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1. Cíl 
 
1.1 Co je cílem pilotního projektu 

Cílem navrhovaného projektu bylo provozně otestovat nové a tradiční metody indukce 
masového výtěru generačních ryb mníka jednovousého (Lota lota). Dalším cílem bylo 
optimalizovat inkubaci jiker mníka jednovousého v provozních podmínkách vedoucí 
k úspěšnému líhnutí a rozplavání larev tohoto druhu. Snahou projektu bylo, aby způsob výtěru 
generačních ryb mníka jednovousého byl šetrný k použitým generačním rybám a současně, 
aby tento způsob výtěru zajišťoval efektivní produkci dostatečného množství kvalitních jiker 
potřebných k produkci larev potažmo rychleného plůdku v produkčních rybářských podnicích 
ČR. Následně dalším cílem projektu bylo v provozních podmínkách testovat a ověřovat 
produkci rychleného plůdku mníka jednovousého při optimální hustotě nasazovaných larev. 
Na konci odchovu rychleného plůdku mníka jednovousého došlo k provoznímu ověření 
možnosti šetrného odlovu mníka jednovousého z rybníků. Po získání rychleného plůdku 
mníka jednovousého byl testován rybniční chov mníka v polykulturních rybničních 
obsádkách s kaprem obecným (Cyprinus carpio).   

 

1.2 V čem tkví inovativnost testované technologie 
Inovativnost testované technologie spočívá v zavedení efektivní, vyrovnané a kvalitní 

produkce perspektivního a vysoce ceněného druhu ryby – mníka jednovousého do české 
produkční akvakultury. Celkově díky dílčím výsledkům projektu došlo k navržení efektivní 
technologie výtěru a odchovu rychleného plůdku mníka jednovousého, která může v 
budoucnosti v českém rybářství zajišťovat kvalitativně a hlavně kvantitativně vyrovnanou 
produkci tohoto druhu. Díky tomu může v budoucnosti dojít ke zvýšení diverzifikace 
produkce ryb v rámci českého produkčního rybářství a současně k podpoře jeho 
konkurenceschopnosti v rámci Evropy. 
 
1.3 Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 

Jedním z hlavních problémů u mníka jednovousého je nedostatečná a kvalitativně 
nevyrovnaná produkce tohoto druhu v České republice. Mník jednovousý je v ČR především 
využíván pro produkci a vysazování násadového materiálu do volných vod bez většího 
hospodářského významu a využití. Snahou inovace, která byla testovaná tímto projektem, 
bylo popsat efektivní a masový způsob výtěru generačních ryb, inkubaci jiker a následně 
produkci rychleného a podzimního plůdku s cílem využít tyto informace k hospodářské 
produkci uplatňující se následně v produkci tržních ryb mníka jednovousého. Nedostatečná 
produkce mníka jednovousého je dána především nedostatkem generačních ryb, 
nedostatečnými znalostmi o reprodukci a chovu tohoto druhu a celkově hospodářským 
nezájmem o tento druh, který se projevuje úplnou absencí jakéhokoliv trhu a obchodu 
s tržními rybami mníka jednovousého v ČR. Cílem projektu bylo tuto situaci testovanou 
inovací změnit a postupně zařadit mníka jednovousého do kategorie doplňkových ryb, které 
se částečně budou ve formě tržních ryb uplatňovat také i na českém rybím trhu.   
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2. ÚVOD 
V sedmdesátých letech nastal výrazný pokles populací mníka jednovousého (Lota lota 

L.) v našich i evropských vodách (Pokorný a Adámek, 1997). Příčiny obecně spočívaly ve 
vlivu negativních civilizačních faktorů na prostředí toků a u nás také v neuvážené likvidaci 
mníka jednovousého jako škůdce v pstruhových vodách (Pokorný a Adámek, 1997). Proto se 
mník stal ohroženým druhem a musela být přijata opatření ke zvýšení jeho stavů ve vodných 
vodách. Z těchto důvodů byl zařazen jako ohrožený druh do vyhlášky č. 395/1992 Sb. V 
Červeném seznamu České republiky figuruje tento druh v kategorii zranitelný (Lusk a kol., 
2004). 

Mník jednovousý je jediný sladkovodní zástupce řádu Gadiformes (Nelson, 1994), který 
se vyskytuje ve sladkých a brakických vodách a objevuje se ve všech rybích pásmech od 
pramenů až po dolní úseky velkých řek (Hanel a Lusk, 2005). V minulém století býval mník 
úspěšně přisazován i do rybníků s hlavním cílem potlačit výskyt malých méně cenných 
kaprovitých ryb v daném rybníku a tím zvýšit produkci chovaného kapra obecného (Baruš a 
kol., 1995). 

V posledních letech začíná být mník jednovousý vysoce perspektivní druh ve 
studenovodní akvakultuře a jeho produkce se zvyšuje v recirkulačních akvakulturních 
systémech (RAS) západní Evropy, např. v Německu a Belgii (Adriaen a kol., 2011). Je to 
dáno tím, že mník pomalu mizí z řek a vodních ekosystémů Evropy. Např. v Anglii probíhají 
záchranné reintrodukční chovy (Worthington a kol., 2012). Dalším důvodem je jeho vysoká 
kvalita masa a jater. Maso je bez svalových kůstek a svalovina je pevná (Baruš a kol., 1995). 
Oproti jiným rybám má mník zvětšená játra (až 14 % své hmotnosti), která obsahují vysoký 
obsah vitamínu D, K a polynenasycených mastných kyselin (Wong, 2008; 2011). Dále je také 
vyhledáván a loven na rybářský prut mezi sportovními rybáři. Z těchto důvodů se neustále 
zvyšuje zájem o násadový materiál mníka jednovousého na evropském trhu. 

Produkce mníka jednovousého v rybnících či jiným způsobem chovu (v intenzivní 
akvakultuře) je v ČR, potažmo v celé Evropě, stále nedostatečná a ojedinělá. Příčinou 
nedostatečné produkce tohoto druhu ryby je nedostatečně zvládnutá umělá reprodukce 
generačních ryb, nedostatek generačních ryb, málo efektivní odchov larev a juvenilních ryb 
v rybnících či jiných typech akvakultury a další nedostatečné uplatnění juvenilních ryb v 
dalším chovu (Kucharczyk a kol., 1998; Zarski a kol. 2010). 

 
Použitá literatura: 
Adriaen J., Meeus W., De Kimpe A., Aerts S., 2011. Aquaculture in Belgium: AQUA-ERF to 

investigate species diversification in RAS with specific interest in Lota lota (Linnaeus, 
1758). Diversification in inland finfish aquaculture, Abstract book, p. 84. 

Baruš V., Oliva O., 1995. Mihulovci Petromyzontes a ryby Osteichthyes. Praha, Academia, 
336 s. 

Hanel L., Lusk S., 2005. Ryby a mihule České republiky, rozšíření a ochrana. Český svaz 
ochránců přírody Vlašim, 331–333. 

Kucharczyk D., Mamcarz A., Skrzypczak A., Kujawa R., Babiak I., 1998. Artificial spawning 
of burbot (Lota lota L.) under controlled condittions. European Aquaculture Society, 
Spec. Publ., 26, 149–150. 

Lusk S., Hanel L., Lusková V., 2004. Red List of the ichthyofauna of the Czech Republic: 
Development and present status. Folia Zoologica 53, 215–226. 

Nelson J.S., 1994. Fishes of the World.Wileyand Sons, Inc. New York, 227–238. 
Pokorný J., Adámek Z., 1997. Umělý výtěr mníka jednovousého a odchov jeho plůdku. Edice 

metodik VURH Vodňany č. 53, 1–11. 
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Wong A., 2008. Lipidic profiles of tissue and liver oil of burbot, Lota lota (L.). Acta 
Ichthyologica et Piscatoria 38, 55–61. 

Wong A., 2011. Heavy metals in burbot (Lota lota L.) caught in lakes of Northeastern 
Saskatchewan, Canada. Journal of Applied Ichthyology 27, 65–68 

Worthington T., Kemp P.S., Osborne P.E., 2012. A spatial analytical approach for selecting 
reintroduction sites for burbot in English rivers. Freshwater Biology, 57(3), 602–611. 

Zarski D., Kucharczyk D., Sasinowski W., Targońska K., Mamcarz A., 2010. The influence 
of temperature on successful reproduction of burbot, Lota lota (L.) under hatchery 
conditions. Polish Journal of Natural Sciences, 25(1), 93–105. 
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3. MATERIÁL A METODIKA 
 
3.1 Chov a výlov generačních ryb 

Roční pohlavní cyklus mníka jednovousého se vyznačuje tím, že k výraznému nárůstu 
pohlavních orgánů (gonád) dochází především ke konci podzimního období, proto musí mít 
generační ryby v tomto období dostatek potravních ryb. Jako vhodné potravní ryby se 
osvědčily zejména střevlička východní (Pseudorasbora parva) či plotice obecná (Rutilus 
rutilus). Také je velice důležité, aby měly generační ryby možnost úkrytu. Vhodné je do 
chovného rybníka nainstalovat na dno pálené trubky. Mník je velice citlivý na obsah 
rozpuštěného kyslíku ve vodě. Tato hodnota by neměla v průběhu odchovu klesnout pod 4 
mg.l-1, proto se doporučují využívat k chovu mníka lesní rybníky s dostatečným a stálým 
přítokem vody. Po nástupu prvních větších mrazů (začátek prosince, 2. 12. 2013) se provedl 
v rámci projektu výlov a evidence generačních ryb z rybníka Kamenný, který je ve vlastnictví 
rybářského podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o. Výlov se provedl šetrně pomocí podložní 
sítě, která byla včas nainstalována na lovišti. Během spouštění rybníka se odlovilo několik 
jedinců generačních ryb pomocí saku a tzv. „vysypáním ryb z pálených trubek“. Evidence 
generačních ryb se provedla počítáním vylovených generačních ryb. Jejich přežití bylo 
zjištěno podle procentuálního podílu slovených a nasazených ryb. 

 

3.2 Transport generačních ryb 
Generační ryby byly převezeny pomocí transportní nádrže o objemu 750 litrů. Tato 

nádrž, umístěná na terénním automobilu, byla vybavena tlakovou kyslíkovou lahví. Nasycení 
kyslíkem bylo ve vodě přepravní nádrže udržováno na 100 % při teplotě rybniční vody (3°C). 
Během transportu generačních ryb se osvědčilo přidat do vodního prostředí kuchyňskou sůl 
(NaCl) o koncentraci 1 g.l-1. Aplikace soli ryby mírně uklidňuje, zvyšuje produkci kožního 
slizu, který ryby chrání před vnějším poraněním a následným povrchovým zaplísněním. 
Odlovené generační ryby byly transportovány do dvou kruhových nádrží (objem 5 m3) 
umístěných na rybí líhni podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o. Po nasazení byly nádrže 
překryty síťovinou a částečně také tmavý plastem, aby se zabránilo vyskočení ryb a průniku 
prudkého světla na dno nádrží. Nádrže byly průtočné a byly napájeny vodou z řeky Stropnice.  

 
3.3 Kontrola zralosti generačních ryb a jejich příprava na výtěr 

U jikernaček se zjišťovala připravenost ryb ke tření po 7 dnech po jejich transportu. 
Kvalita ryb a jejich připravenost k reprodukci se ověřovala opakovaně, vždy každých 7 dní. 
Od druhé poloviny prosince (17. 12. 2013) následoval jeden interval kontrol generačních ryb 
po 3 dnech. Kontrola byla provedena tak, že každá ryba byla jednotlivě chycena do 
rybářského saku a následně se jí zatlačilo na břišní partie. Pokud byla ryba k výtěru 
připravena, tak vypouštěla z močopohlavní papily jikry. Takovéto ryby byly nasazeny 
k umělému či poloumělému výtěru 19. 12. 2013. Mlíčáci byli kontrolováni palpací břišní 
partie s cílem zjistit uvolňující se sperma z urogenitální papily. Vybraní mlíčáci k reprodukci 
(19. 12. 2013) spontánně uvolňovali sperma již před vlastní reprodukcí jikernaček. Lze 
konstatovat, že intenzivní dozrávání generačních ryb probíhalo při poklesu teploty vody na 2-
3 °C. 

3.4 Příprava generačních ryb na reprodukci 
Před zahájením reprodukce bylo nutné u všech generačních ryb získat tělesné rozměry 

(délku těla – DT a celkovou délku těla – TL) a hmotnosti těla (W). Hmotnost (W) byla 
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uvedena v gramech, délka těla (DT) a celková délka těla (TL) v milimetrech. Hmotnosti a 
délky ryb byly zjišťovány pro snadnější identifikaci ryby při vlastním výtěru. Veškeré 
biometrické ukazatele byly zjištěny po anestezii ryb po 10 minutové expozici ryb v roztoku 
anestetika hřebíčkového oleje o dávce 0,03 ml.l-1. Zmíněné přípravné práce s rybami 
probíhaly na rybí líhni Rybářství Nové Hrady s.r.o. 

 

3.4.1 Nasazení generačních ryb na umělý výtěr 
K umělému výtěru bylo vybráno 10 jikernaček o průměrné TL = 378 ± 82 mm a 

hmotnosti W = 345 ± 143 g. Mlíčáků bylo k umělému výtěru použito 12 kusů o průměrné TL 
= 262 ± 37 mm a hmotnosti W = 135 ± 40 g. Mlíčáci a jikernačky byli nasazeni 19. 12. 2013 
odděleně do dvou laminátových žlabů o objemu 3000 litrů, které byly překryty síťovinou a 
částečně také tmavým plastovým krytem. Žlaby byly průtočné a byly napájeny vodou z řeky 
Stropnice.  

 

3.4.2 Nasazení generačních ryb na poloumělý výtěr 
Pro poloumělý výtěr se jikernačky společně s mlíčáky nasazovali (19. 12. 2013) opět ve 

prospěch mlíčáků. K poloumělému výtěru bylo vybráno 50 generačních ryb. Z toho bylo 
použito 20 jikernaček o průměrné TL = 382 ± 93 mm a hmotnosti W = 394 ± 231 g a 30 
mlíčáků o průměrné TL = 271 ± 38 mm a hmotnosti W = 178 ± 37 g. Generační ryby byly 
společně nasazeny do gumotextilní nádrže o užitném objemu 5000 litrů s průtokem vody 
původem z řeky Stropnice. Použitá nádrž byla vyložena uhelonovou vložkou tvořenou ze 
síťoviny s velikostí ok 150 – 200 µm, která se na jedné straně zatížila kameny, aby zde byla 
hloubka přibližně 1 m. Na tomto místě se zdržovaly generační ryby v průběhu dne. Na druhé 
straně se vložka vykasala na hloubku vody cca 30 cm. Do tohoto místa si v nočních a ranních 
hodinách samci tzv. „vytláčeli“ samice a třeli se s nimi. V případě výskytu jiker se z tohoto 
místa následně pomocí umělohmotné hadičky o průměru 1 cm 1x až 2x denně odsávaly 
vytřené jikry, které se přemísťovaly do inkubačních lahví (viz kapitola o inkubaci jiker).  

 

3.5 Vlastní průběh umělého výtěru 
Od 20. prosince 2013 byly jikernačky kontrolovány denně. V případě, že kontrolovaná 

jikernačka uvolňovala jikry, byla odlovena z nádrže. Pro zklidnění jikernačky před výtěrem 
bylo použito anestezie. Po zklidnění byla jikernačka uchopena a zabalena do vlhké tkaniny. 
Jednou rukou byla ryba přidržena ve hřbetní partii a druhou rukou byly vytlačovány 
ovulované jikry. Pro napnutí břišní stěny se jikernačka lehce prohnula ve hřbetu a následně se 
natočila břichem dolů, aby pohlavní otvor směřoval do misky. Před vlastním výtěrem byla 
pečlivě osušena břišní partie ryby a dále také okolí pohlavního otvoru včetně řitní ploutve. 
Krátkými tahy s tlakem na břicho byly vytlačovány jikry, které se uvolňovaly v podobě toku 
jiker do suché předem zvážené misky. Poté se zvážila hmotnost snůšky jiker v dané misce. Po 
odečtení hmotnosti misky byla zjištěna skutečná hmotnost vytřených jiker od dané jikernačky. 
Následně se miska s jikrami přemístila na suché a chladné místo v rybí líhni, kde následně 
jikry byly dále oplozovány. 
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3.6 Hodnocení reprodukčních charakteristik u jikerna ček při umělém 
výtěru 

Než bylo přistoupeno k oplození jiker, tak bylo ze snůšky u každé vytřené jikernačky 
odebráno malé množství jiker (přibližně 8 g), ze kterého byly později zjišťovány následující 
údaje: množství jiker v 1 gramu (ve třech vzorcích), množství jiker v 1 ml (ve třech vzorcích), 
absolutní plodnost, relativní plodnost a velikost jiker před a po nabobtnání. 

 

3.6.1 Množství jiker v 1 gramu 
Zjišťování počtu jiker v 1 g bylo prováděno tak, že se nejprve na analytických vahách 

(KERN & SOHN, Balingen – Germany, ABS-N/ABJ-NM) zvážila samostatná epruveta s 
přesností na 0,1 mg. Následně se do epruvety odebral cca 1 g jiker a epruveta se s jikrami 
opětovně zvážila se zmíněnou přesností. Poté přepočtem, kdy od hmotnosti epruvety s jikrami 
byla odečtena hmotnost samotné epruvety, byla zjištěna skutečná hmotnost čistých 
odebraných jiker. Poté byly jikry vyjmuty a přemístěny na Petriho misku, ve které bylo 
připravené malé množství vody, a pomocí jehly se spočítal přesný počet jiker. Následně se ze 
zjištěného počtu jiker a zjištěné hmotnosti jiker vypočítalo množství jiker, které je obsaženo 
v 1 gramu jiker. 

 

3.6.2 Množství jiker v 1 mililitru 
Postup pro stanovení množství jiker v 1 ml byl obdobný jako u stanovení počtu jiker v 1 

gramu. Jikry byly odebrány do zkumavky o objemu 1 ml, poté byly přemístěny na Petriho 
misku, ve které bylo připraveno malé množství vody, a pomocí jehly byly spočítány 
jednotlivé kusy jiker.  
 

3.6.3 Stanovení velikosti jiker 
Jikry před, po nabobtnání (3 hodiny po oplození) a také těsně před vylíhnutí larev byly 

nejprve pomocí binolupy Olympus SZX9 a fotoaparátu Canon EOS 700D vyfoceny a poté 
byla velikost jiker změřena pomocí programu QuickPHOTO CAMERA 2. 2. v Laboratoři 
intenzivní akvakultury VÚRH FROV JU s přesností 0,001 mm. 

 

3.6.4 Stanovení absolutní plodnosti 
Absolutní plodnost (AP) byla stanovena jako: celkový počet vytřených jiker od jedné 

jikernačky. Výpočet byl proveden vynásobením počtu kusů jiker v 1 gramu spolu s hmotností 
vytřených jiker (v gramech) od jedné jikernačky.  

 

3.6.5 Stanovení relativní plodnosti 
Relativní plodnost (RP) byly vyjádřena jako množství jiker na 1 kilogram vytřené 

jikernačky. Výpočet relativní plodnosti byl proveden podle následujícího vzorce:  
 
RP = (AP/W)*1000 
 
AP – absolutní plodnost dané jikernačky (v gramech) 
W – hmotnost dané jikernačky (v gramech) 
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3.7 Hodnocení reprodukčních charakteristik mlíčáků při umělém výtěru 

Sperma od 12 generačních mlíčáků bylo postupně (podle výtěru generačních jikernaček) 
odebíráno do injekčních stříkaček o objemu 5 mililitrů. Po důkladném osušení břišní partie 
ryby bylo sperma nasáváno do injekční stříkačky. Následně po odebrání spermatu do 
jednotlivých stříkaček byly u jednotlivých mlíčáků zjišťovány následující charakteristiky: 
objem získaného spermatu v mililitrech, koncentrace spermií v miliardách na 1 mililitr a 
pohyblivost spermií. Objem spermatu byl zjišťován pomocí injekční stříkačky s přesností na 
0,1 mililitru. 
 

3.7.1 Stanovení koncentrace spermií 
Koncentrace spermií se stanovila mikroskopicky pomocí Bürkerovy počítací komůrky a 

mikroskopu (Olympus BX51). Sperma bylo 10 000x zředěno fyziologickým roztokem (0,7 % 
NaCl) a následně bylo 10µl zředěného spermatu přeneseno do počítací komůrky pod 
mikroskop. Zde byly spermie spočítány ve 20 čtvercích a následně byla vypočítána 
koncentrace spermií podle Linhart a kol. (2011). 
 

3.7.2 Stanovení pohyblivosti spermií 
Dále byla pod mikroskopem (Olympus BX51) na podložním skle v kapce vody 

hodnocena pohyblivost a čas pohyblivosti spermií. Čas byl hodnocen pomocí stopek. 
Pohyblivost spermií byla pozorována na začátku po aktivaci spermií ihned po zaostření, tedy 
okolo 5–10 sekund po aktivaci. Procento pohyblivosti spermií bylo stanoveno podle Linhart a 
kol. (2011) jako následující charakteristika:  

 
• 0 – nepohyblivé spermie, ojediněle pohyblivé (1–2%), 
• 20 % – malé množství pohyblivých bodů,   
• 40 % – větší množství pohyblivých bodů, ale nižší než polovina,  
• 60 % – větší množství pohyblivých bodů, ale vyšší než polovina  
• 80 % – takřka všechny spermie se pohybují, ale ne všechny,  
• 100 % – všechny nebo téměř všechny spermie se pohybují, nepohyblivé spermie 
jsou zaznamenatelé jen ojediněle.  

 
3.8 Osemenění a oplození jiker při umělém výtěru 

Od jednoho mlíčáka bylo odebráno sperma do 1 injekční stříkačky. Sperma od více 
mlíčáků bylo smícháno při vlastním procesu oplozování jiker. Na jednu jikernačku bylo 
použito kvalitní sperma minimálně od tří mlíčáků. Sperma bylo vytlačováno z injekčních 
stříkaček přímo na jikry a pomocí kuchyňské stěrky byla směs jiker a spermií opatrně 
promíchávána. Následně došlo k aktivaci spermií vodou z líhně, čímž došlo k zahájení 
vlastního procesu oplození jiker. Směs jiker a spermií se po smíchání nechala v klidu odstát 
po dobu 5 – 7 minut. V průběhu tohoto času došlo k dokončení oplození jiker. Následně byly 
oplozené jikry v miskách promývány čerstvou vodou z líhně, čímž byly jikry zbavovány 
zbytků spermií, které by mohly negativně ovlivňovat inkubaci jikry a zatěžovat jikry při 
inkubaci organickými zbytky. 
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3.9 Vlastní průběh poloumělého výtěru 
Od 20. prosince 2013 po nasazení generačních ryb k poloumělému výtěru byla denně 

kontrolována přítomnost vytřených a oplozených jiker na uhelonu v dané nádrži. Jestliže byly 
zjištěny jikry na uhelonu v nádrži, byly jikry 1x až 2x denně odsávány umělohmotnou 
hadičkou o průměru 1 cm a přemisťovány do inkubačních lahví.   

 
3.10 Masová inkubace jiker v inkubačních lahvích a stanovení oplozenosti 
jiker a líhnivosti larev 

Masová inkubace oplozených jiker mníka jednovousého byla provedena a testována jak 
v 8 Zugských, tak v 13 Kannengieterových láhvích, do kterých byla upevněna na přítok vody 
uhelonová síťka. Podmínkou masové inkubace jiker v obou typech lahví bylo citlivé seřízení 
průtoku vody lahvemi, který zajišťoval lehký pohyb jiker. Jikry mníka jednovousého jsou 
velice lehké a vzplývavé. Aby se zabránilo nežádoucího úniku jiker, je vhodné pro oba 
způsoby inkubace umístit na odtok vody z lahví připravené uhelonové kolíbky. Na konci 
inkubace jiker v obou typech lahví byla zjištěna líhnivost larev pomocí tří odebraných vzorků 
směsi larev či jiker o 100 ks. Pro stanovení oplozenosti a líhnivosti u poloumělého a umělého 
výtěru bylo odebráno na začátku inkubace jiker malé množství jiker (okolo 100 kusů), které 
byly inkubovány ve speciálních inkubačních aparátech při stejné teplotě a kvalitě vody jako u 
masové inkubace jiker. Tři dny po oplození jiker byla stanovena oplozenost jiker, kde se a 
pomocí binolupy Olympus SZX9 nebo obyčejné lupy spočítaly oplozené a neoplozené jikry. 
Oplozené jikry jsou čiré a lze již rozpoznat zárodek embrya, neoplozené jikry jsou bílé a 
neprůhledné. Bílé neoplozené jikry byly denně ze vzorku jiker odstraňovány kvůli riziku 
zaplísnění ostatních oplozených jiker. Na konci inkubace byl zjištěn počet vylíhlých 
životaschopných larev. Dále byla stanovena líhnivost jiker, vyjádřena jako procentuální podíl 
vylíhnutých larev k nasazeným oplozeným jikrám. Průměrná teplota vody v období inkubace 
jiker mníka jednovousého by neměla překročit 3°C. V našem případě byla průměrná teplota 
vody na úrovni 1,95 ± 0,81 °C. 
 

3.11 Experimentální inkubace jiker s použitím  protiplísňových koupelí 
S cílem omezit vliv plísní při inkubaci jiker mníka jednovousého a zvýšit tak efektivitu 

inkubace byl použit přípravek Persteril® (Acidum peraceticum) a přípravek Acriflavin 
(akridinové barvivo). Bylo použito 9 malých kontejnerů napojených na průtočný systém 
z řeky Stropnice podobně jako u masové inkubace jiker v inkubačních lahvích. Do použitých 
kontajnerů byl nasazen přesný počet jiker (100 kusů). Celkem byly tedy vytvořeny 3 skupiny 
inkubovaných jiker: 1. skupina – kontrolní skupina bez ošetření, 2. skupina – ošetření 
inkubovaných jiker přípravkem Persteril v dávce 0,3 ml.10 l-1 s dobou expozice 30 minut a 3. 
skupina – ošetření inkubovaných jiker Acriflavinem v dávce 1ml na 10 litrů po dobu expozice 
30 minut se současným působením světla. Frekvence koupelí byla prováděna 1 krát týdně. Na 
konci inkubace jiker byla u jednotlivých skupin vypočítána a stanovena líhnivost larev jako 
procentuální podíl vylíhnutých larev a nasazených jiker. Líhnivost u experimentální inkubace 
spojené s testováním protiplísňových koupelích byla statisticky porovnána analýzou variance 
ANOVA (P < 0.05) a následně byl použit Tukeyův test. Data před stanovením byla 
transformována arsinovou funkcí.  
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3.12 Stanovení inkubační doby  
Počet dní od nasazení jiker až do vylíhnutí larev byl stanoven ze zápisů do 

poznámkového sešitu v rámci dané rybí líhně, ze kterého byla suma dnů sečtena. Následně 
byla ze záznamů zjištěna také průměrná denní teplota vody, která byla použitá při inkubaci 
jiker. Vynásobením počtu dnů potřebných k dosažení líhnutí larev a průměrné denní teploty 
vody při inkubaci byla stanovena suma denních stupňů potřebných k dosažení líhnutí larev od 
začátku inkubace oplozených jiker. 
 
3.13 Manipulace s larvami při líhnutí 

V průběhu líhnutí larev byly larvy přeplavovány z inkubačních lahví do uhelonových 
kolíbek vyrobených ze síťoviny s rozměry ok 200 µm. Odtokové sítko v průtočném žlabu, 
kde byly kolíbky nainstalovány, muselo být pravidelně čištěno od zbytků jikerných obalů a 
uhynulých larev. 
 
3.14 Počítání a přeprava larev po vylíhnutí 

Počítání larev se provedlo tak, že se tzv. „stáčené“ larvy (zahuštěné larvy v 
uhelonových kolíbkách) přelily do vaničky, kde se pomocí speciálního sítka a přepadu vody 
larvy tzv. „zahustily“ na 10 litrů vody. Poté se vzala měrka o objemu 10 ml, larvy se jemně 
rukou promíchaly a pětkrát se odebral vzorek larev do předem připravených misek. Larvy se v 
jednotlivých miskách spočítaly a následně se vypočítal průměrný počet larev na jednu misku 
(na 10 ml). Průměrná hodnota počtu larev na 10 ml se vynásobila 1 000 krát, čímž byl zjištěn 
počet larev v deseti litrech čili v jedné vaničce. Přeprava larev z líhně, které byly určeny 
k vysazení do rybníků, se prováděla v polyetylenových vacích s kyslíkovou atmosférou o 
objemu 50 l (20 l vody a 30 l kyslíku). Množství larev v jednom polyetylenovém vaku se řídil 
délkou přepravy. Při délce přepravy do 4 hodin se na jeden vak (ve všech případech v rámci 
tohoto projektu) nasadilo 100 až 150 tis. ks larev. Před vysazením larev do rybníků bylo nutné 
vyrovnat teplotu a chemismus vody mezi transportním vakem a rybníkem. 
 
3.15 Vysazení larev do rybníku a jejich odchov do stádia rychleného plůdku 

V rámci ověřování a testování odchovu larev a juvenilních ryb mníka jednovousého 
v rybnících do stádia rychleného plůdku byly použity larvy, které byly získané v předchozích 
částech projektu. 

 

3.15.1 Výběr rybníků a vlastní vysazení larev 
Pro odchov larev a juvenilních ryb do stádia rychleného plůdku byly vybrány 4 

produkční rybníky (Bejkovna, Kamenný, Srnec a Kubík) patřící rybářskému podniku 
Rybářství Nové Hrady s.r.o. Každý rybník byl před vysazením larev pečlivě posouzen, 
následně podle místních podmínek vybrán a připraven. 

K výběru těchto rybníků přispěly především fakta jako jsou: vhodná výměra rybníků 
(mezi 0,4 – 1,6 ha), extrémně nezabahněné dno, dostatečný přítok vody, vyvinutá litorální 
vegetace, dobrá trofie rybníků, možnost lovit rychlený plůdek pod hrází a pozitivní předchozí 
zkušenosti s produkcí juvenilních ryb na daných rybnících.  

Před nasazením larev byla tvrdá vegetace v rybnících omezena pouze na litorální části 
rybníků. Průměrná hloubka vybraných rybníků byla okolo 1m s tvrdým dnem a mírným 
zabahněním. Z hlediska technického zařízení rybníky umožňovaly snadný odlov odchovaných 
ryb pod hrází rybníka a především dobrou těsnost výpustného zařízení, neboť při případných 
netěsnostech hrozil únik vysazených larev z rybníků. Rybníky byly zhruba 14 – 21 dní před 
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vysazením larev zcela vypuštěny a cca 7 až 10 dní znovu napuštěny vodou do zhruba 3/4 
objemu rybníků. Tímto zásahem  byli z rybníků odstraněni potencionální predátoři (dravý 
zooplankton a další vodní bezobratlí, obojživelníci a ryby) a byl podpořen výskyt drobných 
planktonních organismů (především naupliová stádia buchanek a vířníci), které  na začátku 
odchovu tvořily nejdůležitější potravní základnu vysazených larev. Z důvodu vysoké 
úživnosti rybníků nebyly rybníky předem hnojeny, ani jinak nebylo přímo zasahováno ke 
zvýšení jejich trofie. 

Před vlastním vysazením larev byly larvy napočítány objemovou metodou, která byla 
vysvětlena v předchozím textu. Napočítané larvy byly po transportu rovnoměrně vysazovány 
po celém obvodu daného rybníka v litorálních partiích. V každém rybníku bylo vysazeno 
různé množství larev na jednotku plochy s cílem vyhodnotit vliv různé počáteční hustoty larev 
na úspěšnost odchovu juvenilních ryb v rybnících do stádia rychleného plůdku (Tabulka 1). 
 

Tabulka 1. Základní charakteristika rybníků, počtu nasazených larev, termínů jejich nasazení 
a výlovu juvenilních ryb mníka jednovousého ve stádiu rychleného plůdku včetně uvedené 
délky tohoto odchovu. 

 
Rybník 

 
Výměra 

(ha) 

Počáteční 
hustota 
embryí 

- 
Hustota/.ha-1 

 
Napuštění 
rybníku 

 
Nasazení 

larev 

 
Délka 

Odchovu 
(dny) 

 
Výlov 

 
Bejkovna 

 
1,33 

75 000 
- 

55 000 

 
12.3. 

 
17.3. 

 
66 

 
22.5. 

 
Kamenný 

 
1,54 

100 000 
- 

65 000 

 
19.3. 

 
24.3. 

 
44 

 
6.5. 

 
Srnec 

 
1,14 

110 000 
- 

95 000 

 
12.3. 

 
18.3. 

 
47 

 
9.5. 

 
Kubík 

 
0,54 

130 000 
- 

240 000 

 
19.3 

 
24.3. 

 
76 

 
2.6. 

 
 

3.15.2 Kontrola růstu larev a juvenilních ryb v průběhu odchovu 
Kontrola růstu larev a juvenilních ryb mníka jednovousého probíhal v pravidelných 7 

denních intervalech. Larvy byly z počátku odlovovány pomocí planktonní sítě (ø 50 cm; 
velikost ok 100 µm) a později pomocí zátahové sítě (10x2 m, velikost ok 1mm). Při 
pravidelných odlovech bylo z každého rybníka odebráno 15ks ryb, které byly následně 
fixovány roztokem 4% formaldehydu. Následně tyto vzorky sloužily ke stanovení 
biometrických ukazatelů (celková délka těla, délka těla a hmotnost) a k analýze trávicích 
traktů pro stanovení potravních nároků mníků v průběhu odchovu. Ke stanovení celkové 
délky těla (TL v mm) a délky těla (DT v mm) ryb sloužil v prvních pěti týdnech odchovu 
digitální fotoaparát Canon EOS 700D a počítač se softwarem QuickPHOTO CAMERA 2.2 
umožňující přesné změření objektu na fotografii s přesností 0,1 µm. Později byly ryby měřeny 
posuvným měřítkem s přesností 0,1 mm. Hmotnost (W v g) byla v larválním stádiu stanovena 
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na analytické váze (KERN & SOHN, Balingen – Germany, ABS-N/ABJ-NM) s přesností na 
0,1µg a později pomocí laboratorní váhy (KERN & SOHN, Balingen – Germany, 440 Der 
Klassiker im Laboratory) s přesností na 0,01 gramu. Na základě získaných hodnot byla 
spočítána specifická rychlost růstu (SGR v %.d-1) a Fultonův koeficient vyjadřující kondiční 
stav ryb podle následujících vzorců: 
 
Specifická rychlost růstu (SGR) 
SGR = [(lnWt – lnW0).t

-1]*100 
 
Wt - je průměrná individuální hmotnost na konci období 
W0 - je průměrná individuální hmotnost na začátku období 
 t - délka období ve dnech 
 
Fultonův koeficient (FK)  
FK �	(W/DT 3)*100 
 
W - hmotnost (g) 
DT - délka těla (cm) 
 

3.15.3 Potravní nabídka v rybnících  
Plankton, jakožto základní složka přirozené potravy všech raných stádií ryb, byl 

odebírán celkem 5x v průběhu odchovu larev a juvenilních ryb mníka do stádia rychleného 
plůdku. Plankton byl v jednotlivých rybnících odebírán planktonní sítí (ø 24 cm; s velikostí 
ok 40 a 80 µm) v místě výpustního zařízení u daného rybníka. U každého rybníka byl 
vytvořen směsný vzorek pomocí tří horizontálních tahů, kdy každý tah byl proveden v délce 
pěti metrů. Odebrané vzorky planktonu byly na místě fixovány 4% formaldehydem. 
V Laboratoři intenzivní akvakultury VÚRH FROV JU byla ke kvantitativnímu a 
kvalitativnímu hodnocení zooplanktonu použita Sedwick-Rafterova počítací komůrka a 
mikroskop Olympus (BX51). Z každého vzorku bylo stanoveno rodové zastoupení 
planktonních organismů a jejich početnost na 1m3. Jako hlavní taxonomické skupiny 
planktonních organismů byly vybrány perloočky (Cladocera), vířníci (Rotatoria), klanonožci 
(Copepoda) a naupliová stadia klanonožců (Nauplium). 
 

3.15.4 Analýza přijímané potravy během odchovu 
Odlovené a zafixované ryby, které byly odlovené v průběhu odchovu, byly využity 

k analýze potravních nároků dle Hyslopa (1980). Organismy v trávicím traktu byly spočítány, 
určeny do taxonomických skupin a bylo vyjádřeno jejich procentuální zastoupení a frekvence 
výskytu. K analýze potravy u odchovávaných ryb bylo v průběhu odchovu využito vždy 15 ks 
ryb z každého rybníku ve třech termínech odběru ryb. Potrava u odchovávaných ryb byla tak 
hodnocena u ryb ve velikosti: 1) TL = 4 – 12 mm, odpovídající 1. – 25. dnu odchovu, 2) TL = 
13 – 25 mm odpovídající 25. – 35. dnu odchovu a 3) TL = 25 – 40 mm odpovídající 35. – 40. 
dnu odchovu. Použitá metoda pro vyhodnocení potravní orientace byla modifikovaná 
Costellova metoda grafického zpracování dat obsahu trávicího traktu. Právě tato metoda dává 
do vztahu frekvenci výskytu kořisti (Fi) a specifickou abundanci kořisti (Pi), které byly 
vypočítány podle následujících vzorců:  
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∑ 		
�
 x 100 [%] 

Ni – počet ryb, v jejichž travicím traktu se vyskytuje daná kořist 
N – celkový počet ryb s plným trávicím traktem 
Si – množství kořisti u ryb v jejichž trávicím traktu se vyskytuje 
Sri – celkový obsah trávicího traktu u ryb, které pozřeli kořist 
 

3.15.5 Výlov a ukončení produkce rychleného plůdku 
Termín odlovu rychleného plůdku byl stanoven na základě aktuální velikosti ryb 

v daném rybníku. Velikost ryb byla zjištěna z pravidelných odlovů pomocí zátahové sítě. 
Minimální velikost ryb vhodná pro odlov ryb byla podle předchozích zkušeností stanovena na 
velikost TL= 3 – 4 centimetry. Menší velikost ryb by komplikovala samotný odlov ryb pod 
hrází rybníka, ale především by ryby v průběhu samotného odlovu více trpěli manipulací 
(ryby by byly umačkány v síti) a docházelo by k jejich významným ztrátám. 
 U všech rybníků bylo využito lovení pod hrází do předem instalované podložní sítě. Síť 
byla vždy instalovaná tak, aby vytvořila klec pod hrází, kde bylo možné ryby snadno a šetrně 
odlovit. Po odlovení byly ryby ihned naloženy na terénní automobil s přepravní bednou o 
objemu 1m3. Slovené ryby byly převezeny do rybí líhně Rybářství Nové Hrady s.r.o., kde 
byly přesně spočítány a nasazeny do gumotextilních vaků o objemu 12m3 s průtočnou vodou 
o teplotě 18 ± 0,5 °C a nasycením kyslíkem 82 ± 3%. Hlavní část slovených ryb byla následně 
přepravena do dalších rybníků k odchovu mníka jednovousého do podzimního plůdku 
společně s kapří násadou a krmnou rybou. Další slovené ryby, které nebyly použity k dalším 
účelům tohoto projektu, byly zpracovány studenty různých stupňů výuky rybářství v ČR 
v rámci jejich absolventských prací. 
 
3.16 Vysazení rychleného plůdku do rybníků a jeho odchov do stádia 
podzimního plůdku 

V rámci ověřování a testování odchovu rychleného plůdku mníka jednovousého do 
stádia podzimního plůdku byl použit plůdek odchovaný a získaný v předchozích částech 
projektu. 
 

3.16.1 Výběr rybníků a odchov do stádia podzimního plůdku 
Pro následující odchov rychleného plůdku mníka jednovousého do stádia podzimního 

plůdku, byly vybrány tři rybníky (Dvorský, Maršál dolní a Srnec) patřící podniku Rybářství 
Nové Hrady s.r.o. Rybníky Dvorský, Maršál dolní a Srnec byly nasazeny rychleným mníkem 
ve stejném termínu (9. 5. 2014) rybami z předchozí části projektu. Detailní informace o 
výměře rybníků, datu vysazení a výlovu ryb a délce odchovu jsou uvedeny v Tabulce 2. Mníci 
byli přisazeni do rybníků v hustotě 6000 ks.ha-1 k násadovým kaprům (o hmotnosti W = 500 – 
600 gramů a hustotě 1000 ks. ha-1) a potravní rybě, kterou byla střevlička východní 
(Pseudorasbora parva) (W = 0,5 – 2 g a hustotě 50 kg.ha-1). 
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Tabulka 2. Charakteristika rybníků, počtu nasazeného rychleného plůdku, termínů nasazení a 
výlovu juvenilních ryb a délky odchovu v rybnících do kategorie podzimního plůdku.  

 
Rybník 

 
Výměra 

(ha) 

Vysazený 
počet 
Mn r 

- 
Hustota/.ha-1 

 
Datum 

vysazení 
Mn r 

 
Délka 

odchovu 
(dny) 

 
Datum 
výlovu 

 
Dvorský 

 
0,48 

 

2 900 
- 

6 000 

 
9.5 

 
172 

 
23.10 

 
Maršál dolní 

 

 
0,5 

 

3000 
- 

6000 

 
9.5 

 

 
172 

 

 
23.10 

 
 

Srnec 
 

 
1,14 

6900 
- 

6000 

 
9.5 

 

 
127 

 
10.9 

 
 

3.16.2 Kontrola růstu juvenilních ryb mníka jednovousého do stádia 
podzimního plůdku 

Během odchovu do stádia podzimního plůdku byly provedeny pravidelné měsíční 
odlovy ryb zátahovou sítí, avšak tento odlov ryb byl velmi obtížný až nemožný. Z tohoto 
důvodu v rámci kontrolních odlovů nebyl odloven žádný odchovávaný mník. Pro 
vyhodnocení tohoto odchovu byly získány pouze průměrné hodnoty celkové délky, délky těla 
a hmotnosti vysazených a slovených ryb. Celková délka těla (TL v mm) a délka těla ryb (DT 
v mm) byla měřena posuvným měřítkem s přesností 0,1mm. Hmotnost (W v g) byla 
stanovena pomocí laboratorní váhy (KERN & SOHN, Balingen – Germany, 440 Der 
Klassiker im Laboratory) s přesností na 0,01 gramu. 
 

3.16.3 Výlov a ukončení produkce podzimního plůdku 
Odlov podzimního plůdku probíhal přímo v rybníce slovením ryb na podložní síť spolu 

s kapří násadou popřípadě krmnou rybou. Po odlovu ryb byla provedena jejich biometrika 
stejným způsobem jako při odchovu ryb a na základě získaných hodnot byly vypočítány 
hodnoty SGR a FC. Výpočty SGR a FC byly provedeny stejným způsobem jako u odchovu 
mníka do kategorie rychleného plůdku. Zbylá část ryb byla okamžitě fixována pro stanovení 
potravních nároků ryb v daném věku.  
 

3.16.4 Analýza přijímané potravy u podzimního plůdku 
Zafixované ryby po výlovu podzimního plůdku byly využity k analýze potravních 

nároků dle Hyslopa (1980). Organismy v trávicím traktu byly spočítány, určeny do 
taxonomických skupin a bylo vyjádřeno jejich procentuální zastoupení a frekvence výskytu. 
V případě analýzy potravy u podzimního plůdku bylo použito 10, 55 a 200 ks ryb u rybníku 
Dvorský, Maršál dolní a Srnec. Postup pro vyhodnocení potravních nároků ryb dané velikosti 
a věku byl zcela totožný jako u stanovení potravních nároku ryb chovaných do kategorie 
rychleného plůdku. 



            

19 

 

3.17 Statistické vyhodnocení rybničního odchovu mníka jednovousého 
Statistické vyhodnocení dat získaných z rybničního odchovu mníka jednovousého bylo 

provedeno v programu Statistica 9.0 CZ (StatSoft Inc., 2300 East 14th Street, Tulsa, OK 
74104, USA). Předpoklady použití ANOVy byly provedeny ověřením normality 
(Kolmogorov-Smirnovův test) a homoskedasticity (Cochran-Bartlettův test a Levenův test) 
souboru dat. Pro transformaci procentuálních dat byla použita arcsinová transformace. 
Všechny testy byly provedeny na hladině významnosti α = 0,05. Data jsou zobrazena v 
průměrné hodnotě ± standardní chyba průměru. 

 
 
 
Použitá literatura: 
Hyslop, E. J. 1980. Stomach contents analysis - a review of methods and their application. 

Journal of fish biology 17 (4): 411−429. 
Linhart, O., Rodina, M., Boryshpolets, S. 2011. Hodnocení čerstvého spermatu ryb. Edice 

Metodik, VÚRH JU, Vodňany, č. 114, 26 s. 
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4 VÝSLEDKY 
 

4.1 Zhodnocení zvoleného chovu generačních ryb 
Na začátku tohoto projektu bylo použito hejno generační ryb vlastněné rybářským 

podnikem Rybářství Nové Hrady s.r.o. z rybníku Kamenný. Při výlovu daného rybníku bylo 
zjištěno přežití generačních ryb z minulého přelovení na úrovni 65%, kdy bylo celkem 
sloveno 75 generačních ryb o průměrné velikosti TL = 367 ± 45 mm a hmotnosti W = 140 ± 
50 g %. Ryby byly získané na začátku prosince 2013 ve velmi dobré kondici a velmi dobře 
připravené na nadcházející reprodukci. Obecně lze konstatovat, že manipulace s rybami 
v průběhu celého projektu byla bezproblémová a ryby nebyly žádným způsobem v průběhu 
manipulace poškozeny. U ryb po manipulaci nebyla zjištěna žádná mortalita ani jakékoliv 
povrchové zaplísnění. Po realizaci umělých a poloumělých výtěrů byly všechny generační 
ryby v rámci projektu opětovně bez problémů vysazeny do jiného produkčního rybníku, který 
byl předem připravený na nasazení generačních ryb vysazením 100 kg krmné ryby – plotice 
obecné o velikosti TL = 80 – 180 mm. 

  

4.2 Úspěšnost (efektivita) umělého výtěru generačních ryb mníka 
jednovousého 

V průběhu umělého výtěru byly 28. prosince 2013 vytřeny dvě jikernačky. V tomto 
termínu bylo vytřeno pro stanovení reprodukčních ukazatelů i 6 ks mlíčáků (Tab. 4). Další 
jikernačka se vytřela 5. a 8. ledna 2014. Celkem byly tedy bez hormonální stimulace vytřeny 
4 jikernačky mníka jednovousého, což představovalo 40 % vytřených ryb z celkových deseti 
použitých jikernaček. Při inkubaci jiker, které pocházely z umělého výtěru, byla zjištěna 
průměrná oplozenost jiker na úrovni 87,0 ± 5,0 %. Na konci inkubace byla zjištěna průměrná 
líhnivost larev na úrovni 61,0 ± 6,0 %. Souhrnné informace o úspěšnosti umělého výtěru 
generačních jikernaček mníka jednovousého jsou znázorněné v Tabulce 3. 

 
Tabulka 3. Úspěšnost umělého výtěru generačních jikernaček mníka jednovousého. 

Ukazatel Umělý výtěr 

Počet vytřených jikernaček (ks) 4 

Procento vytřených jikernaček (%) 40 

Počet vytřených mlíčáků (ks) 10 

Procento vytřených mlíčáků (%) 83,3 

Oplozenost (%) 87± 5 

Líhnivost (%) 61 ± 6 
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4.2.1 Množství jiker v 1 gramu, množství jiker v 1 mililitru a stanovení 
velikosti jiker 

V 1 gramu bylo průměrně zjištěno 3077 – 3573 kusů neoplozených jiker (s průměrem 
3300 ± 321 kusů jiker). V 1 ml se počet nabobtnalých jiker pohybovala od 928 kusů do 1468 
kusů, což bylo v průměru 1198 ± 215 ks. Velikost neoplozených, nenabobtnalých jiker od 
různě velkých jikernaček byla změřena od 0,723 do 0,907 mm (s průměrem 0,815 ± 0,031 
mm). Po třech hodinách po oplození jikry mníka dosahovaly velikost 0,801 – 0,875 mm (s 
průměrnou hodnotou 0,838 ± 0,067 mm). Těsně před vylíhnutím larev byla zjištěna velikost 
jiker od 1,050 do 1,144 mm (s průměrem 1,097 ± 0,121 mm).  

 

4.2.2 Množství získaných jiker a plodnosti jikernaček  
Od čtyř jikernaček se podařilo získat celkem 360 gramů jiker. Průměrně jeden gram 

jiker obsahoval 3300 kusů jiker. Celkem bylo tedy získáno od 4 jikernaček 1 188 000 kusů 
jiker. V průměru bylo od jedné jikernačky při umělém výtěru získáno 90 ± 30 gramů jiker, 
což představovalo průměrnou absolutní plodnost 297 000 ± 99 000 jiker. Absolutní plodnost u 
4 vytřených jikernaček se pohybovala od 199 000 kusů jiker do 429 000 kusů jiker (Graf 1). 
Nejvyšší hodnoty absolutní plodnosti (429 000 kusů jiker) bylo dosaženo u jikernačky s 
hmotností těla 498 gramů.  
 
Graf 1. Absolutní plodnost u vytřených jikernaček (počet vytřených jiker od jedné 
jikernačky). 

 
 

Relativní plodnost jikernaček se pohybovala od 858 000 kusů jiker do 1 300 000 kusů 
jiker na jeden kilogram hmotnosti použitých ryb (Graf 2). S průměrnou hodnotou 926 905 ± 
262 136 ks jiker.kg-1.  
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Graf 2. Relativní plodnost u vytřených jikernaček (počet vytřených jiker v ks na 1kg 
hmotnosti jikernačky). 

 
 
 

4.2.3 Hodnocení reprodukčních charakteristik mlíčáků 
Při umělém výtěru bylo u 12 mlíčáků odebráno sperma o průměrném objemu 2,6 ± 1,5 

ml od jednoho mlíčáka. Minimálně bylo od jednoho mlíčáka odebráno 0,2 ml spermatu a 
maximálně 4,5 ml spermatu. Pohyblivost spermií byla od 20 do 90 % a průměrný čas 
pohyblivosti spermií byl stanoven na hodnotě 20-40 sekund, po který se spermie přestaly 
pohybovat a již nebyly schopné oplodnit jikry. Mikroskopicky byla také hodnocena 
koncentrace spermií. Koncentrace se pohybovala od 10,5.109 spermií.ml-1 do 35,4.109 
spermií.ml-1 a průměrná hodnota byla 18,54 ± 7,5.109 spermií.ml-1. Všechny uvedené 
reprodukční charakteristiky mlíčáků jsou uvedeny přehledně v Tabulce 4. 
 
Tabulka 4. Makroskopické a mikroskopické reprodukční charakteristiky mlíčáků mníka 
jednovousého. 

Objem spermatu od jednoho 
mlíčáka (ml) 0,2 – 4,5 (2,6± 1,5 ml)  

Pohyblivost spermií (%) 20 – 90 

Čas pohyblivosti (s) 20 – 40 

Koncentrace spermií 
(109spermií.ml-1) 10,5 – 35,4 (18,54 ± 7,5.109)  

 
 

4.3 Poloumělý výtěr 
Poloumělý výtěr probíhal od poslední třetiny prosince (od 25.12. 2013) až do výskytu 

posledních jiker (18.1. 2014) ve žlabu, v které byly umístěny generační ryb určené 
k poloumělému výtěru. V průběhu poloumělého výtěru bylo celkem vytřeno 17 jikernaček 
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z celkového počtu 20 nasazených, což představovalo 85 % úspěšnost. Průměrná oplozenost 
jiker z poloumělého výtěru se pohybovala na úrovni 82,0 ± 8,0 % a líhnivost larev na úrovni 
59,0 ± 9,0 %. Souhrnné informace o úspěšnosti poloumělého výtěru generačních ryb mníka 
jednovousého znázorňuje Tabulka 5. 
 
Tabulka 5. Úspěšnost poloumělého výtěru generačních ryb mníka jednovousého. 

Ukazatel 
Poloumělý 

výtěr 

Počet vytřených jikernaček (ks) 17 

Procento vytřených jikernaček (%) 85 

Oplozenost (%)       82 ± 8 

Líhnivost (%)       59 ± 9 

 
4.4 Závěr a doporučení z výtěrů generačních ryb 

Úspěšně provedený výtěr generačních ryb, který následně zajistí produkci kvalitních 
larev je základním předpokladem úspěšného chovu a produkce mníka jednovousého. Díky 
těmto experimentálním poznatkům jsme mohli v rámci aplikovaného výzkumu v praxi 
českého rybářského podniku Rybářství Nové Hrady s.r.o. otestovat a ověřit technologický 
postup masové produkce larev mníka jednovousého pomocí umělého a poloumělého výtěru 
generačních ryb. Umělý výtěr je oproti poloumělému výtěru pracnější, protože u umělého 
výtěru je nutná častá kontrola jikernaček. Dále je nutné při umělém výtěru realizovat umělý 
výtěr mlíčáků, odběr spermatu a realizovat umělé oplození jiker. 

Při průběhu poloumělého výtěru nebyla nutná častá kontrola a ani manipulace s 
vytíranými rybami, protože generační jikernačky a mlíčáci byli nasazováni společně do 
jednoho žlabu. Ryby se po nasazení vytíraly přirozeně a spontánně. Z hlediska oplozenosti a 
líhnivosti nebyly statisticky patrné rozdíly mezi poloumělým a umělým výtěrem. Úspěšnost 
vytřených ryb byla vyšší u poloumělých výtěrů oproti umělým. Z výše uvedených důvodů 
proto doporučujeme v praxi rybářských podniků využívat především poloumělý výtěr 
generačních ryb mníka jednovousého.  
 
4.5 Délka inkubace a efektivita masové a experimentální inkubace jiker 

Podle dosažených výsledků z daného projektu je průměrná doba inkubace jiker mníka 
jednovousého 83 ± 15 dnů, což odpovídá 152 ± 45 °D, jestliže jsou jikry inkubovány při 
průměrné teplotě vody 1,95 ± 0,81 °C.  

V rámci masové inkubace jiker mníka jednovousého v Zugských a Kannengieterových 
lahví nebyl nalezen statistický rozdíl v líhnivosti larev (60%) mezi použitými typy lahví. 
Z výsledků vyplývá, že pro inkubaci jiker mníka jednovousého jsou úspěšně využitelné oba 
typy lahví. 

Dále bylo při experimentální inkubaci jiker vyhodnoceno použití protiplísňových 
koupelí s cílem zvýšit efektivitu inkubace jiker a potlačit výskyt plísní na inkubovaných 
jikrách. V rámci této inkubace byla zjištěna statisticky vyšší líhnivost larev (efektivita 
inkubace) u obou protiplísňových přípravků (Graf 3). Nejvyšší líhnivost larev byla dosažena u 
použitého přípravku Persteril (79,67 ± 8,02%). U přípravku Acriflavinu bylo dosaženo 
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statisticky stejné líhnivosti larev (74,33 ± 6,81%) jako tomu bylo u přípravku Persteril. 
Nejnižší líhnivost (62,33 ± 3,79%) larev bylo dosaženo u kontrolní skupiny, která nebyla 
ošetřena žádným protiplísňovým přípravkem (Graf 3). 
 
Graf 3. Použití protiplísňových koupelí u experimentální inkubace jiker mníka jednovousého. 

 
 

4.6 Závěr a doporučení z masové a experimentální inkubace jiker 
Inkubaci jiker mníka jednovousého lze úspěšně provádět jak v Zugských tak 

Kannengieterových inkubačních lahvích. Důležité je mít na odtoku již od začátku inkubace 
uhelonovou kolíbku. Neopatrným zvětšením průtoku lahvemi se totiž může stát, že jemné a 
velmi lehké jikry mníka jednovousého budou odplaveny a dojde ke zbytečným ztrátám. 
Pokud se to stane a použijeme doporučovanou kolíbku, tak jikru opatrně odsajeme a vrátíme 
zpět do inkubačních lahví, čímž zabráníme  ztrátám na inkubovaných jikrách. Velmi důležitou 
podmínkou úspěšné inkubace jiker mníka jednovousého je seřízení optimálního průtoku vody 
lahvemi tak, aby se v lahvích jikry jen jemně vznášely a pohybovaly. Při inkubaci jiker 
doporučujeme udržovat vysokou hygienu chovu, využívat teplotu vody na průměrných 
hodnotách od 1,5 – 2,0 °C a dále v pravidelných týdenních intervalech provádět 
protiplísňovou koupel jiker pomocí preparátu Persteril po dobu 30 minut a koncentraci 0,3 
ml.10 l-1.  

 
4.7 Odchov juvenilních mníků do stádia rychleného plůdku 

4.7.1 Růst a přežití juvenilních mníků do stádia rychleného plůdku 
 V průběhu a na konci odchovu rychleného plůdku mníka jednovousého byla 
zaznamenána vysoká specifická rychlost růstu (SGR), která dosahovala hodnot 16,5 – 28,5 
%.d-1. Nejnižší hodnota SGR byla u rybníku Kubík (16,5%.d-1) a nejvyšší u rybníku Kamenný 
(28,5%.d-1). Rozdílné hodnoty SGR jsou zapříčiněny především různou délkou odchovu a 
nabídky potravy v rybnících. U rybníku Kamenný byla doba odchovu 44 dní, u rybníku Kubík 
to bylo dní 76. Celková délka těla (TL) u odchovaných mníků z jednotlivých rybníků byla 
40,3 ± 3,05 – 58,4 ± 3,4mm a hmotnost (W) 0,56 ± 0,13 – 1,2 ± 0,3g (Graf 4). Délka odchovu 
byla realizována v závislosti na množství potravy a aktuální velikostí ryb při výlovu ve věku 
44 – 76 dní. Fultonův koeficient (FK), charakterizující kondiční stav ryb byl nejnižší u 
rybníku Bejkovna (0,76) a nejvyšší u rybníku Srnec (1,1). 
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 Přežití larev do stádia rychleného plůdku se pohybovalo od 1 do 27,2%. Nejnižší přežití 
bylo zaznamenáno u rybníku Bejkovna, kde jsme z nasazených 75 000 larev vylovili pouze 
720 ks rychleného plůdku, což představovalo přežití ryb na úrovni 1%. Naopak nejvyšší 
přežití bylo u rybníku Kubík, kde bylo z nasazených 130 000 larev odchováno 29 950 ks 
rychleného plůdku, což představovalo přežití ryb na úrovni 27,2%. Detailní produkční 
charakteristiky chovu rychleného plůdku na konci odchovu jsou uvedeny v Tabulce 6. 
  
Tabulka 6. Přežití, Fultonův koeficient a hodnoty SGR u odchovu rychleného plůdku mníka 
jednovousého. 
  Rybník 
  Bejkovna Kamenný Srnec  Kubík  

Charakteristika     
Počáteční TL (mm) 4,4 ± 0,14 4,4 ± 0,15 4,4 ± 0,16 4,4 ± 0,17 
Počáteční W (mg) 2 ± 0,1 2 ± 0,1 2 ± 0,1 2 ± 0,1 

Konečná TL (mm) 
Konečná W (g) 

58,4 ± 3,4 40,3 ± 3,05 46,3 ± 2,5 41,1 ± 3,5 
1,2 ± 0,3 0,56 ± 0,13 0,7 ± 0,1 0,58 ± 0,11 

SGR (%.d-1) 20,1 28,5 27,1 16,5 
Fult. Koef (FC) 0,76 1,21 1,11 1,02 
Přežití (% / ks) 1/720 18,4/18400 9,2/12000 27,2/29950 

 
Graf 4. Průměrný růst juvenilních ryb mníka jednovousého ve čtyřech rybnících do stádia 
rychleného plůdku. 

 

4.7.2 Potravní nabídka zjištěná v jednotlivých rybnících v průběhu odchovu 
juvenilních mníků do stádia rychleného plůdku 
 Složení hlavních taxonomických skupin planktonních organismů se v průběhu odchovu 
larev a juvenilních ryb mníka ve všech rybnících měnilo. Skupina vířníků (Rotatoria) 
dominovala především v počátcích odchovu, kdy v prvních deseti dnech dosahovala 
specifická abundance hodnot kolem 80% u všech rybníků (Graf 5). Pro další období byla 
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zjištěna specifická převaha zástupců z řádu perlooček (Cladocera). U buchanek (Copepoda) a 
jejich kopepoditových a naupliových stádií, nedocházelo v průběhu odchovu k výraznějším 
změnám v procentuálním zastoupení ve všech rybnících. 
  Celková početnost planktonních organismů se také v průběhu odchovu výrazně měnila. 
Za celkově nejpočetnější skupiny lze označit perloočky (Cladocera) a vířníky (Rotatoria). U 
skupiny Cladocera je typický masový výskyt přibližně v polovině odchovu ryb s následným 
rapidním úbytkem. U řádu Rotatoria je tento efekt typický pro ranou fázi odchovu ryb. 
Průměrná hustota planktonních organismů ve vybraných rybnících byla 107 ± 75x103 ind.m-3. 
Nejnižší hustota planktonních organismů byla zjištěna v závěrečné fázi odchovu ryb a naopak 
největší hustota byla zjištěna v polovině odchovu. Mezi rybníky nebyly výrazné rozdíly 
v početnosti planktonních organismů (Tabulka 7). 
 
Graf 5. Grafické znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých taxonomických skupin 
planktonních organismů v průběhu odchovu mníka jednovousého od nasazení larev do 
produkce rychleného plůdku. 
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Tabulka 7. Průměrná celková hustota a početnost jednotlivých taxonomických skupin 
zooplanktonu v průběhu rybničního odchovu larev a juvenilních ryb do stádia rychleného 
plůdku u mníka jednovousého. 

Rybník 
Zooplankton (103 ind.m-3) 

Celková Vířníci Perloočky Klanonožci 
početnost (Rotifera) (Cladocera) (Nauplium) (Copepoda) 

 
Bejkovna 106 ± 96 38 ± 34 50 ± 50 14 ± 18 4 ± 4 

 
Kamenný 107 ± 53 35 ± 31 49 ± 52 15 ± 13 8 ± 8 

 
Srnec 81 ± 63 20 ± 10 24 ± 29 24 ± 35 13 ± 13 

 
Kubík 132 ± 88 66 ± 73 38 ± 46 15 ± 11 13 ± 7 

 
 

4.7.3 Potravní nároky během odchovu larev a juvenilních mníků do stádia 
rychleného plůdku 

V počáteční fázi, tj. prvních 25 dní odchovu, se v nádrži vyskytovali mníci ve 
velikostech TL= 4,0 - 12,0 mm. Larvy mníků v těchto velikostech přijímaly téměř výhradně 
pouze naupliová a menší kopepoditová stádia buchanek, i když byli v potravní nabídce 
početněji zastoupeni také vířníci. Preference a pozitivní selekce naupliových stádií buchanek 
je patrná z Grafu 6. 

Mezi 25. – 35. dnem odchovu (TL= 13,0 – 25,0 mm), juvenilní ryby mníka 
jednovousého stále často přijímaly naupliová a kopepoditová stádia buchanek. Za hlavní 
složku jeho potravy lze označit buchanky rodu Cyclops, Mesocyclops a perloočky rodu 
Daphnia a naupliaová stádia (Graf 7). 

Od 35. dne byla zjištěna celková délka odchovávaných mníků TL kolem 25 mm. Ryby 
v této velikosti přijímaly především velké perloočky rodu Daphnia, v hojné míře zastoupeny 
druhem Daphnia pulicaria. V období ubývání hrubého zooplanktonu, kdy odchovávaní mníci 
dosahovali velikosti TL = 25 – 40 mm, se důležitým potravním organismem pro ryby staly 
zástupci fytofilních organismů z čeledi pakomárů (Chironomidae) a nejmenší jedinci z řádu 
jepic (Ephemeroptera) viz (Graf 8). 
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Graf 6. Potrava mníka jednovousého ve velikosti 4,0 – 12,0 mm. 

 
 
Graf 7. Potrava mníka jednovousého ve velikosti 13,0 – 25,0 mm. 
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Graf 8. Potrava mníka jednovousého ve velikosti 25,0 – 40,0 mm. 
 

 
 

4.8 Závěr a doporučení z odchovu juvenilních mníků do stádia rychleného 
plůdku 
 Produkce rychleného plůdku mníka jednovousého v tradičních rybníkářských 
podmínkách v ČR je možná a dokonce může být i velmi úspěšná (až 30% přežití). Jako 
nutnost k dosažení dobrých výsledků při odchovu považujeme z technického hlediska 
kontrolovat přítok vody do rybníka. U odchovu larev musí být tento přítok zastaven a voda 
rybníkem nesmí protékat díky těsnosti výpustného zařízení rybníka. Naopak u odchovu 
starších kategorií juvenilních ryb do stádia rychleného plůdku je důležitý trvalý přítok vody 
v rámci použitého rybníka. Další velmi důležitou technickou stránkou použitého rybníka je 
možnost pohodlného slovení odchovaného rychleného plůdku pod hrází rybníka. Hustota 
nasazení larev mníka do rybníka by měla být přizpůsobena předchozím zkušenostem 
s odchovem juvenilních ryb v rybníce a jeho trofii. Počáteční hustota larev je obecně 
doporučována v rozmezí 100 – 300 tis.ha-1. Velmi důležitá je i pravidelná kontrola odchovu 
ryb a to především z hlediska dostatečné nabídky potravy v rybníce a velikosti 
odchovávaných ryb. Podle těchto informací se většinou určí i termín výlovu ryb. Množství 
přirozené potravy v rybníce je nejdůležitějším předpokladem úspěšného odchovu ryb. 
Absence potravy v rybníce může vést ke kanibalismu ryb, snižování jejich produkce a 
prodlužování doby odchovu. V případech nedostatku přirozené potravy lze její výskyt 
podpořit dodatečným přihnojením. Obecně se snažíme dobu odchovu zkracovat, abychom se 
vyhnuli výlovu ryb v teplém a slunném počasí, kdy je největší riziko kyslíkových deficitů a 
může docházet k vysoké mortalitě lovených ryb. 

Procentuální zastoupení jednotlivých taxonomických skupin se v průběhu odchovu 
měnilo. Na začátku dominovala skupina vířníků (Rotatoria) a poté se v zooplanktonu rybníků 
začaly uplatňovat i větší druhy perlooček (Cladocera). Zastoupení ostatních skupin se 
v průběhu odchovu příliš nelišilo. Počet planktonních organismů nebyl významně odlišný 
mezi jednotlivými rybníky. Významně odlišný počet byl v průběhu odchovu, kdy největší 
počty byly v polovině a na začátku odchovu ryb a naopak nejnižší na konci tohoto odchovu.  
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 Z analýzy obsahu trávicího traktu odchovávaných ryb lze za nejdůležitější potravu pro 
raná stádia (1.-25. den) mníka označit naupliová stádia buchanek (Copepoda) a vířníky 
(Rotatoria). Během dalšího období (25. – 45. den) převládají perloočky (Cladocera) a 
buchanky (Copepoda). Hlavním důvodem jsou především jejich vysoké početnosti a snadná 
dostupnost v tomto období. Po čase, vlivem vysokého vyžíracího tlaku monokulturní obsádky 
mníků v rybnících došlo k  náhlému úbytku perlooček a buchanek a v potravě se začaly 
častěji objevovat larvy jepic (Ephemeroptera) a fytofilní pakomáři (Stylaria). Přítomnost 
ponořených rostlin tvořících substrát těmto organismům hraje důležitou roli v případě 
nedostatku hrubého planktonu v rámci této fáze chovu. 

 
4.9 Odchov juvenilních mníků do stádia podzimního plůdku 

4.9.1 Růst a přežití juvenilních mníků do stádia podzimního plůdku 
V případě odchovu rychleného plůdku do stádia podzimního plůdku jsou hodnoty SGR 

výrazně nižší a ve všech třech případech totožné (0,9%.d-1). Doba odchovu byla 172 dní u 
rybníků Dvorský a Maršál dolní a 127 dní u rybníku Srnec. Celková délka těla odchovaných 
mníků (TL) a hmotnost (W) byla nejnižší u rybníku Srnec (TL=132,8 ± 13,5mm, W= 19,1 ± 
5,5 g) a největší u rybníku Maršál dolní (TL=132,8 ± 13,5mm, W= 43,8 ± 11,2 g). Kondiční 
stav ryb (FK) byl nejnižší u mníků z rybníku Maršál dolní (0,74) a nejvyšší u rybníku Srnec 
(1,1).  
 Přežití do stádia podzimního plůdku bylo velice nízké. Nejnižší přežití bylo u rybníku 
Dvorský, kde se vylovilo pouze 14 ks mníků z 2900 ks nasazených, tzn. přežití na úrovni 
0,5%. Nejvyšší přežití (3,6%) odchovávaných mníků bylo zaznamenáno u rybníku Srnec, kde 
bylo celkem odchováno 248 ks mníka z původně 3000 ks nasazených (Tabulka 8). Jak již 
bylo zmíněno, přežití odchovávaných mníků do kategorie podzimního plůdku bylo obecně 
velmi nízké. Tento fakt je především podle našich zkušeností a zjištěných faktů v průběhu 
odchovu (při kontrolních odlovech) způsoben nízkým obsahem rozpuštěného kyslíku ve 
vodě použitých rybníků v letních měsících. Naměřené hodnoty rozpuštěného kyslíku ve vodě 
v daných rybnících totiž v ranních hodinách letních měsíců dosahovaly pouze hodnot na 
úrovni 25 – 35 % nasycení. Tyto hodnoty kvality vody pravděpodobně způsobily nízké přežití 
odchovávaných mníků v rybnících a rybníky není možné k dalšímu chovu mníků dále 
doporučit. 
 
Tabulka 8. Přežití, Fultonův koeficient a hodnoty SGR u odchovu podzimního plůdku mníka 
jednovousého. 
  Rybník 

Charakteristika 
Dvorský Maršál 

dolní 
Srnec 

Počáteční TL (mm) 41,1 ± 3,5 41,1 ± 3,5 41,1 ± 3,5 
Počáteční W (mg) 0,58 ± 0,11 0,58 ± 0,11 0,58 ± 0,11 
Konečná TL (mm) 195 ± 17 189,1 ± 22,3 132,8 ± 13,5 

Konečná W (g) 43,8 ± 11,2 39 ± 12,6 19,1 ± 5,5 
SGR (%.d-1) 0,9 0,9 0,9 

Fult. Koef (FC) 0,75 0,74 1,1 
Přežití (% / ks) 0,5/14 2,3/70 3,6/248 
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4.9.2 Potravní nároky juvenilních mníků do stádia podzimního plůdku 
U potravy podzimního plůdku (TL= 133,0 – 195,0 mm) byly s nejvyšší frekvencí 

výskytu a početností zjištěny komáří larvy druhu Chaoborus flavicans (koretra). Dále pak 
jepice (Ephemeroptera) a buchanky (Copepoda). Za nejvýznamnější potravní složku lze 
označit u podzimního plůdku mníka jednovousého krmnou (potravní) rybu, která se jako 
kořist vyskytovala u většiny mníků a objemově vždy jednoznačně dominovala nad ostatní 
kořistí (Graf 9). 

 
Graf 9. Potrava mníka jednovousého ve velikosti 132,0 – 195,0 mm 
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4.10 Závěr a doporučení z odchovu juvenilních mníků do stádia 
podzimního plůdku 

Možnost produkce podzimního plůdku, společně s odchovem kapří násady podle 
výsledků tohoto projektu nelze pro další rybářskou praxi doporučit. Nízké přežití 
odchovávaných ryb přes letní období (0,5 – 3,6%) bylo podle pravidelných návštěv daných 
lokalit spojeno s pravidelnými ranními kyslíkovými deficity a vysokou průměrnou teplotou 
vody. Tyto závěry svědčí o nevhodnosti použitých rybníků pro odchov mníka jednovousého. 
Z tohoto důvodu je důležité věnovat výběru rybníků pro odchov podzimního plůdku mníka 
jednovousého velkou pozornost a využívat jen rybníky s dobrými kyslíkovými poměry i 
v letních měsících. Obecně je nutné využít rybníky s dostatečným a chladným přítokem vody, 
rybníky nezabahněné často písčité a málo úživné.   

Analýza trávicího traktu podzimního plůdku (219. den jejich odchovu) ukázala na 
nejvyšší frekvenci výskytu a specifickou abundanci larvy komára (Chaoborus flavicans) a 
vysokou frekvenci potravní ryby v potravě mníka. Lze konstatovat, že tato potrava tvoří 
hlavní potravní složku (kořist) mníka jednovousého ve velikosti 132,0 – 195,0mm. 
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5. Fotopřílohy 
 

 
Obrázek 1. Anestezie generačních ryb mníka jednovousého v hřebíčkovém oleji o dávce 0,03 
ml.l-1a délce expozice 5 – 10 minut. 
 

 

 
Obrázek 2. Ovulující generační jikernačka připravená na umělý výtěr. 
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Obrázek 3. Umělý výtěr generační jikernačky. 
 

 
 
 
 
 

 
Obrázek 4. Rozdíl mezi oplozenou (vlevo) a neoplozenou (vpravo) jikrou. 
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Obrázek 5. Masová inkubace jiker v Zugské lahvi. 
 

 

 
Obrázek 6. Masová inkubace jiker v Kannengieterově lahvi 
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Obrázek 7. Jikry mníka jednovousého těsně před vylíhnutím. 
 

 
Obrázek 8. Kulení larev mníka jednovousého. 
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Obrázek 9. „Zahuštěné“ larvy v deseti litrech. 

 

 
Obrázek 10. Vysazení mníka jednovousého v litorálních částí rybníka. 
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Obrázek 11. Výlov rychleného plůdku mníka pod hrází rybníka. 
 

 
Obrázek 12. Slovený podzimní plůdek mníka jednovousého. 
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Obrázek 13. Vážení podzimního mníka jednovousého. 
 

 
Obrázek 14. Podzimní plůdek mníka jednovousého v podběráku. 
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Obrázek 15. Pravidelný odlov juvenilních ryb mníka jednovousého v průběhu odchovu. 
 

 
Obrázek 16. Rozdílná velikost podzimního plůdku mníka jednovousého na konci odchovu. 
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