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Kapr je nejvýznamn jší rybou našeho i evropského rybníká ství, je velmi cennou 
sportovní rybou mimopstruhových tekoucích vod i nádrží. (U kulturních kapr  jsou známy 
4 fenotypy ošupení) Š-šupinatý, L-lysec, ádkový, H-hladký. Pro ozdobu byli vyšlecht ni 
kap i zlat  a t íbarevn  (koi) zabarvení. K íží se s ob ma karasy, tolstolobikem bílým, 
tolstolobcem pestrým, línem a amurem bílým. Pr rná váha lovených ryb je okolo 2 kg.  

Tradi ní eská ryba kraluje domácímu trhu sladkovodních ryb p edevším díky 
váno ním tradicím. Prodej živého váno ního kapra je každoro ní akcí, která zvedá obraty 
rybá ským spole nostem. V tomto období utrží rozhodující ást celoro ních p íjm . V 
poslední dob  se za íná kapr objevovat na pultech obchod  celoro . P edevším ve 
velkých hypermarketech je již b žn  k dostání kapr erstvý chlazený, uchovávaný na ledu. 
Krom  takto prodávané kuchané ryby se setkáváme i s porcemi jako jsou p lky, trup, filet, 
vnit nosti atd. Speciální pozornost zasluhuje kap í filet, který díky zpracování ve zpracovn  
má rozrušené h betní k stky, které p i konzumaci takto upraveného filetu nejsou pro 
lov ka patrné.  

      V menších obchodech, kde není možno erstvou rybu uchovávat na ledu, se objevují 
kap í porce ve vakuovém balení. B žn  je op t k dostání kapr mražený.  

 
Podrobn jší informace: 
 
    Kapr je jednou z nejznám jších, a snad i nejvýznamn jších, sladkovodních ryb nejen u 
nás. O tom sv í i fakt, že tvo í p es 80% veškeré rybí produkce jak v p irozených vodách, 
tak v rybníká ství. Jeho p vodní domovskou oblastí v Evrop  byly velké eky spadající do 
úmo í Kaspického jezera, erného a St edozemního mo e. Dnes je však rozší en prakticky 
po celém sv . eský kapr je dlouhá léta chlouba eského rybníká ství a pojmem po celé 
Evrop . Pro své výborné hospodá ské výsledky a kvalitní chutné maso je neustále 
vysazován do chovných i sportovních revír .  

     Kapr je teplomilná všežravá ryba zdržující se u dna. Ovšem na podmínky není 
nikterak náro ný, a tak p esto že se mu nejlépe da í v dob e proh átých vodách, p izp sobí 
se též drsn jšímu tekoucímu prost edí. Jeho potrava je velmi pestrá, od živo išné (žížaly, 
menší ervy, hmyz, blešivec a n kdy údajn  i drobn jší rybi ku) až po rostlinnou. Za tu mu 
pro rybá e m že sloužit hlavn : chléb, r zné druhy lušt nin, kuku ice, brambora atd.  
Jednou z jeho hospodá ských p edností je jeho velmi rychlý r st. Už ve t etím roce tak m že 
dosahovat hmotnosti okolo 2 kg a více. Nejvyšší doložený v k této ryby je okolo 50-ti let. 
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Nejv tším exemplá em byl asi 150cm dlouhý a p ibližn  40 kg vážící kousek. V echách 
drží primát úlovek, z roku 1978, který m l asi 108 cm a vážil p ibližn  29 kg.  

Kapr, jako všechny nedravé ryby, má v tlam  místo zub  a jazyka tzv. požeráky. 
Požeráková kost, na níž, po každé stran , stojí p t stoli kových zub , je uloženy p ed 
vchodem do hltanu a spolu s bulvou, drtí, lisují a vhodn  upravují potravu, která jde p es 
hltan až do svalnatého jícnu. Ten kon í v žaludkové ásti st eva.    
Podobn  jako v tšina ryb se rozmnožuje t ením. K tomu dochází zpravidla od kv tna do 
ervna ve stojaté, proh áté vod , bohaté na rostliny, kam klade sami ka jikry. Ty posléze 

svým mlí ím oplodní same ek. Jiker je asi do 1milionu kus . Mají pr r kolem 1,5-2,0 
mm a sv tle žlutou barvu. Pohlavní zralost dostávají ryby asi kolem t etího, tvrtého roku 
života.  

lo kapra je robusn  stav né, celé nebo z ásti pokryté šupinami. Hlava je pom rn  
krátká, tupá a ústa jsou sm ována dol . Pohyblivé a vysunovatelné rty vytvá ejí rypec. Na 
horním rtu jsou 4 vousky. P vodní divoká ní forma je nízkot lá, celé t lo má pokryté 
šupinami a linie hlavy p echází plynule ve h bet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


