali Baysal – board chairman 

GSM: +90 533 669 96 96 

alibaysal@baysallarbalik.com.tr 

Ramazan Kurt – vedoucí prodeje pro středomořský region 

GSM: +90 533 410 82 92 

ramazankurt@baysallarbalik.com.tr 

 

Účel jednání: 

Seznámení s činností farmy, líhně, systém produkce a odbytu, chované druhy, systém prodeje, 

možnosti rozvoje spolupráce s ČR. 

 

• Založena 1986. 

• Na navštívené farmě pracuje 6–7 osob, v případě potřeby je počet navýšen na max. 15. 

• Produkují pstruha duhového, násadu a provozují restaurace a hotel, vlastní vozy pro dopravu 

pstruha a násady, násadu dovážejí i do vzdálených částí Turecka (Elazig – 12h cesty). 

• Do restaurací ročně dodají 450 t pstruhů. 

• Vlastní 4 farmy na přilehlé vodní nádrži s celkovou produkcí cca 2200 t/rok (49 t, 950 t, 950 t, 

450 t). 

• Celkem vlastní 4 různé produkční pobočky v Turecku s celkovou kapacitou 10 000 t/rok, 

dokonce i v Kebanu (Elazig). 

• Živou rybu prodávají za 1,5 Tl, živá ryba se prodává o hmotnosti cca 320–330g. 

• Na líhni produkují 43 000 000 ks plůdku, toho cca 7–9 mil pro vlastní potřebu, pro líhnutí 

využívají fotoperiodu. 

• Pstruha prodávají na domácím trhu, na export se momentálně nesoustředí, avšak pstruha 

odebírají firmy, které ho do zahraničí prodávají. 

• Počítají s expanzí na zahraniční trhy. 
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• Část produkce dodávají do restaurací, část představuje přímý prodej a dále prodej na rybích 

trzích. 

• Konverze krmiva: 1,02–1,1. 

 

Foto 37. Klecový chov pstruha na vodním díle Karacabren H.E.S. I. 
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Foto 38. Mechanizace na farmě na Karacabren H.E.S. I. 

 
 
Foto 39. Recirkulační nádrže Baysallar Balik A.S. 
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Foto 40. Recirkulační nádrže Baysallar Balik A.S., Ramazan Kurt a Václav Špeta 

 
 
Foto 41. Vlastní doprava ryby Baysallar Balik A.S., společné foto s majitelem společnosti 
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Exkurze na zpracovně společnosti Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti 

 

Datum:  24. 4. 2013, 9:00 – 12:00 

Místo:   Isparta 

Instituce:  Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti 

Účel jednání:  Seznámení se zpracováním pstruha a dalších produktů na farmě, možnosti rozvoje 

spolupráce s ČR 

Seznam účastníků:  

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

Omer Catal – Isparta Chamber of Commerce and Industry – projektový manažer,  

omercatal@hotmail.com 

 

Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti  

Osman Sahlan (a další zainteresovaní vedoucí pracovníci provozů) 

Tel. +90 246 224 14 47 

Fax. +90 246 224 14 69 

GSM. +90 542 543 02 51 

info@sahlanlar.com.tr 

Atatürk Bulvari 

Askeri Hastane Karsisi 

Isparta/Turecko 

 

Body jednání: 

• Firma vlastní produkční zařízení i zpracovnu. 

• Firma produkuje především raka a pstruha, pstruh – na vlastní farmě produkují 500 t/rok 

pstruha, rak – maximální kapacita 1 000 t/rok, čtyřměsíční sezóna, nyní reálně 150–200 t, 

protože proběhla epidemie račího moru.  

• Celková maximální produkční kapacita regionu Isparta je 12 až 13 000 t/rok pstruha. 

• Zpracovna – 2 000 t/rok max., 1 500 t/rok – využívaná, produkují také omezené množství 

candáta (do 500 t/rok), pstruh cca 500 t, dále jiné ryby dle poptávky – např. makrela, 

nakupují mražené – tuňák, nakupují čerstvé – mořský vlk, pražma. 

• V případě poptávky lze navýšit kapacitu. 

• V regionu jsou 3 zpracovny ryb, s jednou spolupracují dlouhodobě a jedna byla otevřena 

v roce 2013, dále je další zpracovna v Antálii (zmražená a uzená ryba), další jsou v Elazigu, 

Izmiru. 

• Uzenou rybu nedělají, avšak plánují zavedení výroby. 

• Vyváží většinu produkce hlavně do Německa, Rakouska, USA (v roce 2013 zaznamenána 

poptávka z USA až po 2 000 t pstruha – velmi perspektivní trh, avšak musí splnit náročné 

podmínky), Kanady, raka především do Švédska. 

• Snaží se využívat podporu vlády na účast na zahraničních výstavách, propagaci turecké 

produkce, konzumace ryby jako součást zdravého životního stylu. 

• Přestavení společnosti, hlavních odbytišť, dále projektu MZe a účelu cesty, představení 

hlavních chovaných druhů v ČR, způsob chovu a zpracování. 
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• Turecká strana projevila zájem o produkci kapra v klecovém chovu, dále o mechanizace 

používané v produkčním rybářství v ČR. 

• Zájem o zkušenosti s odchovem a produkcí candáta na FROV JU. 

• Zájem o nové druhy ryb pro tureckou akvakulturu (candát, okoun, štika, popřípadě kapr, 

amur), štika zatím není příliš obvyklá, poptávka je v Thrákii. 

• Candáta nakupují např. v Uzbekistánu. 

• Program podporující vysazování ryb (pro sportovní rybáře) – v Turecku takovýto program 

není O. Sahlanovi znám (pro rybaření je však třeba mít průkaz). 

• Sportovní rybářství či lov trofejních ryb není v Turecku příliš rozvinut. 

• Od r. 2020 by měl vstoupit v platnost plán využívat část vodních nádrží v regionu výhradně 

jako rezervoárů pitné vody pro Antálii, což by znamenalo zákaz chovů na vodních dílech. 

• Dodávají chlazeného pstruha pouze na domácí trh, zejména Istanbul a Ankara, garance 

kvality a doložitelnosti původu až po prodej (musí splňovat přísná pravidla, podobná jako 

v EU) 

 
Foto 42. Tradiční produkt společnosti Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti určený pro skandinávský trh. Vařený rak bahenní 
v nálevu. 
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Foto 43. Přijetí u ředitele společnosti pana Osmana Sahlana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 44. Zpracovna společnosti Sahlanlar Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti   
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Návštěva univerzity Suleyman Demirel v Ispartě – Fakulta rybářství 

 

Datum: 24. 4. 2013, 12:00 – 15:00 

Místo: Isparta; Suleyman Demirel University 

Seznam účastníků: 

prof. Ibrahim Diler – Suleyman Demirel University – Isparta (Faculty of Fisheries, Deaprtment of 

Aquaculture, Fish Nutrition Unit) 

East Campus, 32260, Isparta/Turkey 

Tel.: +90 246 211 86 83 

GSM: +90 533 771 72 13 

ibrahimdiler@sdu.edu.tr, idiler32@gmail.com 

www.sue.sdu.edu.tr 

 

prof. Abdulah Diler - Suleyman Demirel University, Fakulta rybářství, vedoucí oddělení rybářství a 

zpracování ryb 

tel.: +90 246 211 8665 

Fax: +90 246 313 34 52 

GSM: +90 535 828 81 49 

e-mail: adiler@sdu.edu.tr 

http://esuf.sdu.edu.tr 

Další zainteresovaní pracovníci fakulty 

 

Omer Catal – Isparta Chamber of Commerce and Industry – projektový manažer,  

omercatal@hotmail.com 

FROV JU: Pavel Kozák, Jiří Koleček, Václav Špeta 

 

Účel jednání:  

Představení činnosti Fakulty rybářství Univerzity S. D. v Ispartě, činností na FROV JU, stavu české a 

turecké akvakultury, možnosti spolupráce s ČR, vzájemné spolupráce s produkční sférou. 

 

Body jednání: 

• Představení činnosti Fakulty rybářství S. D. univerzity, FROV JU. 

• Univerzita byla založena v roce 1992 – veřejná univerzita (1796 akademických pracovníků). 

• Prof. Ibrahim Diler pracuje na Water Institute – nezávislá jednotka na fakultě rybářství 

v Ispartě, nezávislý ústav Suleyman Demirel univerzity (vedle fakult jeden z ústavů). 

• Water Institute byl založen v roce 2011. 

• Water Institute se momentálně nezaměřuje příliš na komerční spolupráce, ale tato 

spolupráce bude posílena (jedná se o mladý ústav). 

• Diskuse k obecné ekonomické situaci Turecka a České republiky, dále blíže k sektoru 

rybářství. 
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Foto 45. Přijetí na Suleyman Demirel University – Isparta (Faculty of Fisheries, Deaprtment of Aquaculture, Fish Nutrition 

Unit) – prof. Ibrahim Diler a prof. Abdulah Diler 

 
 
Foto 46. Příklad servírování raka bahenního 

 



83 
 

Prezentace projektu a cílů návštěvy v regionální televizi Chanel 32 

 

Datum:  24. 4. 2013, 15:00 – 17:00 

Místo:   Isparta, studio regionální TV Chanel 32 

FROV JU:  Pavel Kozák, Václav Špeta 

Turecká strana: prof. Ibrahim Diler , prof. Abdulah Diler, Osman Sahlan, Omer Catal 

 

V hlavních zprávách byl odvysílán cca 5 minutový blok s uvedením cíle a obsahu projektu, prezentací 

poznatků o turecké akvakultuře a možnostech vzájemné spolupráce. 

 

Dále byl odvysílán diskusní pořad za účasti výše uvedených na téma řešeného projektu, aktuálního 

stavu spolupráce v oblasti akvakultury mezi českou a tureckou stranou. 

 
Foto 47. Doc. Kozák a jeho vystoupení v hlavní zpravodajské relaci 
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Přijetí na Hospodářské komoře v Ispartě 

 

Datum:  24. 4. 2013, 17:00 – 18:00 

Místo:   Isparta; Hospodářská komora 

Účel setkání:  Představení cíle návštěvy v Turecku, cílů projektu a možnosti spolupráce a podpory 

organizace setkání ze strany hospodářské komory v Ispartě, prezentace poznatků a 

postřehů k turecké akvakultuře. 

Seznam účastníků a kontakty: 

H. Hüsein Kaacikoc – předseda Isparta Chamber of Commerce and Industry (zastoupen 

místopředsedou) 

Tel.: +90 246 232 94 96 

Fax.: +90 246 218 10 16 

Mimar Sinan Cd. No. 29 32100 Isparta 

www.itso.org 

itso@itso.org 

 

Sükrü Basdegirmen – místopředseda Isparta Chamber of Commerce and Industry 

Tel.: +90 246 232 94 96 

Fax.: +90 246 218 10 16 

Mimar Sinan Cd. No. 29 32100 Isparta 

www.itso.org 

itso@itso.org 

sukrubasdegirmen@gmail.com  

 

Osman Sahlan – member of Board of directors – Isparta Chamber of Commerce and Industry 

Tel.: +90 246 232 94 96 

Fax.: +90 246 218 10 16 

Mimar Sinan Cd. No. 29 32100 Isparta 

www.itso.org 

itso@itso.org 

sukrubasdegirmen@gmail.com 

 

Dále; 

FROV JU: FROV JU: Pavel Kozák, Václav Špeta 

Turecká strana: prof. Ibrahim Diler , prof. Abdulah Diler, Osman Sahlan, Omer Catal a další 

 

Hlavní body jednání: 

• Představení cíle návštěvy v Turecku, cílů projektu a možnosti spolupráce a podpory 

organizace setkání ze strany hospodářské komory v Ispartě, prezentace poznatků a postřehů 

k turecké akvakultuře. 

• Z jednání byl pořízen záznam, který byl součástí hlavních zpráv na regionální TV Chanel 32. 
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Foto 48. Jednání na Hospodářské komoře v Ispartě 
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22.2. Tiskové zprávy z oblasti akvakultury, otištěné v hlavních tureckých 

médiích 

 

Níže uvádíme příklady tiskových zpráv z oblasti akvakultury, přeložené z turečtiny a otištěné 

v roce 2012/13. Ne ve všech uvedených údajích se nutně shodují se zjištěními v této studii 

proveditelnosti. 

Evropa je zásobena tureckými rybami 

V uplynulých deseti letech Turecko ztrojnásobilo export ryb a nyní každá čtvrtá pražma a mořský 

vlk prodaní v Evropě pocházejí z Turecka. 

Jako výsledek politiky implementované Ministerstvem potravinářského průmyslu, zemědělství a 

živočišné výroby během období 2002–2011 produkce tureckého rybářského průmyslu vzrostla o 

264 % a dosáhla celkového objemu 448 mil. USD. Podle Ministerstva potravinářského průmyslu, 

zemědělství a živočišné výroby se Turecko stalo největším evropským producentem pstruhů a 

dosáhlo 25% podílu na evropském trhu s pražmou a mořským vlkem. 

202% nárůst 

Díky podpoře ministerstva se v minulém roce 2003 podařilo utržit 181 mil. TL z chovu ryb. 

V uplynulé dekádě byla na podporu rybářského průmyslu investována částka 737 mil. TL. Turecko je 

v současnosti v produkci ryb třetí nejrychleji rostoucí zemí. V roce 2002 výroba ryb vykázala objem 

61 165 t, zatímco v roce 2011 se toto číslo navýšilo téměř o 202 % a objem produkce dosáhl 185 000 t. 

V současnosti funguje 1720 vnitrozemských zařízení pro chov ryb s celkovou kapacitou 197 000 t a 

368 mořských chovných zařízení s kapacitou 174 521 t. Dalších 279 farem s kapacitou 59 957 t 

obdrželo nezbytné licence a brzy zahájí svůj provoz. 

80 % do EU 

Podle dat FAO Turecko nyní dosáhlo 25% podílu na evropském trhu s pražmou a mořským vlkem. 

Turecko je v čele produkce pstruhů a pátou zemí v chovu ryb obecně. Během let 2002–2011 Turecko 

zažilo rekordní nárůst exportu, jehož výše dosáhla 448 mil. USD. 80 % tureckého průmyslového 

importu zaujímají země EU. 

Výroba šetrná k životnímu prostředí 

Ministerstvo potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby začalo plnit program 

“Nationwide Sea Fish Farming Development Program” (2007) a začalo aplikovat techniky šetrné 

k životnímu prostředí za účelem zvýšení environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti. 

Podporuje například užívání umělých útesů, které jsou užívány celosvětově nejen jako prostředí pro 

chov a krmení ryb, ale také k prevenci ilegálního rybolovu z pobřeží. Ministerstvo také iniciovalo 

projekt 'Protecting and Developing Fishery Products with Artificial Reefs Project', na jehož zavedení 

bylo vyčleněno 4,5 mil. TL.  

Více: http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/03/19/avrupanin-baligi-turkiyeden  
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Turecké ministerstvo má s odvětvím akvakultury velké plány 

Data FAO ukazují, že světová produkce ryb dosáhla v roce 2011 objemu 149 000 t a dále roste. 

Díky akvakultuře, která měla 49% podíl v roce 2011, je nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím 

na světě – a je zřejmé, že turecké ministerstvo se chce také do tohoto rozvoje zapojit. 

Podle Dr. Hayri Deniz, Chair of EUROFISH a Vice-Chair of GFCM-CAQ, z Ministerstva 

potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby, Turecko má velký potenciál pro rozvoj 

akvakultury, s pobřežím v délce 8 333 km a 177 714 km dlouhým povodím řek. Rozloha plochy 

mořských a sladkovodních zdrojů je cca 26 mil. ha. 

Současná situace  

V současnosti se v Turecku nachází 2 163 rybích farem s celkovou kapacitou výroby 404 634 t. 

Více než polovinu této kapacity zajišťují sladkovodní farmy (56 %), zbytek pochází z mořských chovů. 

Toto také odráží současný podíl na výrobě, na které se podílí mořské farmy 43 % a sladkovodní 57 %. 

Momentálně 101 zařízení může své výrobky exportovat do EU. Dále 7 z 23 krmných zařízení 

produkuje pouze krmivo pro ryby. Většina produkuje lisované krmiva a dosahují celkové kapacity 

160 000 t. 

Celkově turecká akvakultura vyprodukovala 188 790 t v roce 2011. Chovanými druhy jsou 

především pstruh (53 % celkové produkce akvakultury), mořský vlk (25 %), pražma (17 %), mořský 

pstruh (4 %) a nové středomořské druhy (1 %). Produkce modroploutvého tuňáka je na vzestupu, 

protože je velmi zisková. 

Více:http://www.worldfishing.net/news101/offshore-mariculture-exhibition/the-turkish-

ministry-has-big-plans-for-aquaculture  
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22.3. Ministerstva, vládní instituce a důležité hospodářské komory v Turecku 

 

Republic of Turkey Food, Agriculture and Livestock Ministry 

Address:T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu / ANKARA 

Tel: (009) -0312 287 33 60   

Web: www.tarim.gov.tr     

E- mail: gthb@tarim.gov.tr  

 

General Direcorate of Fisheries and Fishery Products 

Address: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu / ANKARA 

Tel: (009)-0312-286 69 53 

Web:http://www.bsgm.gov.tr  

 

Meat and Fish Institution (Et balık kurumu) 

Address: Oğuzlar  Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370 Sokak No:10 Balgat/ Ankara  

Tel: (009)-0312 284 36 70  

Fax: (009-0312 286 37 02   

Web: http://www.ebk.gov.tr/ana_statu-icerik-398-2.htm  

 

Foreign Economic Relations Board (DEIK)  

Address: TOBB Plaza Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul 

Tel: (009)-0212 339 50 00 

Fax: (009-0212 270 30 92 

Web: http://en.deik.org.tr/  

Mail: http://en.deik.org.tr/  

 

Istanbul Chamber of Commerce 

Address: Reşadiye street. 34112 Eminönü 

Tel: (009)-0212 455 60 00 

Fax:(009)-0212 513 15 65 

Web: http://english.ito.org.tr/wps/portal  

Mail: ito@ito.org.tr 

 

Elazığ Chamber of Commerce 

Address : Carsi M. Mimar Sinan C. No:32 K:3 Elazig/ Turkey 

Contact Person: Mr. Mehmet Karabulut 

Tel: (009) 0424 2183500 

Fax: (009)  0424 2189690 

Web: http://www.elazigtso.org.tr/  

E-mail: elazigtso@elazigtso.org.tr  
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22.4. Seznam výrobců potravin v rybářství v Turecku 
 

Provincie Název svazu Adresa Tel/Fax E mail 

ANKARA 
SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
MERKEZ BİRLİĞİ 

İZMİR 2.CAD.NO:45/16 
KIZILAY-ANKARA 

Tlf: 0312 417 8051 
Fax:0312 417 8052 

farukcoskun99@qmail.com  

ANTALYA 

ANTALYA İÇ SU 
ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ 

ÜNSAL MAH.5160 SOK.TOKLU 
BALIK ÇİFTLİĞİ NO:1 ANTALYA 

Tlf:02422214633 
Faks:02422213160 

toklualabalik@hotmail.com  

ARTVİN 
ARTVİN İÇ SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

KAMENİ ALABALIK 
BORÇKA/ARTVİN 

Tlf:04664154458 Fax: 
04663518167 

kmn-08@hotmail.com 

AYDIN 
DENİZ ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ 

Atatürk Mah. 3003 Cd. 
No:49/2 Akbük Didim/AYDIN 

Tel:0256 8564503 
Faks:0256 8564507 

info@aydebir.org.tr 
www.aydebir.org.tr 

BATMAN 
BATMAN SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

BATMAN TARIM İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tlf: 05356655203 Fax: 
04882128272 

 

BURDUR 
BURDUR İÇ SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ 

CENGİZ TOPEL CAD.NO:7 
ÖZBOYACI İLKÖĞRETİM 
OKULU KARŞISI BURDUR 

Tlf:2482321066 
Faks:2482321066 

hakanacar69@yahoo.com  

DENİZLİ 
ÇAMELİ ALABALIK 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 

YENİ MAH.İŞLETME 
CAD.NO:44 ÇAMELİ-DENİZLİ 

Tlf:2585715119 
Faks:2585715119 

camelialabalık@hotmail.com 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ İLİ KEBAN İLÇESİ 
SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ 
Mr. Tuncay Kaya  

ÇIRÇIR ŞELALESİ MEVKİİ 
KEBAN-ELAZIĞ 

Tlf:4245712323 
Faks:4245713270 
Mobile: 0506 588 58 
23 

tuncaykaya@kebanalabalik.com 

ISPARTA 
ISPARTA İÇ SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ 

YENİ SANAYİ SİTESİ 3.BLOK 
NO:11 ISPARTA 

Tlf:2462326393 
Faks:2462233112 
Başk.cep.05336586635 

 

İZMİR 
İZMİR SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ VE 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 

KARACAOĞLAN MAH.6166 
SK.NO:30 KAT:2 DAİRE:202 
IŞIKKENT-İZMİR 
 

Tlf:0232 4722520 
Faks:0232 4722519 

info@isub.org.tr 
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KAYSERİ 

       KAYSERİ SU                         
ÜRÜNLERİYETİŞTİRİCİLERİ 
VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 
President Mr. Ahmet 
Sermet  

 
 
Mobile: 05332201572 

sahin_sermed@hotmail.com 

MALATYA 

MALATYA SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ VE 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 
President Mr. Fatih 
Kabakaş 

ÇEVRE YOLU MATİM İş 
Merkezi A Blok KAT 7 

Tlf:04222383867 
Faks: 04222383867 
Mobile : 05076905231 

fatihk44@yahoo.com 

MUĞLA 

MİLAS SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ VE 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 

MİLAS-BODRUM KARAYOLU 
18.KM KEMİKLER KÖYÜ- 
MUĞLA 

Tlf: 02525590283 Fax: 
0252 5590287 

 

MİLAS İÇ SU 
ÜRÜN.YETİŞTİRİCİLERİ 
BİRLİĞİ 

HACIİLYAS MAHALLESİ SODRA 
SOK.NO:8 MİLAS 

Tlf:2525128575 
Faks:2525137440 

sedatzencir@hotmail.com  

MUĞLA ALABALIK 
YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ 

MENEKŞE MAH.NAMIK KEMAL 
CAD.NO:7 D:1 KEMER FETHİYE 

Tlf:2526561764 
Faks:2526561764 

farukcoskun99@qmail.com  

BODRUM SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ VE 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 

ATATÜRK CAD.ÇUKURBAHÇE 
SOK. NO:4 BODRUM 

Tlf: 0252 559 01 38 
Fax: 0252 559 0090 

 

RİZE 
RİZE İÇ SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ 

CUMHURİYET CAD.ÇAKMAKÇI 
APT.NO:139 KAT:1 RİZE 

Tlf: 04642171212 koksaler@hotmail.com 

TRABZON 

TRABZON İÇ SU 
ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ  

SU ÜRÜNLERİ MERKEZ 
ARAŞ.ENST.MÜDÜRLÜĞÜ 
YOMRA/TRABZON 

Tlf: 04623412005 
Faks:04623221391 

cosandere61@hotmail.com  
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22.5. Akvakultura / Oddělení výzkumu mořské akvakultury a univerzitní fakulty 
1. Cukurova University, Faculty of Fisheries 

http://suurunleri.cu.edu.tr/su/defaulteng.asp  

2. Ankara University Faculty of Agriculture (Department of Fisheries) 

http://arsiv.ankara.edu.tr/english/bolum.php?bodb=14&alt=2&bodb1=15  

3. Akdeniz University, Faculty of Fisheries 

http://sufak.akdeniz.edu.tr/tr  

4. Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture (Department of Fisheries) 

http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/bozdogan/default.asp?idx=313538  

5. Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Fisheries 

http://www.comu.edu.tr/  

6. Firat University, Faculty of Fisheries 

http://www.firat.edu.tr/  

7. Atatürk University, Faculty of Fisheries 

http://www.atauni.edu.tr/  

8. Mustafa Kemal University, Faculty of Fisheries 

http://www.mku.edu.tr/  

9. Istanbul University, Faculty of Fisheries 

http://suurunleri.istanbul.edu.tr/  

10. Ege University, Faculty of Fisheries 

http://ege.edu.tr/  

11. Sinop University, Faculty of Fisheries 

http://www.sinop.edu.tr/  

12. Rize University, Faculty of Fisheries 

http://www.rize.edu.tr/  

13. Karadeniz Technical University, Sürmene Faculty of Marine Sciences  

http://www.ktu.edu.tr/  

14. Mersin University, Faculty of Fisheries 

http://www.mersin.edu.tr/  

15. Mugla University, Faculty of Fisheries 

http://www.mu.edu.tr/  

16. Malatya Inonu University, Faculty of Fisheries 

http://www.inonu.edu.tr/  

17. Süleyman Demirel University, Faculty of Fisheries Eğridir Faculty of Agriculture, University of Gazi Osman 
Pasa  

http://www.sdu.edu.tr/  

18. Tokat University  (Department of Fisheries) 

http://www.gop.edu.tr/  

19. Ordu University School of Fisheries 

http://www.odu.edu.tr/  

20. Bingol University, Faculty of Agriculture (Department of Fisheries) 

http://www.bingol.edu.tr  

21. Celebi University, Faculty of Fisheries Secretary Izmir 

http://www.ikc.edu.tr/  

22. Tunceli University, Faculty of Fisheries 

http://www.tunceli.edu.tr/index.html  

23. Van University Faculty of Fisheries 

http://www.yyu.edu.tr/  

24. Kastamonu University, Faculty of Fisheries 

http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/  

25. Middle East Technical University Faculty of Marine Sciences 

http://www.metu.edu.tr/tr/  

26. Dokuz Eylul University, Institute of Marine Sciences and Technology 

http://www.deu.edu.tr/deuwebv2/Anasayfa.php  
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22.6. Veletrhy v oblasti akvakultury konané v Turecku 

 

Datum Název Sektor Popis Webová stránka 

6. 6. 2014 –  
9. 6. 2014 

TURKEY SEAEXPO 2013  
 
Water and Sea Food, 
Fisheries and Technologies 
Trade Fair  
 
 
 
 
 
IFM 
 
Istanbul /Turkey 

Water 
Technology 

Frozen & Fresh Water and 
Sea Food Production, 
Processing, Trade, 
Processing and Packaging 
Machinery, Cold Air 
Systems, Open Sea Cage 
Systems, Ponds, Tanks, 
Network and Systems, 
Vaccine, Pharmaceutical, 
Hatchery, Feed and Feed 
Additives Industry 

http://www.seaexpoturk
ey.com/  

5. 6. 2014 – 
7. 6. 2014 
 

Future Fish Eurasia 
  
7th International Export and 
Processing of Fisheries, 
Aquaculture and Fisheries 
Technology Fair  
 
Int. Izmir Trade Center 
 
Izmir /Turkey 

Aquaculture Aquaculture Equipment, 
Fishing Equipment, Seafood 
Processing Equipment, 
Seafood 

www.eurasiafairs.com  
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22.7.  Turecké časopisy zabývající se rybářstvím 

 

Su dünyası Dergisi (World of Water Magazine)  

Majitel: Mr. Savaş Doğan (CONSULTANT) 

Mobilní tel: 0507 348 88 53 

E mail: savas.dogan1@hotmail.com  

Adresa: 469 sk. No: 55/1 Şiriyer – Izmir 

Tel: 0232 452 09 41  

Web: http://www.sudunyasidergisi.com/  

E mail: sudunyasıdergisi@hotmail.com 
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22.8. Seznam účastníků jednání na Hospodářské komoře v Elazig 

 


