
S umec je naše největší dravá ryba, 
o níž se říká, že dokáže z hladiny 
ulovit i větší živočichy jako je men-

ší pes nebo husa. V dospělosti se díky své 
velikosti nemá koho bát, ale než jí dosáhne, 
má ve vodě spoustu nepřátel. Typickým 
predátorem je okoun říční, který dokáže 
účinně plenit sumčí hnízda plná jiker.

S bójkou
Nejznámější a u nás nejčastěji používanou 
technikou je lov na bójku. Sestava se sklá-
dá z hlavní bóje, pomocné bójky a velké-
ho splávku neboli kačeny. Hlavní bóje je 
ukotvena na dně zátěží, k níž je připevněna 
pomocná bójka. Ta je propojena trhacím 
vlascem s kačenou. U této techniky je nut-

né použít loď, na které dostaneme celou 
sestavu na lovné místo. Užitečný je echolot 
– podvodní sonar, kterým si lovné místo vy-
bereme a dobře zmapujeme. 

Na vábničku
Další úspěšnou technikou lovu sumce je 
lov pomocí vábničky, který opět vyžadu-
je loď a echolot. Vábnička je jednoduchý 
dřevěný nástroj, který při úderu o hladinu 
vody vydává zvuky lákající sumce k nástra-
ze. Samotný lov probíhá následovně: Rybář 
vyjede na vodu, zapne echolot a najde si 
místo možného výskytu sumce. Na kratším 
prutu spustí nástrahu a několika údery váb-
ničkou se snaží zvednout rybu ode dna. Po-
daří-li se, přichází většinou razantní záběr. 

Jako nástrahu lze použít v podstatě jakou-
koliv živou rybu či balík rousnic.

Správné počasí
Sumci jsou především noční dravci, ale dají 
se ulovit i ve dne. Mají rádi teplé počasí bez 
větru, kdy voda obsahuje málo kyslíku. To 
nutí ostatní ryby shlukovat se pod hladi-
nou. Sumec útočící ode dna dobře vidí jejich 
tmavé siluety proti světlé hladině, což mu 
usnadní lov. Souboje s ním jsou vždy vel-
mi napínavé a leckdy se 
protáhnou i na několik 
hodin. Prověří nejen pev-
nost náčiní, ale i fyzickou 
a psychickou odolnost 
rybáře. Děti by proto 
měly vyjíždět na lov sum-
ců jen s dospělým dopro-
vodem. 

Široká nízká hlava přechází v protáhlé 
tělo kryté tmavou slizkou kůží bez 
šupin. Existuje i bílá albinotická forma. 
Tlamu lemují dva dlouhé vousy na horní 
čelisti a čtyři kratší v dolní čelisti. Obě 
čelisti jsou pokryté drobnými zoubky. 
Sumec patří k dlouhověkým rybám, 
běžně se dožívá věku 20-40 let. Může 
dosáhnout hmotnosti nad 100 kg a délky 
okolo tří metrů. 

Sumec velký – 
Silurus glanis
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 Jak na sumce?
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Tentokrát budeme lovit rybu, která mohla být 
předobrazem pohádkového vodníka. 
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Z Malé oči napovídají,  
že sumec má špatný zrak 




