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Úvod 

V sedmdesátých letech nastal výrazný pokles popuJací 
mníku v našich vodách. Pfíčiny obecně spočívají ve vlivu ne
gativních civilizačních f 'aktoru na prostředí našich ·toků. 
Nepfíznivou roli sehrála i neuvážená likvidace této ryby ja
ko škůdce ve pstruhových vodách. Záhy se proto sta'l mník 
ohroženou rybou a musela být pfijata opatřeni k zvýšení jeho 
stavů. Proto byl také zafazen do seznamu ohrožených živočiš
ných druhů podle zákona o ochraně.přírody. 

V posledních letech se výrazně zvýšila poptávka po 
plůdku i násadách mníka a to vzbudilo i zájem chovatelů. 
v současné době dosahuje u nás roční produkce jiker mníka 
(Mn·) z umělého výtěru více než 10 mil. kusu a zfejmě se bu
de dále zvyšovat. Nejznámější líhně zabývající se umělym vý
těrem této ryby, inkubaci jiker a odchovem pludku jsou 
MO ČR~ Husinec, Kaplice, $těnovice, Tábor, Tachov, dále Ti
sová, Kinského rybářství ve Žďáře nad Sázavou, některé líhně 
MO MRS (např. Třebíč aj.). 

Mníky k umělému'výtěru získáváme především z tekoucích 
vod.' ' Nachází se většinoµ v pstruhových pásmech, ale vyskytu
jí se běžně i v pásmu lipana a parmy, V některých případech 
se s ním setkává~e i v cejnovém pásmu (Dyje, Morava). Lze 
jej chovat i v kaprových rybnících. V 15.-17. století byl 
v nich i duležitou doplňkovou rybou (Hurt, 1960). 

Z tekoucích vod odlovujeme generační mníky (Mn ) elekt
rickým agregátem, většinou v podzimním období pfi v~lovu ge
neračních pstruhu. Z ribniků (většinou průtočných a ve vyš
ších polohách) je získáváme při podzimních výlovech. Gene
rační mníky lze také chovat ve speciálních nádržích obdobně 
jako pstruha duhového . Podmínkou je dostatek úkrytů (např. 
eternitové desky, části rour apod.). Na tyto úkryty je nutno 
pamatovat i při krátkodobém uchovávání mníku v haltýřích, 
bazénech a sádkách. Mníky, zejména generační, musíme také 
přikrmovat. Krmivo se pfedkládá zásadně až v druhé polovině 
dne. Příjem krmiva je nutno často kontrolovat, aby jeho pře
bytek neznečišťoval vodu. Hlavní období vývinu gonád je pod
zim a proto musí mít ryby dostatek potravy. V tomto období 
se zvýší hmotnost gonád · 3krát a gonadosomatický index {koe
ficient zralosti) dosáhne u obou pohlaví až 13 • z celkové 
hmotnosti ryb. Ve pstruhových rybnících se matečné ryby při
krmují jak přirozenou, tak i čerstvou živočišnou potravou 
(sekané ryby, vnitřnosti) nebo po předchozím . návyku i granu
lovanými směsmi. Z čerstvých krmiv a granuli lze také pfi
pravovat krmnou pastu, kterou mníci po adaptaci na podmínky 
umělého chovu rádi přijímají. S poklesem teploty vody 
v pozdním podzimu a vývinem gonád žravost mníků vzrustá 
a proto se musí i krmná dávka zvyšovat, ' nebo 'mnikům zajistit 
dostatek potravy přirozené (krmné ryby).' Naopak v letním ob
dobí při teplotách vody nad 19 °c příjem potravy mníci vý
razně omezuji až zastavuji. 
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Výtěr mnika 

. . K uměl~mu výtěru jsou nejvhodnější mníci ve věku 
4~6 let (výjíniečně i starší) o kusové hmotnosti 250~1000 g. 
Vlastní výtěrové období "nastúvá 1-2 ~ěsíc~ po prvním ~ficho-
dú mrazů. ·. · · · ' ' 

Literární přehled o rozmnožováni mníků nejnověji podali 
Prokeš a kol . · (1986). Kromě řady podrobnos1:i o · reprodukci 
uvádějí i závislost délky inkubační doby na teplotě vody 
(o~r. 1). · · 
s..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

4 

·c 3 

2 

.1 

0-+-~~ ...... ~~~--~~---~~~--~~---~~~...-~~---~~--1 

20 25 30 35 40 

Dny 

45 50 55 60 

Obr. 1: Závisiost inkubační doby mníka na teplo1:ě vody (p,o
dle různých autorů uvádí Prókeš a kól., 1986) 

. . Přir~z~ný výtěr probíhá jak v tekoucí tak i ve stojaté 
vodě, vždy ve skupinkách a ryby čas1:o vytvářejí chrakteris
l:ické "klubkÓ". ·. V , příhodné době proběhne přirozený výtěr 
v . průběhu několika dnů a potom se ryby vracejí na svá původ
ní stanoviště . . Trdliště je · písčité až štěrkovité dno, někdy 
i ·s výskytem ros1:1in. Některé skupiny " ryb se třou na mělči
ná9h, jiné v , hlubších pariiích.· Jikry mají velkou .. 1:ukovou 
kapku a jsou lehce vznášivé, nikoliv však pelagické. Prótože 
výtěr probíhá , v _ zimě, při zamrzlé hladině, bývá · v přírodě 
jen velmi ' zřídka . pozorován. . · , .· . · . · · 

. Podle . Podubského a Štědronského (1953) provedl pivní 

. experimen1:y s umělým vý1:ěrem Benecke ve druhé polovině 19. 
století. V letech 1963-1965 ověřovali . uměl~·výtěr Mn a in
kubaci jiker (Mnj) pracovnici . pstruhařství Cerná v Po~umaví. 
Úspěšný umělý vý•ěr u nás podrobně popsali Holický a Kubiček 
v roce 1980. Inkubace probíhala ve skleněných Zugských lah
vích. Kouřil a kol. (1985) provedli úspěšný umělý výtěr ně
kolika desí1:ek generačních ryb. Křivanec a Novotný (1986) 
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., 
ověiovali umělý výtěr Mn v kaplické líhni tRS. Od této doby 
se mníci pravid~lně uměl§ vytírají na mnoha pstruhových líh
ních se spolehlivými výsledky. 

Růstem pludku mníka do věku 30 c.lnu se zabýval VORll ve 
Vodňanech (Vachta, 1990 ). Na základě tohoto výzkumu byla 
sestavena charakteristiku délkového a hmotnostního rustu 
(tab. 1). 

Tab. 1: Délkový a hmotnostní rust pludku mníka c.lo věku 
30 dnů 

Den Celková délka (mm.ks- 1 ) Hmotnost ( mg.ks- 1) 
přijmu 
potravy min. max. X min. max. X 

1. 3,8 4,4 4,0 0,15 0,40 0,28 
3. 4,0 4,5 4,3 0,25 0,4S 0,39 
s. 3,9 4,9 4,4 0,35 o.ss 0,50 
7. 4,7 s.s 5,1 0,6S 1,10 0,82 

10. . s. 7 6,6 6,2 1,15 l,8S 1,47 
17. 7,2 . 9,4 8,S 4,20 6,6S 5 ,60 
30. 12,6 16,1 14,4 21,00 49,SO 34,80 

Údaje o rychlosti růstu se s piibývajícim věkem ryb od jed
notlivých autorů různí, což je způsobeno různými odchovnými 
podmínkami (teplota vody, potravní nabídka apod.). Výsledky 
o růstu plůdku mníka ve VúRH byly získány ve zcela optimá.1-
ních podmínkách v řízeném prostředí. 
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Obr. 2: Šířka tlamy k délce těla u pludka mníka a okouna 
říčního (uvádí Ghan a Sprulcs, 1993) 
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Obr. 3: Vývojová s•adia plůdku mníka od vykulení do věku 35 
dnů (upraveno podle Volodina, 1960) 
a) ihned po vykuleni, c.d. _3,5 mm 
b) 24hpo i•ykulenl, c.d. · J,Bmm 
c) vik 14-17 dnd, c.d. 7,2-9,4 mm 
d) - věk 25 dnd, c.d . . 10,0-12,1 mm 
e) včk 30 dnd, c.d . 12,6-16,1 mm 
f) včk 35 dnů, c.d. 17,5-19,0 mm 
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Velikost (šířku) tlamy plůdku mníku v závislosti na je
ho •délkovém růstu sledovali v přirozených podmínkách Ghan 
a Sprules· (1993). Jejich zjednodušený graf je znázorněn na 
obr. 2. Z toho je zfejmé, že šířku tlamy zvětší plůdek mníka 
několikanásobně již v prvním týdnu životu. 

Embryonální i postembryonální vývoj sledoval zeJmcna 
~olodin (1960). Z jeho prací uvádíme růst plůdku 'a přeměnu 
na typickou treskovitou rybu od vykuleni až do věku 35 dnů 
na obr. 3. 

Současné poznatky s ~mělým výtěrem Mn • inkubací jiker 
a odchovem plůdku do stadia přechodné výži~y lze shrnout do 
těchto zásad: 

- generační ryby použité k umělé reprodukci by měly být po
kud možno z jedné· lokality a hmotnostně vyrovnané 

- v podzimním období (až do ~ýtěru) musí mít dostatek potra
vy jako předpoklad k tvorbě plnohodnotných pohlavních pro
duktů 

- ryby musí být umístěny ve vhodných nádržích (pstruhových 
rybníčcích, náhonech, tarasených sádkách, haltýřích) 
s možnosti úkrytů s hloubkou vody 0,8-1,5 m a pravidelným 
přítokem 

- po nástupu prvních větších mrazů (většinou koncem listopa
du nebo v prosinci) se provede první kontrola jikernaček 
a jejich připravenost ke. třeni. Další kontroly se opakují 
vždy po 7-10 dnech a od druhé poloviny prosince se inter
val zkracuje 

- vě0šinou koncem prosince při poklesu teploty vody na 2-
3 C se zjisti u několika jikernaček připravenost ke tře
ni. Další pokles teploty vody je již spojen s urychlenou 
ovulací a spermiací Mng. Ukonči se proto příprava na výtěr 
a v průběhu několika dnů se u~ělý výtěr realizuje. Naopak 
zvýšeni teploty vody na ~-5 C dozrávání ryb přerušuje. 
Při dalším poklesu pod 2 Ce možno ve výtěru ryb pokračovat 

- vlastni výtěr je obdobný jako u lososovitých ryb •. Nejčas
těji se používá německá metoda. Spermie mají krátkou p11-
hyblivost a první fáze postupného pohybu hromadného trvá 
29 s. Jikry mohou být někdy mírně lepkavé, ale při promý
váni po předchozím oplozeni se lepkavosti zbaví 

- jikry mníka jsou před nabobtnáním velmi drobné (0,8-1,2 
mm, jedna jikra má hmotnost 0,30-0,3~ mg) a v 1 g je při
bližně obsaženo 3 tis. ks jiker 

relativní pracovní plodnost dosahuje 400-700 tis. ks, 
extrémní hodnoty mohou dosáhnout i několika miliónů ks ji
ker 
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k inkubaci jsou nejvhodnější malé Kannengiei:er_ovy láhve, 
které před kulením umístíme do žlabů nebo klasických 
psi:ruhufských aparúi:ů (Rilckel-Vucek) vyložených uhelonem 
(monofilem) o velikosi:i ok 100 µm 

- inkubačni doba Mn· je výrazně ovlivněna 1:eploi:ou vody 
a pohybuje se 6podl~ různých aui:orů) v rozmezí 90-190 den
ních s1:upňů (d ) 

- oční body se objevuji již po uplynutí 70-80 do. Hromadné 
kulení se může dokonči• ve věi:šich nádobách (např. v umy
vadlech nebo v malých laminái:ových žlabech) 

- vylíhlý plůdek měří první den 3,5-3,8 mm a leží v apará
tech na boku a občas vyj~ždí k hladině 

- normální zi:rá1:y při inkubaci se pohybují. v rozmezí 10~15 % 
a při naplňování plynového měchýře 4-5 %, výskyt tělesných 
abnormalii: dosahuje 1-2 % 

- období endogenní a předchodné výživy probíhá na malých 
žlabech nebo aparái:ech dokonale zajištěných, pr~tože plů- · 
dek mníka se snaží unikat. Zcela hromadný . únik nastává 
i ' při minimálním zhoršení odchovných podmínek „ (změna kva
lity vody - např. při poklesu koncentrace kyslíku, ·nedo
stai:ku potravy apod.) 

- po naplnění plynového měchýře (asi po uplynuti 20-30 dood 
vykulení ) měří plůdek 3,8-4,0 mm a je nezbytné ho vysadit 
k přirozenému odchovu nebo zahájit odkrm. 

·Citov plůdku mníka 

Odchov a odkrm plůdku mníka se provád~ obvykle dvojím 
způsobem a to: 

- v přirozených podmínkách nebo 
- intenzivním odkrmem 

Chov v přirozených podmínkách může být realizován v několika 
variantách a i:o: 

- vysazením přímo do tekoucích vod (potoků, vlásečnic, náho
nů apod.), kde - vša~ dochází ke značným ztrátám. Obvykle · se 
vysazuje 1-2 ks.m- . - · · 

- vysazením do malých pstruhových nebo příkopových rybníčků 
k ini:enzivnímu odchovu k produkci půlročka příp. až ročka 
(Mn 1). Obsádka Mn0 se pohybuje v závislosti na připrave
nosti rybníčku a plánované době odchovu od 30 do 100 
ks . m- 2 

- nasazením do kaprových rybníků v polykuli:urní obsádce 
s K1-K2 , případně společně s plůdkem síhovitých ryb. Sta
noveni obsádky je podminěno2mnoha faktory a pohybuje se 
v širokém rozmezí 5-20 ks.m~ . 
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< Všechny výše uvedené způsoby pfirozeného odchovu jsou 
často spojeny s neúměrnými ztrátami plůdku, až do 95 %. Plů
.dek mníka je také vnímavý k motoUci oční (Diplostomum .~pat
haceuml a proto se musí zabránit vníknutf . plovutky . bahenní 
do . odchovných rylmičků již při jejich napouštčni. 

Intenzivní odkrm ·v líhních či speciálních rybochbvných 
obiektech v řízeném prostfedi: 

- k odchovu používáme malé typy žlabů, . velká akvária nebo 
· obdobné nádrže . 

- počáteční obsádka Hn0 se pohybuje v rozmezí SO•fOO ks.1- 1 

- odtok vody musí být dokonale zabezBečen proti úniku ryb 
- optimální .tepl3ta v rozmezí 6-10 C na počť,tku odchovu, 

později 10-14 C a pfi dalším ~dchovu až 18 'c 
- koncentrace kyslíku 8-10 mg.1- a pH 7-8 
- rozkrm se zahajuje včtšinou již druhý nebo třetí den (po-

dle teploty, vody) po naplněni plynového měchýře a to při
rozenou potravou o velikosti do 50 µm (lze využít trepky, 
vifníky - napf. Asplanchna a nejmenší artemie). V .nouzi 
lze použit náhradní potravu. Jedná se pfedevšim o rozetře
ný (rozmixovaný) vaječný žloutek, speciální ·· krmné ~mčsi 
typu 0000 apod. Plůdek většinou do~ahuje 3,8-4~0 mm a ší
fe tlamy kolem O, 1 mm .• 

- od 4.-5. dne lze již pfidávat nejmenší naupliová stádia 
buchanek, pokračuje se vífníky a artemiemi'. Plůdek je vět
šinou schopen : ~fijímat organismy o velikosti až do ~O µ, 
upředno"~tňuje naupliová · stádia buchanek a podíl vířníků 
klesá. V. tomto období dosáhne plůdek Hn0 délky 3,9-4,9 mm 
a šíře tlamy až 0,4 mm · 

- 7. den představuje celková délka plůdku 4,7~5.5 mm a veli
kost tlamy činí 0,5 mm. V příjmu potravy preferuje nauplie 
buchanek 

- ve věku 10-12 dnů (v závislosti na teplotě vody, příjmu 
potravy a rychlosti růstu) přijímá plůdek . potravu . o veli
kosti 100-200 ~m. Jedná se stále o menši stádia buchanek 
(nesmí být dravé) a artemie. V této velikosti plůdku - začí
ná příjem i drobnějších perlooček. Speciální směsi (pokud 
se plůdek na ně adaptoval) · musí být typu ' OO. Celková délka 
plůdku se pohybuje od 5,7 do 6,6 mm -· a • šífe tlamy má cca 
0,6 mm 

~ ve věku 17-21 dnů dosahuje plůdek 7,2-10,0 mm a . sire 
tlamy 0,7-0,8 mm. Hlavni potravou jsou kopepoditová stádia 
buchanek a částečně i dospělé buchank~ a drobnější perlo
očky. Z uměle chovaných organismů jsou to artemie a z ná
hradních krmiv s~eciálni směsi typu 00 až o. v . této fázi 
je nejvhodnější doba k vysazeni plůdku do pfirozeného 
prostředí k dalšímu odchovu nebo přenesení k dalšímu od
chovu do speciálních objektů 
30. den odchovu činí celková délka 12,6-16,l mm a plůdek 
je schopen pfijfmat organismy od 1,0 do 1,9 mm. Plůdek 
stále preferuje buchanky, perloočky bývají zastoupeny méně 
a začíná přijímat i nejdrobnější bentické organismy. _ 
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Závěr 

V současné době jsou mimořádně příznivé podmínky pro 
rozšiřováni reprodukce a chovu plůdku mníka . Na še rybí líhně 
jsou schopny produkovat ročně několikanásobek současného 
množs-tví plůdku a plně pokrýt domácí po'třebu i případný ex
por't 'této hospodářsky zajímavé ryby . Jak znovu potvrzuji 
výsledky chovu v rybnících i zarybňování 'tekoucích vod , mník 
je rybou nedoceněnou. Há "totiž vynikající maso a pro 'ty'to 
kulinářsky cenné vlas'tnos'ti bude pa'tři't k vyhledávaným do
plňkovým rybám. 
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