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Rybí legendy Jakuba Vágnera III. 

Kongo, Mongolsko, nebo Amazonie… Tam všude diváky zavede Jakub Vágner v 

pokračování dobrodružného dokumentárního cyklu.  V jeho nové vzrušující misi bude 

muset překonat i své vlastní rybářské rekordy. Dokument vytvořený v koprodukci s 

televizní společnosti Discovery se na obrazovkách ČT2 objeví od 2. března vždy ve 20.00 

hod.  

Jakub Vágner se jako jeden z mála Čechů dostal na obrazovky nejsledovanějších mezinárodních 

televizních stanic a navíc s vlastním pořadem. „Spolu s nesmírně talentovaným Jakubem Vágnerem a 

jeho týmem se nám podařilo  vyvinout televizní formát na světové úrovni, o který  projevila zájem i 

televizní stanice Discovery. Tato spolupráce se osvědčila a jednáme do budoucna o pokračování. 

Mezitím ale připravujme i další zajímavé  projekty, kde se zaměříme na českou přírodu,“ prozrazuje 

kreativní producentka Alena Müllerová, v jejíž tvůrčí producentské skupině cyklus vzniká. 

Jeho štáb mapuje vše, co Jakub zažívá při rybolovu na řekách a jezerech v extrémních podmínkách. 

Kromě čekání na vzácný úlovek a informací o rybím druhu dokument ukáže mnoho situací, kdy na 

Jakuba čeká nebezpečí nebo nemoci, a mnohdy se dostane i do ohrožení života. Svůj souboj 

s těžkými podmínkami ale nikdy nevzdává. Jakub je také propagátorem zásady „chyť a pusť“ a ryby, 

po zdokumentování úlovku, vždy vrací vodě. 

Pro Jakuba Vágnera jsou ryby obdivuhodná stvoření, kterým zasvětil celý svůj život. Nejen jako 

rybář, ale i jako ochranář velkých rybích druhů, které pomalu, ale neodvratně mizí ze sladkých vod. 

Do odlehlých, často nebezpečných končin se vydává, aby šupinaté obry přelstil v rovném souboji. 

Zároveň ale poukazuje na to, že tito fantastičtí, často takřka neznámí tvorové přežili celá tisíciletí, 

aby teď, kvůli lidem, čelili hrozbě vyhubení.  
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Díky televizní stanici Discovery Rybí legendy vidělo přes 20 miliónů diváků v 21 zemích světa. „Rybí 

legendy jsou tak trochu jiným pořadem o rybaření. Sledujeme v něm Jakuba Vágnera, neuvěřitelně 

talentovaného rybáře z České republiky, na jeho honbě za nejkrásnějšími a nejbizarnějšími rybami 

světa. Díky němu se dostáváme do neznámých a nejvzdálenějších vod. Nad Jakubovými schopnostmi 

občas žasneme. Kombinace jeho jedinečné osobnosti, touhy po poznání odlehlých krajin a 

předsevzetí zaznamenat ohrožené a vzácné druhy naplňuje poslání televizní stanice Discovery,“ říká 

Helen Hawken, víceprezidentka pro výrobu a vývoj v Discovery Networks International. 
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Jakub Vágner: Pro jedinou rybu jsem strávil rok v 

Kongu 

V jaké roli se cítíte jako ryba ve vodě? Být rybářem, dobrodruhem nebo cestovatelem? 

Dělám jen to, co mě baví a naplňuje. Ač je můj život velmi spojen s rybami a rybařením, čím dál tím 
více si užívám cestování do odlehlých částí naší planety. Celá cesta je cíl a cíl je cesta samotná. 
Pokud se podaří ulovit velkou či vzácnou rybu, je to paráda. Na druhou stranu je to ale třešnička na 
dortu celé expedice, kdy je každý den obrovským zážitkem. 

 
Rybí legendy se pohybují na pomezí pořadu o extrémním rybaření a tzv. survivalu. Co 

v sobě člověk musí mít, aby se na takovou výpravu mohl vydat? 

Musí mít hlavně touhu po poznání a pokoru k národům i kulturám, se kterými se na cestách setká. 
Mnohdy jsem se setkal s tradicemi a zvyky, které jsou pro našince zcela nepochopitelné a někdy i 
děsivé. Jsou to však jejich zvyky, kultura a nakonec i země. Musíme to tak respektovat. Konkrétně 
ale vždy záleží na finální destinaci celé výpravy i na cíli samotné expedice. Důležitá je samozřejmě 
fyzická i psychická příprava. Jsme celé týdny od civilizace, a na to musí být každý člen expedice 
dokonale připraven. V dnešní době je nutností i znalost náboženských odlišností. Stává se to velkým 

tématem a hrozbou zároveň. 
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Kde se ve Vás bere motivace a síla neustále se pouštět do takových extrémních zážitků? 

Myslím si, že s touto touhou se musí člověk narodit. Mám přátele, kteří jsou nejšťastnější doma na 
zahradě, a cesta na Slovensko je pro ně téměř nepředstavitelná. Já miluji Českou republiku, nikdy 
bych ji neopustil, ale ke svému životu potřebuji i cestování. Síla? Je to obrovská touha po poznání. 

Vím, že má generace je vůbec možná tou poslední, která může spatřit některé ze zázraků naší 
planety. Poslední vymírající domorodé kmeny a stejně tak i některá vzácná zvířata. Chci vidět možné 
maximum, než to všechno zničíme a ztratíme. 

Máte za sebou dalších šest dlouhých cest. Sáhl jste si během nich někdy na dno? 

Mnohokrát! To k tomu ale patří. Kdyby to bylo jednoduché, dělal by to každý. Fyzicky nejnáročnější 
expedicí byla určitě výprava do Mongolska. Několikrát jsme se zde v minulosti pokusili dostat až na 

mongolsko-ruské hranice, ale nikdy se nám to zcela nepodařilo. Po několika letech, dvoudenní cestě 
terénními vozy a mnohahodinovém treku na koních jsme byli paradoxně teprve na začátku expedice, 
v základním táboře v povodí Malého Jeniseje. Odtud začal velmi náročný a tvrdý pochod 
neprostupnou mongolskou tajgou. Pěšky jsme zde museli překonat téměř devadesátikilometrový 
pochod k ruským hranicím.  

Opět jste se vrátil do Mongolska… 

Mongolsko je nádherné a mé cesty tam často směřují. Za pár posledních let zde ale pozoruji 
obrovské změny a je to přesně ten případ, kdy vím, že čas divokého Mongolska s nezničenou 
přírodou pomalu ale jistě odchází.  

Zaskočilo Vás tentokrát v něčem? 

V Mongolsku jsme zažili asi nejnebezpečnější okamžik této série. Můj štáb se s raftem převrhl v 
peřejích a příliš nechybělo a můj hlavní kameraman Jirka Studnička tam zůstal. Samozřejmě vždy 

největším nebezpečím jsou ale lidé, kteří neznají hodnotu života a mikroby a parazité, které člověk 
nevidí a proto se jim dá těžko bránit. Všechny výpravy jsou vedeny do oblastí, které jsou velmi 

vzdáleny od jakékoliv vyspělé civilizace a pomoci. Už jenom to samotné je nebezpečné a člověk musí 
být velmi pokorný k prostředí a přírodě, ve které se nachází. 

Rybí legendy jsou nejen o rybách, ale také o krajině a lidech v ní. Která země Vám z nové 
řady byla nejbližší? 

Nejraději mám země, kam nikdo jezdit nechce. Lokality bez turistů, kteří se těchto míst obávají. Je to 
jasný vzorec úspěchu, pokud chcete vidět divokou a nezničenou přírodu. Za mě tedy jednoznačně 
Kongo. Zároveň to byla nejnebezpečnější destinace, kam jsme se vydali. Lidský život zde nemá příliš 
vysokou hodnotu. 

Co se Vám z Konga nejvíce vrylo do paměti? 

Strávil jsem zde celkově rok života a mým obrovským snem bylo chycení velké tygří ryby. Ve světě 

sportovního rybolovu je to pro mě asi úplné maximum. Něco jako taková K2 pro horolezce! Nikdy 
jsem ale neuspěl. Až při poslední expedici mi zabrala ryba, které jsem se asi vůbec poprvé v životě 
bál i dotknout. Bylo to monstrum! Pro jedinou rybu jsem v Kongu strávil rok života, ale vyplatilo se 
to.  

V nové sérii opět lámete rybářské rekordy, jichž jste sám držitelem.  Jaký je to pocit, 
překonávat sám sebe? 

Jsem spíše fascinován rozmanitostí naší úchvatné přírody a nesmírně mě zajímá, co se ještě pod 
hladinou největších světových jezer a řek může ukrývat. Sladkovodní říše je totiž mnohem méně 
probádaná, než oceány. Tedy z hlediska obřích druhů ryb. Když se při tom podaří posunout metu o 
kousek dále, je to samozřejmě pěkný pocit.  
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Na Vaše cesty Vás doprovází štáb ve stále stejném složení. Často se dostáváte do 
nebezpečných a nepříjemných situací. Jaké to pro Vás je, když máte štáb a kameru 
neustále v patách? 

Někdy skvělé, jindy pěkně otravné. Můj štáb je stejný už mraky let a po tolika letech je v podstatě 

mou rodinou a jsme naprosto sehraní. Velmi se vzájemně respektujeme a pomáháme si, jak jen to je 
možné. Jsem na svůj štáb hrdý a bez nich bych nikdy nic nedokázal. Kloubí se u nich řada vlastností 
a dovedností, které je nesmírně složité skloubit a ve filmové branži najít.  

Existuje nějaká rybí legenda, která zůstává i nadále jen legendou? 

Ještě vím o několika velkých rybách, které nikdo nikdy nenatočil. Pracuji na tom.  

Velká část Vašich aktivit je osvětových, věnujete se ochraně přírody, zajímáte se o cizí 
kultury a podáváte o nich svědectví. V čem spatřujete největší hrozbu? 

Zapomínáme na samotnou podstatu naší lidské existence. Jsme součástí přírody. Jsme součástí 
celku, který společně tvoří zázrak. Mnoho lidí na to zapomíná a chovají se jako parazité, kteří nehledí 

na následky svého chování. Z přírody si jednoduše bereme více, než skutečně potřebujeme a než je 
schopna unést. Nesmíme dopustit, abychom našimi chybami, neohleduplností a hloupostí ohrozili 
naše děti. A děti jsou budoucností naší přírody i naší celé země. 

Díky Vám také spoustu lidí začíná s rybařením. Co byste jim do začátku poradil? 

Hlavně trávit čas v přírodě a u vody. Čím více času tak stráví, tím více budou přírodě rozumět. 
Zákonitosti přírody a stejně tak i rybaření nejsou složité, jen se je musíme naučit vidět a chápat. 
Rybaření je krásné právě proto, že každý u vody hledá něco jiného a přesto to stejné. Ať už je to 
klid, adrenalin, sportovní zážitek, útěk od povinností. Ve finále všichni toužíme po absolutní 
svobodě. Rybáři jsou šťastní lidé, protože žijí v harmonii s přírodou. Je něco víc, než být šťastný?  

Věříte na svět vodních příšer? 

Nikoliv věřím, ale vím o jejich existenci. Je to ale úplně jiný svět, který přijde na řadu možná později 
nebo nikdy. Sladkovodní říše mě prozatím zajímá více. 
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Přehled jednotlivých dílů: 

 
 
Arapaima gigas - Amazonie   
2. března, 20.00 hod., ČT2 
 
Jakub v Jižní Americe pátrá po největší 

amazonské sladkovodní arapaimě, s níž 
už v minulosti překonal světový rekord. 
Tato prehistorická ryba bez žaber je 
unikátním živočichem Amazonie. Protože 
žije ve vodách chudých na kyslík, dýchá 

atmosférický vzduch, a proto se musí 
vynořovat k hladině. Jakub je 

přesvědčen, že tentokrát překoná vlastní 
rekord a v džungli mezi Peru a 
Ecuadorem objeví tu největší arapaimu. 
Před výpravou se setkává s domorodci 
z místních říčních kmenů a pak sám dál 
pokračuje hluboko do džungle.  Aby 

splnil svou misi, pátrá v říčních lagunách 
a jezírcích na nejvzdálenějších místech, 
kde chce ulovit arapaimu dlouhou 3 
metry a vážící přes 200 kg. 
 
 
 

 
 

 
Tajmen sibiřský - Mongolsko  
9. března, 20.00 hod., ČT2 
 

Tentokrát s Jakubem Vágnerem cestujeme 

hluboko do mongolské divočiny, abychom 
našli tajmena sibiřského.  Tuto rybu na 
vlastní oči spatřilo jen málo lidí. Tajmen 
veliký je největší lososovitá ryba světa, 
dosahující až dvoumetrové délky. Kvůli 
velké tlamě plné nebezpečných zubů, síle 

a velikosti se tajmenovi mezi místními 
rybáři říká „říční vlk“. Jakub se za pomoci 
mongolských nomádů dostává až 
k ruským hranicím. Daleko od civilizace 
celá výprava na raftech sjíždí řeku Šiškid. 
Panenská a nedotčená příroda Sibiře a 
řeka plná ryb je ale i místem, kde každá 

chyba může stát život, obzvlášť v období 
nastupující zimy. 
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Sumec velký - Evropa   
16. března, 20.00 hod., ČT2 
 

Jakub Vágner vyráží na lov sumce velkého 
s cílem znovu překonat světový rekord, 
kterého už jednou dosáhl při mezinárodní 
soutěži pořádané Mezinárodní organizací pro 
lov velký ryb (International Game Fish 
Association - IGFA) v roce 2007.  Sumec 

velký je jedna z největších sladkovodních 

ryb Evropy, dorůstající až do velikosti dva a 
půl metru. Sumec velký, kterého Jakub 
chytil v roce 2007, měl přes dva a půl metru 
a vážil 110 kg. Jeho rekord byl ale překonán 
v Itálii v roce 2010. Proto nyní Jakub znovu 
vyráží na 4000 km dlouhou cestu přes celou 
Evropu, aby hledal kapitální úlovek.  Najde 

jej ve španělské řece Ebro, francouzské 
Rhôně nebo v italském Pádu?  Během cesty 

se nečekaně se vynoří další překážka - záplavy v Itálii. Podaří se Jakubovi i za změněných okolností 
překonat rekord? 
 
 

 
 
 

 
Štika obecná  - Kanada 
23. března, 20.00 hod., ČT2 
 

Jakub tentokrát míří do kanadské 
subarktické oblasti. Chce dokázat, že stále 
ještě je možné chytit štiku obecnou i přesto, 
že v Kanadě je její přirozené prostředí 
ukryto pod ledem a sněhem v mrazech pod 
-20 stupňů Celsia. Aby zvýšil svoje šance na 
úspěch, Jakub bere s sebou na výpravu sáně 

se smečkou huskyů. Doprovází jej i rodina 
potomků původních kanadských obyvatel, 
která by měla, díky svým zkušenostem, 
pomoct přežít krutou zimu v divočině. 
Nakonec ale Jakub zůstává sám, až konečně 
zjistí, že štiku nejspíš uloví, když udělá díru 

přímo uprostřed svého tábořiště na Velkém 
Otročím jezeře. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Česká televize – Tiskové oddělení   Kavčí hory, 140 70 Praha 4   T: +420 261 133 312    F: +420 261 218 599 
E: pressct@ceskatelevize.cz   www.ceskatelevize.cz/press   RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy 

Tiskové materiály 

Trnucha říční  - Thajsko     
30. března, 20:00 hod., ČT2 

 
Jakub je v Thajsku na lovu obrovské 
trnuchy říční - jedné z největších 
sladkovodních říčních ryb naší planety. Díky 
svému dlouhému jedovatému ostnu je 
trnucha (rovněž též známá jako thajský 

rejnok) velkým postrachem pro místní 
obyvatele. Pro srovnání: gigantická ryba 
může dorůst do velikosti koně a vážit až 
300 kg. Jakubova výprava začíná na řece 
Chao-Praya uprostřed Bangkoku, kde si 
pořizuje loďku a vyráží na lov malých 

měkkýšů, nejlepší návnady pro trnuchy.  

Jakub se v rámci příprav setkává i s místní 
vědkyní, která se zabývá už řadu let 
trnuchami a rejnoky a nakonec vyráží podél 
řeky Mekong ulovit nebezpečnou parybu.  

 
 
 

 
 
 
 
Mbenga tygří – Kongo  
6. dubna, 20.00 hod., ČT2 

 
Jakub Vágner tentokrát hledá v Kongu jednu 
z nejnebezpečnějších sladkovodních ryb - 

mbengu tygří. Jedná se o děsivého 
predátora se 32 „žraločími” ostrými zuby. 
Říká se, že je to vůbec nejobtížněji 
polapitelný dravec živočišné říše. Jakubova 

cesta podél řeky Kongo vede až na 
neprozkoumaná území, kde by se mbenga 
říční měla vyskytovat. Místní rybáři o této 
sladkovodní rybě říkají, že je tak 
nebezpečná, že dokáže přelstít a porazit i 
krokodýla. 
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Rybí legendy Jakuba Vágnera III  
 
Režie: David Harrison, Ed Wardle, Craig Collinson 
Kamera: Jiří Studnička, Daniel Vagenknecht 
Dramaturgie: Ivana Pauerová (ČT), delia Dobritoiu (Discovery) 

Producenti: Alena Müllerová (ČT), Helen Hawken (Discovery) 
 
 
 
Kontakt pro média: 
 
Aneta Veselská 

736 531 243 
aneta.veselska@ceskatelevize.cz  

 
Fotoservis: 
 
Pavel Král 
pavel.kral@ceskatelevize.cz 

ftp://ceskatelevize.cz 
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