


Úvodní slovo
S Jakubem Vágnerem spolupracuji od roku 2009. Když 
za mnou poprvé přišel se svým námětem dobrodruž-
ných výprav za vzácnými rybami, bylo mi okamžitě 
jasné, že mám před sebou jedinečný projekt. Nejdříve 
nebylo lehké rybářský seriál prosadit, protože pro Čes-
kou televizi se zdál být příliš velkorysý. Investice se ale 
nakonec vyplatila.  O filmy s Jakubem projevily zájem 
zahraniční televize a vyústilo to prodejem první a druhé 
série televiznímu kanálu Discovery a nynějším jednáním 
s touto významnou televizí o koprodukci s Českou tele-
vizí.

Jakub Vágner je dnes jedním z mezinárodně nejzná-
mějších Čechů. Jeho přírodovědné rybářské pořady 
se vysílají po celém světě. Jakub je populární na všech 
kontinentech a neznám dnes v Česku nikoho, kdo by se 
mu světovou slávou vyrovnal.

Nebylo tomu ale vždycky tak. Jakub měl jít původně 
stejnou cestou jako jeho umělecky nadaní sourozenci 
a jako jeho otec Karel Vágner, který je známým muzi-
kantem. I Jakub měl hudební talent a studoval na kon-
zervatoři hru na kontrabas. 

Pořád ho to daleko více táhlo k vodě a rybám. Jednoho 
dne stál v učebně, smutně se koukal z okna na Vltavu 
a přemýšlel, kolik je tam asi sumců. Najednou se otočil 
na spolužáky, řekl jim ahoj a už se do školy nikdy ne-
vrátil. 

Když oznámil své rozhodnutí doma, vznikl velký kon-
flikt.  Jakub práskl doma dveřmi a odjel Austrálie.  Spal 
v parku, neměl jídlo ani peníze, ale hrdost a vize vlast-
ního snu mu dovolila se vzdát. Později se seznámil 
s Rexem Huntem nejznámějším rybářem Austrálie a ten 
mladého kolegu vzal do učení.

Po návratu do České republiky se Jakub stal prvním 
českým sportovním rybářem. Začal se vydávat na ne-
bezpečné expedice do nebezpečných destinací. Na ex-
pedicích mu jde takřka neustále o život.

Jakub snad ani nezná pocit strachu. Je nesmírně od-
vážný a pracovitý. A zůstává stále sám sebou. Vzácné 
ryby, které uloví, ukáže prostřednictvím filmu divákům, 
dá jim pusu a pustí je na svobodu. Jakub Vágner je dů-
kazem toho, že když je pro jakéhokoliv jedince cílem sa-
motná cesta a ne její výsledek, přináší to největší životní 
uspokojení. 
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Rybí legendy jsou na pomezí cestopisu 
a dobrodružné výpravy. V čem se podle vás 
odlišují od vašich předchozích pořadů? 

Expedice v Rybích legendách vedou do velmi odleh-
lých míst naší planety. I když tam máme lokality, které 
jsou relativně blízko civilizace. Většinou se tam setká-
váme s úžasnými lidmi, jinými kulturami, nábožen-
stvími, zvyky, tradicemi a legendami. A kromě toho, že 
tam jedeme za danou rybou, která na tom místě žije 
jako na jediném na světě, tak zaznamenáváme vše, 
o čem jsem mluvil. Ale primárně je to pořad o té velké 
a vzácné rybě a o dobrodružstvích, která musíme pro-
žít na cestě za ní. 

Co jsou pro vás rybí legendy? 

Pro mě jsou rybí legendy všechny ryby, které se sna-
žíme mapovat. Je to čtyřiadvacet největších sladko-
vodních ryb světa, kde každá z nich může přesáhnout 
hmotnost minimálně sto kilo a délky dvou metrů. Trou-
fám si říct, že v mnoha případech to jsou i ryby málo 
známé. Víme o jejich existenci, ale to je tak vše, co se 
dá říct. Navíc tyto ryby mizí velmi rychle z povrchu zem-
ského a než se tak stane úplně, byl bych rád, abychom 
je alespoň zdokumentovali a ukázali je lidem. Každý má 
ponětí o lvech, slonech, nosorožcích, žralocích a po-
dobně, ale o těchto velkých sladkovodních obrech ví 
málokdo a pro ekosystém jsou přitom neméně zásadní. 

Létáte z jedné expedice na druhou, mnohdy 
vás od té další nedělí ani jeden den. Jak takové 
přesuny fyzicky zvládáte, dá se na to vůbec 
připravit? 

U expedice, kdy jsem letěl z Amazonie na Sibiř, jsem měl 
mít původně 72 hodin, nakonec to bylo díky zpoždě-

ným letům pouhého půl dne. O to to bylo zábavnější. 
Teplotní rozdíl byl téměř 90 stupňů v průběhu dvaceti 
hodin, což mi přišlo dost zvláštní. Nezvládá se to úplně 
dobře, protože napřed jste někde v teplíčku a pak na-
jednou v péřové kombinéze, to opravdu není ideální. 
Na Sibiři jsme byli tři týdny a nejnižší teploty se pohy-
bovaly kolem 47 pod nulou. Když jsme přijeli, tak bylo 
32 pod nulou, a to jsem si myslel, že je opravdu velká 
zima. Ale nebylo to tak. Dobíjím se právě na expedicích. 
Pro mě je rybolov a příroda úplně vším. Je to takové 
příjemné s užitečným, kdy jsou fyzickou přípravou sa-
motné expedice, na kterých se musí člověk naučit zvlá-
dat všechny věci, které k tomu patří. 

Jakub Vágner: 
„Jakmile jste 
v deliriu, je to 
už v pohodě“

Každá země má svá specifika, ale kdybyste měl 
z cyklu Rybích legend vybrat jednu, která vás 
okouzlila nejvíc?

Každá z těch zemí je úžasná a každá je něčím speci-
fická. Expedice vám vždy přinese něco výjimečného. 
V Argentině jsme se potkali s gauchos (gauči) a viděli 
věci, o kterých si člověk myslí, že v jednadvacátém sto-
letí už nemohou existovat. V Austrálii jsem se potkal se 
svým životním učitelem, rybářským učitelem Rexem 
Huntem, se kterým jsem strávil tři dny, a v Texasu bylo 
úžasné, že jste jen kousek od Houstonu a najednou 
chytáte ryby, které vypadají jako krokodýli a přežili věk 
dinosaurů. V Papui – Nové Guineji jsme byli v korunách 
stromů se stromovými lidmi, kteří tam běhají nazí a loví 
pomocí luku a šípů. To se vracíte minimálně do středo-
věku a vůbec nechápete, že to v dnešní době může exi-
stovat. Pro mě jsou nejhezčí ta místa, která jsou nejvíc 
syrová a která jsou relativně nebezpečná, protože tam 
nejezdí turisté a máte možnost tam vidět věci, které už 
jinde neuvidíte. Jako například Kongo, Amazonie, Pa-
pua – Nová Guinea, Středoafrická republika, Írán, Irák. 
To jsou všechno destinace, které jsou pro mě top. 

Jaký byl klíč pro výběr destinací v Rybích 
legendách? 

Pro mě je nejzásadnější, aby to bylo obrazově zajímavé 
pro diváka a abychom mapovali ty ryby, u kterých už 
není moc času. Je to, jako kdybyste cestovali. Na Kanár-
ské ostrovy můžete jet kdykoliv, protože o moc zniče-
nější už nebudou. Lokalit jako jezero Turkana s vlastním 
kmenem už moc není. A třeba jednou mé děti, pokud 
někdy nějaké budu mít, už tu příležitost, aby viděly 
zázraky přírody a kmenů, nemusí mít. Neuvidí, co do-
kážou a jak v přírodě přežívají. Vybíral jsem místa, 
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u  kterých si myslím, že jsou u nich ryby nebo tamní ži-
vot už na sklonku bytí. 

Jednou jste prohlásil, že čím větší riziko, tím víc 
vás to přitahuje. Kde je pro vás ta mez, za kterou 
už nejste ochoten jít? 

Těžko říct, já ty meze nějak nemám. Myslím si, že když 
chce člověk něco dokázat, tak musí pokoušet osud. Ta 
linie je ale samozřejmě velmi tenká a často se dostanete 
za ni, aniž by si to člověk uvědomil, a to jsou samo-
zřejmě ty nejnebezpečnější okamžiky. Jsou chvíle, kdy 
víte, že už je to za hranou a jste na to připravený, a pak 
jsou okamžiky, kdy člověk na tu hranu přejde a uvě-
domí si to až následně, když to dobře dopadne. Některé 
expedice vedou do míst, která jsou životu nebezpečná, 
a ne vždy to musí dopadnout dobře. Musíte si uvědo-
mit, že jedete někam, kde chybí jakákoliv infrastruktura, 
kde nejsou žádné nemocnice a kde, když se něco stane, 
tak na vás maximálně zavolají šamana. V těchto mís-
tech může i relativně banální problém, jako třeba slepé 
střevo, znamenat konec. 

Jezdí s vámi na expedice pořád stejný tým, nebo 
berete i nějaké nováčky?

Tým je stálý. Jsou to lidé, kteří mají „riziko v sobě“ po-
sunuté jinam. Nejsem si jistý, jestli to tak měli už od za-
čátku, ale už jsem je k tomu vybičoval. I v případech, 
kde by se mnozí psychicky složili, to můj tým snáší velmi 
dobře. Tyto expedice nejsou pro každého, musíte doká-
zat být pod obrovským psychickým a fyzickým tlakem 
a vydržet. Člověk v sobě musí umět skloubit výrazným 
způsobem řemeslo, ale mít také dobré lidské vlastnosti 
a být odolný a vytrvalý. A hlavně musí přijmout riziko, 
že se nemusí vrátit, to je nejdůležitější. 

Jaký byl váš zvířecí favorit z Rybích legend?

Mám dvě zvířata, která mě naprosto fascinují a obě 
pocházejí z Amazonie. Jedním z nich je černý jaguár. 
Tím, že černého jaguára spatřili v přírodě, se nemůže 
pochlubit moc lidí na světě a já mám to štěstí, že jsem 
jej ve volné přírodě viděl osmkrát a někdy i z dost bez-
prostřední blízkosti. Druhým zvířetem mimo rybí říši je 
anakonda. Měl jsem možnost setkat se s mnoha obřími 
hady, hrubě přes deset metrů délky, a také je filmo-
vat a pořizovat nádherné fotografie. Shodou okolností 
jsem na poslední výpravě vyfotografoval anakondu 
o velikosti mezi jedenácti až dvanácti metry. A také jsem 
pořídil snímek, kdy jí přímo mezi nozdry přistál velký 
nádherný motýl. Kdyby si to dovolilo jiné zvíře, asi by se 
nesetkalo s velkým pochopením…

Vyhledáváte primárně „bílá místa“ na mapě. 
Přemýšlíte někdy o tom, že můžete přispívat 
k tomu, že tato místa budou paradoxně hojněji 
navštěvovaná a tím ztratí ono kouzlo? 

Při objevu zásadních míst, ať už je to v Amazonii, nebo 
v Africe, nikdy neuvádíme přesnou polohu. Je mi jasné, 
že můj pořad je dnes vysílán v mnoha zemích světa 
a na mnou ukazovaná místa by se mohly dostat sku-
piny lidí, které ten vztah k přírodě nemají úplně opti-
mální. Pak jsou místa, jako například jezero Turkana, 
která jsou z mého pohledu pořád zázračná, ale už jim 
nelze pomoci. Ten osud je nezvratný a proč se nepo-
dělit. Já budu mít radost, když se lidé z České republiky 
pojedou podívat právě tam a uvidí ty zázraky dříve, než 
zmizí.

Máte rád extrémy, kde pro vás začíná přírodní 
extrém? 

Tam, kde končí lidé. Pro cestovatele platí obecně jedno-
duché pravidlo, že kamkoliv vede cesta nebo kdekoliv 
je přistávací plocha, tak to místo je odsouzeno k zániku. 
Já se snažím jít vždycky dál, takže tím už se v podstatě 
dostávám za onu pomyslnou hranu. To je hrana, kdy si 
člověk musí uvědomit, že uvidí velmi pravděpodobně 
úžasné věci, ale na druhou stranu také podstupuje ri-
ziko, že se něco stane…

Prodělal jste většinu tropických a exotických 
chorob, jenom malárií jste měl sedmkrát. Která 
z těch nemocí vám dala nejvíce zabrat? 

Měl jsem jich hodně, ale nejhorší jsou hadí uštknutí. Pak 
jsou ony malárie a různí paraziti, kterým se člověk ne-
může bránit dost dobře, protože je nevidí a neví, kdy 
přicházejí. 

Obavu o život jste ale měl…

Těch momentů bylo hodně, ale pak je to v pohodě, pro-
tože už nevnímáte a obavy jsou pryč. Takže jakmile jste 
v deliriu, je to už v pohodě. 

Co nejdivnějšího jste zatím na svých expedicích 
jedl? 

Vždycky říkám, že kromě psů a lidí už jsem asi jedl 
všechno a velmi pravděpodobně i ty psy. Například ně-
kdy v Asii máte pocit, že to maso z toho talíře může tak 
maximálně zaštěkat. Ale to se člověk nesmí moc ptát, 
protože by se moc dozvěděl. Mohl bych napsat knížku 
o velmi podivných potravních zvycích a možná by to 
mělo i úspěch. 

hledu, ať už to byla pravda, nebo ne, ten kámen proka-
zatelně změnil barvu. Jsou to věci, které jsou víc mezi 
nebem a zemí, zvlášť u některých šamanů, o jejichž si-
lách rozhodně nepochybuji. Pak tu funguje takové to 
babičkovské léčitelství. To, co uměly naše prababičky 
a dneska už je skoro zapomenuté řemeslo. Stačí pár 
bylinek, které jsou schopny udělat zázrak. V tamních 
podmínkách je to ještě silnější a na místní lidi to funguje 
úžasně, protože jejich těla nejsou zničená antibiotiky 
a přírodní antibiotikum nebo jiné léky na ně působí zá-
zračnou rychlostí. 

Jak se s vašimi expedicemi vyrovnávají vaši blízcí, 
dá se na to vůbec zvyknout? 

To víte, že radostí nejásají. Nejezdím na Šumavu 
na houby. Ale myslím si, že těch výprav za ty roky už 
bylo tolik, že jednoduše lehce otupěli. 

A poslední velký zážitek při „střetu“ s jinou 
civilizací? 

Ten byl s čabajkou od jednoho řezníka, který mi 
na cestu vždy udělá nějaké dobroty, abych přežil. Byli 
jsme pětatřicet metrů nad zemí, domorodec tam stál 
nahý a v životě neviděl takové maso. Stavěli jsme spolu 
stromovou chýši, a když jsem tu čabajku vytáhl a ulomil 
mu ji, tak to bylo jako setkání třetího druhu. To ani ne-
jde moc popsat, když se do toho zakousl, aniž by věděl, 
co od toho má čekat. Najednou zjistil, že je to celkem 
dobré, a udělal takové „hmmmmm“. To jsou okamžiky, 
které se prostě musejí zažít. To je doopravdy první kon-
takt. 

Jíte o Vánocích kapra? 

Nejím, těch šíleností je za rok tolik, že nejlepší rybou je 
pro mě hovězí. Když se můžu dobře najíst, využívám 
toho, jak nejvíce můžu, protože už druhý den může být 
všechno jinak. 

Na svých cestách jste podstoupil i léčby, které 
pro Evropana nejsou úplně typické. 

V Africe mi zachránili život tak, že mi do rány po uštknutí 
vložili kámen, o kterém tvrdili, že vysál jed. Z mého po-



Texas
středa 5. března 20.00 ČT2

Jakub Vágner, dobrodruh, extrémní cestovatel a rybář, 
se tentokrát vypravil do amerického Texasu za rybou, 
která se jmenuje kostlín obrovský, ale více než rybu 
připomíná aligátora. Indiáni si dodnes vyprávějí le-
gendy o těchto zubatých monstrech. Putování začíná 
ve městě Houstonu, které je známé svým vesmírným 
střediskem, odkud NASA vypravuje své raketoplány 
do vesmíru. Jakub bude zkoušet svůj um a rybářské 
štěstí na řece Trinity i na jezerech Livingstone a Falcon. 
Překročí i nebezpečnou hranici mezi Texasem a Mexi-
kem, kudy vede cesta obchodu s drogami. Pozná pravé 
městečko na Divokém západě, kde se po ulicích prohá-
nějí kovbojové na koních a v místním baru hrají legendy 
americké country. Uvidí, jak se správně připravuje ham-
burger, a zakusí, jak pálí papričky v Mexiku. Cesta má 
ale jeden cíl, ulovit obra mezi kostlíny, a to nebude tak 
jedno duché.

Keňa
středa 12. března 20.00 ČT2

V drsném kraji africké Keni u jezera Turkana teploty pře-
sahují padesát stupňů. Turkana mění plány, ale i životy 
lidí. Havarovalo zde nejedno letadlo, nedojelo nejedno 
auto, ať už bylo přepadeno bandity, nebo pro poruchu 
vozu.

Právě sem míří expedice Jakuba Vágnera, jejímž cílem 
je tentokrát obří nilský okoun. V jezeře však nežijí jen 
ryby, ale je to domov i největší populace nilských kroko-
dýlů, takže vstoupit do vody by znamenalo sebevraždu. 
Jakub se setkává s odvážnými rybáři a lovci kmene El 
Molo, což je jeden z nejmenších kmenů nejen v Keni, 
ale i na světě. Nilský okoun je pro ně posvátná ryba. 
Příslušníci tohoto afrického kmene prokázali Jakubovi 
jako jedinému bělochovi čest: může se zúčastnit jejich 
rituálu, kterému říkají obřad krve. Co to obnáší, uvidíte 
sami. Rozhodně po něm na těle zůstávají jizvy. Přinese 
to Jakubovi štěstí a dočká se konečně ryby, v kterou to-
lik doufal?

Texas

Keňa



Argentina
středa 19. března 20.00 ČT2

Říká se, že kdo chce chytit velkou rybu, musí trpět. Platilo 
to i na výpravě za tajemnou trnuchou, parybou z časů 
dinosaurů. Na místních rybářských závodech trnuchu 
nespatřil nikdo z osmistovky lodí. O zásahu toxickým 
hrotem jejího ostnu se ale vyprávějí legendy. Expedice 
se musela potýkat s hejny komárů, nástrahami v po-
době hyacintových lagun i s nájezdy žravých piraní. 
Podaří se Jakubovi nakonec uspět, aby trnuchu, tohoto 
fascinujícího a téměř neznámého tvora, ukázal na ka-
meru? Zajímavé je poznávat i místní kolorit Argentiny. 
Jsou to například kohoutí zápasy. Ty jsou sice zakázané, 
ale přesto je argentinská vláda ve velkých městech to-
leruje. Jen turistickou atrakcí ale určitě nejsou opravdoví 
gaučové (gauchos), tedy jihoameričtí kovbojové. Jejich 
dřina není pro slečinky, denně musejí chytit a označit 
stovky telat. Povolání se dědí z otce na syna a některé 
rody tuto tradici po staletí nepřerušily.

Rusko
středa 26. března 20.00 ČT2

O gigantických rybách ze Sibiře se povídá spousta his-
torek, a tak se Jakub chtěl přesvědčit o jejich pravdi-
vosti na vlastní kůži. Expedice na Sibiř byla mimořádně 
náročná, vždyť teploty tam padají až k minus šedesáti. 
Mnoho dobrodruhů tedy považuje Sibiř za jednu z nej-
tvrdších oblastí. Zamrzlé řeky slouží jako cesty a silnice 
a ryby se v nich loví zvláštním způsobem. Jakub to 
zkouší se sibiřským starousedlíkem, svérázným Proko-
pyčem, který má s obřími štikami zkušenosti. Být lov-
cem a rybářem na Sibiři není snadné řemeslo. Kromě 
rybolovu se Jakub zúčastnil i místních závodů sobů 
i lovu losů, vyzkoušel si zapřáhnout sobí spřežení. Po-
znal tvrdý život domorodých národů Sibiře. Jeho vy-
sněná obří sibiřská štika, kvůli které jel do těchto končin 
skoro sedm tisíc kilometrů a spal u ohně uprostřed za-
mrzlé řeky, na něj ale stále čeká…

Argentina



Papua – 
Nová Guinea

Austrálie
středa 2. dubna 20.00 ČT2

Naše planeta je domovem pro více než dvě desítky 
druhů rybích obrů, kteří mohou přesáhnout délku 
dvou metrů a váhy až sto kilogramů. Jedním z nejméně 
známých gigantů je druh okouna Murray cod. Jakub se 
za touto rybou vypravil až do Austrálie na řeku Murray. 
Chytit ji ale nebude snadné, protože je to ryba velmi 
opatrná. Není to sice žádný vytrvalec, ale zato dobrý 
sprinter útočící ze zálohy. Austrálie je vůbec země plná 
pozoruhodných zvířat, papouškových korel, klokanů, 
medvídků koala, divokých psů dingo, pštrosů emu, 
krokodýlů. Díky domorodcům se i k Jakubovi dostává 
zpráva o problémovém mořském krokodýlovi, který 
zabíjí dobytek a honácké psy na nedaleké farmě. Ne-
chtějí je ale bezdůvodně střílet, a tak se používá speci-
álních ocelových pastí, do kterých se chytají krokodýli 
živí. Vždy se ale musí najít někdo, kdo pak krokodýla 
dostane z pasti ven…

středa 9. dubna 20.00 ČT2

V posledním díle této řady se Jakub Vágner dostává 
do málo probádaných končin, obývaných různými 
kmeny s rozličnými tradicemi a rituály. Některé z těchto 
kmenů měly ještě nedávno pověst lidojedů a dodnes 
vypadají zlověstně. Cesta za rybami bude tentokrát 
dlouhá a Jakuba na ní potká spousta dobrodružství 
a neopakovatelných setkání. Mezi ně patří i nocleh 
ve stromových chýších mezi stromovými lidmi kmene 
Kombai. Ale milovníci rybolovu ani tentokrát o nic ne-
přijdou.

Papua – 
Nová Guinea

Austrálie
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 � překročil pověstnou hranici s Mexikem, kudy 
do Spo jených států proudí většina drog,

 � v Texasu si prohlédl elektrické křeslo, na kterém 
bylo do roku 1964 popraveno 361 vězňů,

 � v Keni u jezera Turkana se stal jediným bělochem, 
který se napil krve z kozy a zúčastnil se obřadu krve, 
řezání do břicha, který na těle zanechá jizvy na celý 
život (čtyřicet řezných ran mělo ozdobit i Jakubovo 
břicho, stejně jako břicha všech příslušníků kmene),

 � v Argentině navštívil kohoutí zápasy, které jsou ofi-
ciálně zakázané, ale vláda je trpí jako součást ná-
rodní kultury,

 � putoval do státu Papua – Nová Guinea, kde se ještě 
nedávno na některých místech praktikoval kaniba-
lismus,

 � navštívil stromový dům o velikosti „činžáku“ (Papua – 
Nová Guinea),

 � v Austrálii se setkal se svým „rybářským tátou“ 
Rexem Huntem, podle jehož vzoru věnuje rybě po-
libek předtím, než ji pustí zpět do vody.

Jakub Vágner 
během 
natáčení 
Rybích  legend



Rybí legendy Jakuba Vágnera

Kreativní producentka: Alena Müllerová

Scénář a režie:  Jakub Vágner

Střih a režie:  Jakub Vomáčka

Komentář čte:  Karel Heřmánek, 
   Pavel Rimský

Dramaturgie:  Olga Janků 

Kamera: Daniel Vagenknecht, 
Vladislav Doležal, 
Ferdinad Mazúrek, 
Aleš Blabolil, 
Jiří Studnička

Hudba:   Karel Vágner

Produkce Multisonic: Jan Krása, 
   Naďa Nosková

Kontakt pro média

Jakub Fürst

732 582 839 
jakub.furst@ceskatelevize.cz

Fotoservis

Pavel Král

pavel.kral@cekatelevize.cz  
ftp://ceskatelevize.cz 
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