
 

Nabídka a ceník násadových ryb jaro 2023 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH. 

Množstevní slevy: 

- při objednávce nad 5.000 Kč sleva 10%; 

- při objednávce nad 10.000 Kč sleva 15%; 

- při objednávce nad 20.000 Kč možnost dopravy ryb až k vám, cena dohodou dle objemu 

násad a vzdálenosti. 

Všechny ryby balíme do PE pytlů s vodou a kyslíkovou atmosférou pro snadný převoz os. 

automobilem.  

Amur: 

Amur bílý dvouletý 15-20 cm – 23 Kč/ks 

Amur bílý tříletý 500 – 1000g – 135 Kč/kg 

 

Lín: 

Lín obecný dvouletý 12-18 cm – 20 Kč/ks 

Lín obecný generační 25-35 cm – 175 Kč/kg 

 

Candát: 

Candát obecný roček 7-10 cm –   10 Kč/ks 

Candát obecný roček 11 – 15 cm – 20 kč/ks 

Candát obecný nad 15 cm – 490 Kč/kg  

 

Štika: 

Štika obecná roček 25-40 cm – 300 Kč/kg 

Okoun: 

Okoun říční roček 6-9 cm – 6 Kč/ks 

Okoun říční dvouletý 10-15 cm – 15 Kč/ks 

Okoun generační 20-30 cm – 300 Kč/kg 



 

Jeseteři 

Jeseter sibiřský 20-25cm – 120 kč/ks 

Jeseter ruský 20-25cm – 140 kč/ks 

 

Plotice a perlín: 

Tříděné (nástražní) ryby 10-14 cm –   12 Kč/ks 

Tříděné ryby 15-20 cm – 25 Kč/ks 

Tříděné generační ryby 20-30 cm – 120 Kč/kg 

Netříděná krmná ryba – 100 Kč/kg 

 

Karas obecný: 

Karas obecný dvouletý 9-12 cm – 25 Kč/ks 

 

Kapr: 

Kapr obecný roček  8-10 cm – 5 Kč/ks 

Kapr obecný roček 12 – 15 cm – 10 Kč/ks 

Kapr obecný dvouletý  200-300 g – 115 kč/kg 

Kapr obecný tříletý 1000 – 2000 g – 115 kč/kg 

Kapr obecný výběr  2,5 kg – 5kg – 125 Kč/kg 

 

Příležitostně jsme schopni dodat i jiné druhy ryb jako např. sumce velkého, lipana podhorního, 

parmu obecnou, barevné formy karase, hrouzka obecného, slunku obecnou, okounka pstruhového, 

pstruha duhového. Pokud byste měli zájem o tyto další druhy ryb, kontaktujte nás na tel. 

721 228 237. 


