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Jste připraveni, čekáte… Vlasec se náhle napnul, hlásič záběru šílí, ryba je na háčku a souboj začíná! 
 
Připravte se na nejnapínavější rybářský zážitek svého života, zaměřte se na ryby obřích rozměrů  
a cestujte za nimi po celém světě. Čeká na vás pětatřicet různých druhů ryb, kterým budete muset 
přizpůsobit strategii, dovednosti i taktiku, obzvlášť pokud budete chtít v každém lovišti vytáhnout  
z vody všechny trofejní ryby. V závislosti na denní době, povětrnostních podmínkách a zvoleném 
vybavení nalezněte ideální místo, nahoďte a buďte připraveni svést vítěznou bitvu s kořistí, která vám 
nic nedaruje. Bez trpělivosti a pořádné dávky adrenalinu to určitě nepůjde. Váš úlovek bude ale stát 
za to. 
 
Základní hra The Catch: Carp & Coarse nabízí: 

• Bohatý úlovek: Ve vodách se prohání pětatřicet různých druhů realisticky ztvárněných ryb, každá 
s vlastním vzorcem chování a jinou oblíbenou návnadou. Abyste je ulovili všechny, budete muset 
vyzkoušet každou taktiku i vybavení, ať už budete chytat perlína, jelce a cejna na plavanou, nebo 
pstruha, lososa a štiku na přívlač. Pustit se můžete i do lovu vzácných druhů, jako je piraňa, 
pangas nebo anténovec červenoocasý. 

• Spoustu trofejních ryb: Kromě tisícovek plevelných ryb, ideálních ke zlepšování vašeho osobního 
skóre, si můžete zvolit za cíl i sto pětadvacet legendárních trofejních ryb, včetně jedenácti obřích, 
které patří k těm nejobtížnějším úlovkům ve hře. Každá z nich si vysloužila vlastní jméno a žádná 
se rozhodně nevzdá bez tuhého boje. Jen ti nejlepší z nejlepších je dokáží vystopovat a vytáhnout 
z vody všechny. 

• Cestu kolem světa: Vypravte se do kterékoliv z pěti unikátních destinací, z nichž každá má pro vás 
přichystanou jinou výzvu. Jezero Oxlease Lake v britském rybářském komplexu Linear Fisheries se 
může pochlubit množstvím výstavních kaprů, doplněných kromě jiného i líny a ploticemi. 
Španělská řeka Ebro je domovem obřích sumců, zatímco Perlové jezero v Malajsii ukrývá exotická 
monstra jako arapaimu a trahira. Běžte si zarybařit do centra nizozemského Rotterdamu nebo 
oceňte otevřenost skotského jezera Loch Mickle – v obou naleznete takové dravce, jako je štika 
nebo candát. 

• Pokročilé zpracování vodního toku: Pokročilá simulace plynoucí vody ovlivní vaše rybaření, ať už 
budete stát na břehu, nebo sedět ve člunu. Dávejte pozor na splávek unášený proudem nebo na 
člun pomalu opouštějící vámi vyhlédnuté ideální místo. 

• Všechno nezbytné vybavení: Stovky kusů licencovaného vybavení od více než dvaceti partnerů, 
jako je Nash nebo Mainline Baits. Připravte se na každou eventualitu a vybírejte z bohaté nabídky 
skutečného vybavení od těch největších výrobců z celého světa. 

• Soupeření s ostatními: Dejte volný průchod své soutěživé nátuře ve hře pro více hráčů nebo 
online turnajích a zúčastněte se událostí tvořících ligu Dovetail Fishing League. Na vítěze čekají 
fantastické odměny! 

 
Sběratelská edice obsahuje navíc i  obě vydaná DLC, která přináší: 

• Jezioro Bestii: Obyvatelé Jezera bestií, nacházejícího se vysoko v polských horách, od posledně 
narostli a návštěva tohoto loviště tak představuje dočista nový rybářský zážitek. V jeho vodách  
se skrývá celkem sedmnáct různých druhů ryb, například tloušť, úhoř nebo parma, ale také dravci 
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jako candát, štika nebo sumec. Kromě nich se můžete těšit i na pětadvacet dalších trofejních ryb, 
nové události a mistrovské výzvy. 

• Balíček vybavení „Lake Beast Equipment Pack“: Tento balíček obsahuje celkem třiapadesát 
nových předmětů, zbrusu novým člunem počínaje přes nové pruty, navijáky, návnady a nástrahy 
až po nové oblečení, abyste na fotce se svým úlovkem vypadali k světu. 
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