
C hytit kapra chce většina rybářů se-
dících u vody s pruty nahozenými 
především na těžko. Úspěšný může 

být i lov na plavanou, ale ten se hodí pro lov 
menších ryb. Všežravého kapra lze cíleným 
krmením přilákat na lovné místo. Používá 
se nejčastěji obilný šrot, kukuřice, hrách, va-
řené brambory a namočený chleba. 

Rybářská alchymie
Tradiční nástrahou na háčku je kousek tvr-
dého pečiva. Koncem dvacátého století se 
objevily nástrahy, které dokáží cíleně vy-
brat ty největší ryby z hejna – tzv. boilies. 
Jde o tvrdé vařené, nebo sušené kuličky 
z obilných vaječných těst s množstvím pří-
chutí. Obliba vzrůstá zejména u tzv. pelet, 
které se ve vodě rozpadají. Jejich domá-
cí výroba je hotovou alchymií plnou pří-
sad a chutí. Rybář se takové práci věnuje 

v zimě a v sezoně testuje, jak dobré jídlo 
kaprům „navařil“.

Megapruty
K lovu velkých kaprů se používají silnější 
pruty v délce 3–4 metry, které jsou schop-
né odhodit zátěž na vzdálenost přes 100 
metrů. Velikosti a síle lovených ryb (ně-
které dosahují hmotnosti přes 30 kg a dél-
ky více jak 1 metr) musí být přizpůsoben 
i robustní naviják s dostatečnou zásobou 
pevného vlasce. Pruty se staví do robust-
ních stojanů s elektronickými hlásiči zábě-
ru. Samozřejmostí je velký podběrák – není 
nic horšího, než mít na udici kapra, který se 
do podběráku nevejde.

Protřelé ryby
Velké ryby se dožívají vysokého věku 
a mají spoustu zkušeností. Pro jejich pře-

lstění je třeba sestavovat důvěryhodné 
koncové montáže. K tomu slouží kaprař-
ská bižuterie, speciální návazcové šňůrky 
a hlavně pevné a ostré háčky. Při lovu tr-
vajícím hodiny nebo dny kapraři používa-
jí bivaky vybavené pohodlným lehátkem 
s teplým spacákem a křesílkem.

Ulov a pusť
Správný kaprař si po ulovení velké ryby 
udělá na památku fotografii, ošetří rybě 
zranění a pustí ji zpět. Háček vytahuje 
peanem (nebo vypro-
šťovačem háčků) a ry-
bou na břehu manipulu-
je na polstrované mokré 
podložce. Tím zabrání 
poškození její ochranné 
slizové vrstvy. 

Hospodářsky nejvýznamnější slad-
kovodní ryba. Původní říční kapr má 
protáhlejší tělo po celé délce kryté šupi-
nami a spodní ústa uzpůsobená ke sběru 
potravy ze dna se dvěma páry masitých 
vousků. Nazývá se sazan. Šlechtěná 
forma se odlišuje výrazně menší hlavou 
oproti tělu ryby a hrbem na přechodu 
hlavy do vyššího hřbetu.

Kapr obecný – 
Cyprinus Carpio
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  Jdeme 
    na ryby

Kapr je tradiční rybou 
nejen pro čas vánoční, 
ale i pro rybáře.


