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Podtitul: Ryba součást zdravého jídelníčku
Abstrakt
Tradice odborného vzdělávání v oblasti rybaření a rybářství
Vzdělávání v oblasti rybaření, rybářství a celkově ryb jako takových má na území dnešní České
republiky několikasetletou tradici.
Ryby byly nejprve chápány pouze jako divoká zvířata ve volných vodách, která bylo možné
lovit a následně konzumovat. Od 11. století však kláštery započaly se samotným chovem ryb. Tím
zároveň došlo i k prvním studiím a poznatkům v celkové problematice našich ryb.
Průlomem v této oblasti vzdělávání byla poté odborná činnost rybníkářských velikánů, jako byl
např. Jan Dubravius nebo Josef Šusta, kteří dokázali své poznatky sepsat a vydat v ucelených knihách.
České rybářství se tak začalo stávat profesionálním a začalo vyžadovat odborníky i profesionály na
veškeré aspekty u ryb.
Tato potřeba odborníků postupem let vedla až k založení několika středních, vyšších i vysokých
škol a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, které se společně specializují na přípravu
nových profesionálů.
Dnešní odborné vzdělávání tak novým rybářům nabízí možnosti od odborného vyučení až po
prakticky nejvyšší akademické tituly.
Klíčová slova: historie, tradice, rybaření, rybářství, vzdělávání

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína
Táboritská 941
379 01 TŘEBOŇ

Seminar to World Food Day
Subtitle: Fish as a part of a healthy diet
Abstract
Tradition of vocational training in fishing and fishery
Education in the area of angling, fishing and fish has century-long tradition in the territory of
today's Czech Republic.
The fish were first understood only as wild animals in free waters that could be caught and then
consumed. However, from the 11th century the monasteries began with fish farming. This also led to
the first studies and findings in the overall issue of our fish.
The breakthrough in this field of education was the professional activity of our famous pond
buiders such as Jan Dubravius or Josef Šusta, who were able to write their findings and publish them
in comprehensive books. Czech fishery became professional and started to require experts and
professionals on all aspects of fish.
This need of professionals has led to the establishment of several secondary schools, colleges
and universities and the Research Institute of Fishery and Hydrobiology, which specialize in the
preparation of new professionals.
Therefore today's vocational training offers opportunities to new fishermen from vocational
training to the highest academic degrees.
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