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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

světle hnědý  
s živě narezavělým 
nádechem

světle olivově 
hnědý

šedobílý okraj 
křídla

masově 
růžové

rezavě žluté, 
pouze náznak 
světlejších 
špiček

velký přesah  
ručních letek

bělavé s nažloutlým 
nádechem, ale s tmavšími 
žlutohnědými boky 

bělavé s nažloutlým  
nádechem

malý přesah  
ručních letek

tmavší

světlejší

Literatura: Balát F. 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia, Praha. 
j Hudec K. a kol. 1983: Fauna ČSSR, Ptáci 3/1, Academia, Praha j Kennerley P., 
Pearson D. 2010: Reed and Bush Warblers. Christopher	Helm, London. j Svensson 
L., Grant P. J. 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu, Svojtka	&	Co., 
Praha j Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků 
v České republice 2001–2003, Aventinum, Praha.

Rákosník velký 
(Acrocephalus arundinaceus)
Velikost: 16–20 cm
Prostředí: trvale zaplavené porosty 
rákosu a orobince
Výskyt v ČR:  
tažný (IV.–V. a VIII.–IX.),  
hnízdí řídce v nižších polohách;  
pouze lokálně (jižní Morava,  
Polabí) je hojnější 
Stav a početnost v ČR:  
mírný vzestup, 1 200–2 400 párů

Cvrčilka slavíková 
(Locustella luscinioides)
Velikost: 13,5–15 cm
Prostředí: větší zaplavené rákosiny nebo porosty  
orobince, většinou s podrostem ostřic 
Výskyt v ČR: tažná (IV. a VIII.–IX.)
Stav a početnost v ČR: mírný vzestup, 450–900 párů

Rákosník zpěvný 
(Acrocephalus palustris)
Velikost: 13–15 cm 
Prostředí: husté bylinné porosty podél  
vodních toků, komunikací i na okrajích rybníků,  
často i v ruderální vegetaci na skládkách,  
úhorech atp. Pravidelně i na okrajích  
řepkových a obilných polí. 
Výskyt v ČR: tažný (V. a VIII.), pravidelně hnízdí  
na celém území, a to i ve vyšších polohách  
Stav a početnost v ČR: stabilní, 80–160 tis. párů

Rákosník obecný 
(Acrocephalus scirpaceus)

Velikost: 12,5–14 cm
Prostředí: především porosty rákosu  
a orobince ve vodní i terestrické fázi  
Výskyt v ČR: tažný (IV.–V. a VIII.–IX.),  

pravidelně hnízdí v nižších a středních  
polohách na celém území

Stav a početnost v ČR: 
stabilní, 50–100 tis. párů 
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Rákosník tamaryškový 
(Acrocephalus melanopogon)
Velikost: 12–13,5 cm
Prostředí: rákosiny větších rybníků 
Výskyt v ČR: vzácně za tahu  
a po vyhnízdění (III.–IV. a VII.–X.),  
především na jižní Moravě.  
Velmi vzácný v hnízdní době  
(1 × pokus o zahnízdění). 

Rákosník proužkovaný 
(Acrocephalus schoenobaenus)

Velikost: 11,5–13 cm
Prostředí: okraje rákosin přecházející  

do vlhkých luk (ostřicové stoličky),  
často s roztroušenými keři

Výskyt v ČR: tažný (IV. a VIII.–IX.),  
pravidelně hnízdí, zejména v nižších polohách

Stav a početnost v ČR:  
kolísající, 40–80 tis. párů

Rákosník ostřicový 
(Acrocephalus paludicola)

Velikost: 11,5–13 cm
Prostředí: většinou vlhké louky a okraje rákosin
Výskyt v ČR: tažný (IV.–V. a VIII.–IX.), nehnízdí,  

přes naše území pouze vzácně protahuje  

Cvrčilka zelená 
(Locustella naevia)

Velikost: 12,5–13,5 cm
Prostředí: především vlhké louky  

s roztroušenými keři a okraje rákosin,  
řidčeji i sušší stanoviště (úhory, rumiště, paseky)

Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a VIII.-IX.),  
pravidelně hnízdí na celém území

Stav a početnost v ČR: stabilní, 18–36 tisíc párů

Cvrčilka říční 
(Locustella fluviatilis)
Velikost: 14,5–16 cm
Prostředí: okraje vlhčích listnatých lesů  
a louky zarůstající keři, též porosty křovin  
a vyšších bylin (často kopřivy)  
podél vodotečí, cest atd. 
Výskyt v ČR: tažná (V. a VIII.),  
pravidelně hnízdí na celém území
Stav a početnost v ČR: stabilní, 10–20 tisíc párů




