
Charakteristika - Štika obecná:  
 

 
 
Čeleď štikovití  (esocidae) zahrnuje pouze jeden rod (Esox), který má pět druhů 
 

� jeden žije v evropě (E. lucius) 
� dva druhy se vyskytují v asii (E.lucius a E. reicherti) 
�  a čtyři druhy jsou rozšířeny v Severní Americe (E. lucius, E. americanus, E. 

masquinongu, E. niger) 
 

Všechny druhy mají společnou charakteristickou stavbu těla, které je podlouhlého 
válcovitého tvaru se širokým hřbetem, ukončeno v předu protáhlou zploštělou hlavou 
s ozubenou široce rozevíratelnou tlamou. 
 
E lucius  se vyskytuje na severní polokouli v pásmu 35 a 75 rovnoběžkou. V 80. 
letech byl tento druh prokázán v Portugalsku a zaveden i ve Španělsku. Asie 
v povodí Aralského jezera až severní ledový oceán v Americe rozšíření tohoto druhu 
od Aliašky na jih až po Nebrask. 
 
E. americanus  – východní část severní Ameriky, dále obývá jezera na hranicích 
USA a Kanady a celé východní pobřeží USA 
 
E. masquinogy  – oblast velkých jezer na hranicích USA a kanady, povodí řeky Ohio. 
 
E. Niger  – žije v oblasti pobřeží Atlantického oceánu na severu až po Floridu 
 
Původní areál rozšíření jednotlivých druhů se postupně mění, neboť člověk záměrně 
vysazuje jednotlivé druhy do oblastí, kde se původně nevyskytovali, obývá všechny 
typy stojatých vod s výjimkou vysokohorských jezer 
 
Hlava štiky tvoří 28-36 % délky těla, postranní čára často zdvojená či rozvětvená 
Tvar těla je přizpůsoben k dravému způsobu života 
Zbarvení – u starších jedinců výraznější než u mladších to platí i o skvrnách, které 
přecházejí v příčné pruhy 



 
 
Štičí jikry nelze zcela vylíhnout v zugských láhvích. Jakmile se začnou ukazovat první 
vylíhnuté embrya tj. za 10 – 12 dní při teplotě 10 °C je nutno p řemístit plůdek z lahví 
do rozplavávacích aparátů „Ryckl- Vacek“ opatřených mřížkami k zavěšení štičích 
embryí. 
 

 
 
Vylíhnutý plůdek nemá žádnou podobnost s dospělou štikou je to „larva“ dlouhá si 8 
mm s mohutným žloutkovým váčkem. V místě příštích úst opatřená orgánem 
umožňujícím přichycení k pevnému podkladu. 
 

 
 



Plůdek setrvává ve svislé poloze asi 10 dní potom nabývá více rybí podoby a opouští 
svá stanoviště a počíná vést samostatný život. 
Přikrmuje se dafniemi, propuká u něj již dravost a druh ohrožuje druha. 
Je proto v této době nutno přenést plůdek a vysadit do volné přírody, aby se 
zabránilo kanibalizmu. 
 
Vysazení štiky: 
 

 
 
Vysadit jen na vhodná místa – podle velikosti. 
Vhodné – zarostlá místa řek a rybníků (prohřátá sluncem). 
Vysadit po obou březích řek a rybníků na klidná místa. 
 
Přirozený výt ěr – dříve do lučních mělčin, při jarních vodách, samy se vytřely a 
plůdek neměl nakrátko v zavodněných travinách mnoho nepřátel, ale dosti potravy a 
povyrostlí se vracel do koryta řek. 
Toto jsou zřejmě hlavní příčiny, proč štika tento ušlechtilý dravec našich vod někde 
ustupuje a žádná umělá líheň nedocílí výsledku jako při přirozeném výtěru. V řece 
začíná výtěr bílé ryby a štika začíná mít dostatek potravy 
 
Švýcarská a holandská jezera dva odlišné druhy štik: jeden tzv. obyčejný, jehož 
příslušníci se třou od konce února do konce března a druhý jehož příslušníci 
nepoužívají ke tření pobřežní místa, nýbrž se vytírají ve větších hloubkách a to 
hlavně v dubnu až do začátku května 
 
Výtěr: švýcarská metoda (cedník) vymačkávají se jikry z jedné nebo více jikernaček 
do mísy a na ně se vymačká mlíčí. Pak se jikra a mlíčí opatrně promíchá husím 
brkem nebo stěrkou a nechá nejméně 1 hodinu v klidu.Tato směs se může 
transportovat. 
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