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Literatura:
s  Bejček V., Šťastný K. a Hudec K. 1995: Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice  

1982–1985. H&H a Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha.
s  Svensson, L. a kol. 2012: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu, Jiří Ševčík, Plzeň.
s  Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice  

2001–2003. Aventinum, Praha.
s  Šťastný K. a Hudec K. (eds.) 2011: Fauna ČR – Ptáci 3/II. Academia, Praha.

Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: okraje lesů, zahrady, parky
Výskyt v ČR: stálý, část populace tažná,  
pravidelně hnízdí na celém území 
Stav a početnost v ČR: mírný pokles,  
450–900 tis. párů

Určování 
v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK žlutavý 
zobák

šedohnědá
hlava

žlutavý 
zobák

 žluté prapory ručních letek

 žluté prapory 
 ručních letek

bílý 
kostřec

dva bělavé 
proužky

silný, 
světlý 
zobák

 menší,
špičatý 
zobák

krajní rýdovací 
pera u kořene žlutá

opeření – převaha 
olivově zelené

opeření – převaha 
šedohnědé

dvě bílé pásky  
v křídle

šedohnědý hřbetzelenavě 
šedá hlava

pěnkava  
obecná

zvonek 
zelený

prostý šat

M

FF

F

bledě  
oranžové  

hrdlo a prsa

žlutohnědé 
břicho a prsa



5

Čížek lesní 
(Carduelis spinus)
Velikost: 11–12,5 cm
Prostředí: jehličnaté (hlavně smrkové) a smíšené lesy,  
v zimě též zahrady, parky a jiná zeleň
Výskyt v ČR: přelétavý až tažný,  
hnízdí na většině našeho území,  
zejména v podhorských a horských oblastech,  
na tahu a v zimě často ve velkých hejnech
Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 90–180 tis. párů

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
Velikost: 11–12 cm

Prostředí: remízky, zahrady, sady,  
hřbitovy, parky ve městech

Výskyt v ČR: tažný (III.–IV. a IX.–X.),  
pravidelně hnízdí na celém území, vzácně i zimuje

Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 450–900 tis. párů

Pěnkava jikavec 
(Fringilla montifringilla)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: na hnízdišti březové a rozvolněné jehličnaté 
lesy, v zimě otevřená krajina, rozptýlená zeleň
Výskyt v ČR: nehnízdí, přes naše území jen pravidelně 
protahuje a početně zimuje (nejčastěji X.–IV.)
Stav a početnost v ČR: v zimě 200–400 tis. ex.  
(1982–1985), v některých letech invazní výskyt

Pěnkava obecná 

(Fringilla coelebs)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: všechny typy lesů, zahrady, parky
Výskyt v ČR: z větší části tažná (III. a IX.–X.), pravidelně 
hnízdí na celém území od nejnižších poloh až po hory
Stav a početnost v ČR: nejrozšířenější a nejpočetnější  
ptačí druh v ČR; mírný pokles, 4–8 mil. párů
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Straka obecná (Pica pica)
Velikost: 40–51 cm, rozpětí křídel 52–60 cm
Prostředí: zemědělská krajina, lidská sídla, 
vyhýbá se větším lesním celkům
Výskyt v ČR: stálá, hnízdí na celém území 
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst,  
50–100 tis. párů

Sojka obecná  
(Garrulus glandarius)

Velikost: 32–35 cm,  
rozpětí křídel 54–58 cm

Prostředí: zemědělská  
i lesnatá krajina, lidská sídla

Výskyt v ČR: stálá,  
hnízdí na celém území 
Stav a početnost v ČR:  

mírný nárůst,  
170–340 tis. párů

Kavka obecná (Corvus monedula)
Velikost: 30–34 cm, rozpětí křídel 64–73 cm
Prostředí: nižší a střední polohy, především lidská sídla
Výskyt v ČR: stálá, hnízdí na celém území, v zimě i ptáci ze S a SZ
Stav a početnost v ČR: stabilní, 10–20 tis. párů

Kavče žlutozobé 
(Pyrrhocorax graculus)
Velikost: 36–39 cm, rozpětí křídel 65–74 cm
Prostředí: vysokohorské prostředí
Výskyt v ČR: velmi vzácný  
zatoulanec

 Ořešník kropenatý 
     (Nucifraga caryocatactes)
Velikost: 32–35 cm, rozpětí křídel 49–53 cm
Prostředí: především mladé  
husté jehličnaté lesy
Výskyt v ČR: stálý, od středních  
poloh po hranici lesa
Stav a početnost v ČR:  
stabilní, 2,5–5 tis. párů

Určování 
v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK
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Krkavec velký (Corvus corax)
Velikost: 54–67 cm, rozpětí křídel 115–130 cm
Prostředí: lesnatá i zemědělská krajina,  
velmi přizpůsobivý
Výskyt v ČR: stálý, pravidelně hnízdí  
na celém území od nížin až po nejvyšší hory
Stav a početnost v ČR:  
silný nárůst, 800–1 200 párů

Literatura:
s  Šťastný K., Hudec K. a kol. 2011:  

Fauna ČR, Ptáci 3/II,  
Academia Praha

s  Svensson L., Grant P. J. 2004:  
Ptáci Evropy, severní Afriky  
a Blízkého východu,  
Svojtka & Co., Praha

s  Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006:  
Atlas hnízdního rozšíření ptáků 
 v České republice 2001–2003,  
Aventinum Praha

Vrána černá (Corvus corone)
Velikost: 44–51 cm, rozpětí křídel 84–100 cm
Prostředí: lesnatá i zemědělská krajina,  
okraje městských sídel 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí  
v Z a J části území, stabilní, 3–6 tis. párů

Vrána šedá (Corvus cornix)
Velikost: 44–51 cm, rozpětí křídel 84–100 cm

Prostředí: lesnatá i zemědělská krajina, okraje městských sídel 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na většině území, ubývá od V na Z

Stav a početnost v ČR: stabilní, 9–18 tis. párů

Havran polní (Corvus frugilegus)
Velikost: 41–49 cm, rozpětí křídel 81–94 cm
Prostředí: zemědělsky obhospodařovaná nížina, 
hnízdí v koloniích, často ve městech 
Výskyt v ČR: celoročně, na našem území  
zimují populace ze S a SV, především z Ruska 
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst, 3–4 tis. párů
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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK
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Sovice krahujová 
(Surnia ulula)
Prostředí: tajga severní Evropy
Výskyt v ČR:  
zcela výjimečné zálety

Sýc rousný 
(Aegolius funereus)
Prostředí: jehličnaté lesy převážně  
ve vyšších polohách, často s příměsí buků,  
důležitá je blízkost otevřených ploch;  
často imisní holiny v horách
Výskyt v ČR: celoročně; lokální výskyt určuje 
především početnost hrabošů a myšic
Hlasová aktivita: za setmění  
(před puštíkem), v toku především  
v I. polovině noci, krátce se ozývá i ráno
Stav a početnost v ČR: mírně přibývá,  
1 500–2 000 párů

Kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum)
Prostředí: smrkové porosty ve středním věku a starší, 
nutná blízkost otevřené plochy, resp. mlazin;  
v horách a podhůří
Výskyt v ČR: celoročně; roztroušeně
Hlasová aktivita: večer před západem slunce;  
ráno od rozbřesku, i za plného slunce
Stav a početnost v ČR: mírně přibývá, 1 200–2 000 párů

kulíšek nejmenší  1 
výreček malý  2
sýček obecný  3
sýc rousný  4
sovice krahujová 5
sova pálená  6

kalous ušatý  7
kalous pustovka  8
puštík obecný  9
puštík bělavý  10
výr velký  11

Lelek lesní 
(Caprimulgus europaeus)
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světlá, nezaměnitelná

často za dne na viditelném místě

delší nohy

široká nízká hlava

strohý výraz

při vyrušení  
velmi štíhlý postoj

hnědá a šedá forma, často viditelná „ouška“

zavalitější

alba – celkově světlejší, 
světlé břicho (Z Evropa, 
někdy i u nás)

guttata – celkově tmavší, 
tmavé břicho (stř. Evropa)

tmavé oči

srdcovitý obličej

Výreček malý 
(Otus scops)
Prostředí: světlé teplomilné lesy, stromořadí, sady; od nížin do podhůří
Výskyt v ČR: tažný, u nás IV.–IX.; jihovýchodní Morava
Hlasová aktivita: za téměř úplné tmy, v toku po celou noc
Stav a početnost v ČR: nepravidelně hnízdí jednotlivé páry,  
může unikat pozornosti

Sova pálená 
(Tyto alba)
Prostředí: otevřená krajina v nížinách, 
hnízdí v zemědělských objektech
Výskyt v ČR: celoročně, mimo hnízdní 
dobu potulky za potravou
Hlasová aktivita: silnější v I. polovině noci
Stav a početnost v ČR: zmizela z řady 
oblastí, v současnosti stabilní; 100–500 
párů (silně se liší v různých letech)

Sýček obecný 
(Athene noctua)
Prostředí: okolí statků a okraje obcí v nížinách, výjimečně i na panelových sídlištích
Výskyt v ČR: celoročně, stálý; především západní Čechy a jižní Morava
Hlasová aktivita: silnější v I. polovině noci
Stav a početnost v ČR: silný úbytek, aktuálně do 80 párů
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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK
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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
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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

světlá hlava

ocas šedý

Literatura: Clark W.S. 1999: A Field Guide to the Raptors of Europe, The Middle East 
and North Africa, Oxford University Press New York j Ferguson – Lees J. & Christie D.A. 
2001: Raptors of the World, Christopher Helm London j Forsman D. 1999: The raptors 
of Europe and the Middle East, T&AD Poyser London j Gensbol B. 2008: Collins Birds 
of Prey, Harper Collins London j Hudec K. a kol. 2005: Fauna ČR, Ptáci 2/I, Academia 
Praha j Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide, 2. vydání, 
Harper Collins London j Špaček M., Kovář K. 1967: Dravci v letu, SZN Praha

Luňák červený 
(Milvus milvus)
Rozpětí: 155–170 cm
Prostředí: otevřená zemědělská 
krajina, malé polní lesíky, lužní lesy
Výskyt v ČR: (II.) III.–X., 
stále častěji přezimuje, 
na jižní Moravě již pravidelně. 
Hnízdí roztroušeně po celé 
republice v nižších a středních 
nadmořských výškách.
Stav a početnost: 
meziročně kolísá, 70–120 párů

světle 
hnědé 
břicho

výrazné černé 
ruční letky

Luňák hnědý 
(Milvus migrans)
Rozpětí: 130–155 cm
Prostředí: zemědělská krajina, 
menší lesíky, lužní lesy, 
je vázán na okolí vodních ploch
Výskyt v ČR: III.–X., 
vzácnější než luňák červený, 
hnízdí zvláště na jižní Moravě 
a v západních Čechách.
Stav a početnost: pokles, 
30–40 párů

Moták pochop 
(Circus aeruginosus)
Rozpětí: 115–140 cm
Prostředí: zemědělská krajina, 
okolí rybníků a mokřadů
Výskyt v ČR: III.–X., početně hnízdí po celé ČR
Stav a početnost: stabilní, 1300–1700 párů

M
F

svrchní strana křídel 
stříbrně šedá

žlutá hlava

křídla hnědá

ve vrcholu křídla 
6 ručních letek

spodina těla hnědá

ocas mělce vykrojený 
a kratší (na šíři křídel),
při úplném roztažení 
rovně uťatý

křídla sahají až téměř 
na konec ocasu

tmavá špice zobáku 
až k nozdrám (zobák 
celkově působí tmavě)

hluboké vykrojení 
dlouhého ocasu 
není při roztažení 
příliš zřetelné

zespodu křídla velký bílý panel 
a pět černých ručních letek

prsa a břicho rezaté

v letu při kroužení 
svěšená křídla („do luku“)

dlouhý vykrojený 
rezatý ocas

světlá 
hlava

žlutý zobák 
jen s malou 
černou špičkou

křídla sahají k nejkratším 
středním ocasním perům 
(do výkroje vidličky)

křídla při kroužení 
lehce svěšená 
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M

F

Moták lužní (Circus pygargus)
Rozpětí: 100–115 cm
Prostředí: intenzivně využívaná zemědělská krajina, obilná pole, louky
Výskyt v ČR: IV.–IX., hnízdí hlavně v obilných polích, vysoké trávě, úhorech
Stav a početnost: mírný vzestup, 150–250 párů

Moták stepní 
(Circus macrourus)

Rozpětí: 105–120 cm
Prostředí: otevřená krajina

Výskyt v ČR: vzácný zatoulanec 
během migrace IX.–V.

Stav a početnost: u nás nehnízdí, 
v Evropě pozorován posun 

hnízdního areálu více na západ 
a častější zálety do střední Evropy 

během podzimu a jara

Moták pilich (Circus cyaneus)
Rozpětí: 105–120 cm
Prostředí: v zimě otevřená krajina, louky, pastviny, 
během hnízdění také lesní paseky
Výskyt v ČR: celoročně, vyšší početnost v zimě mezi X.–III.
Stav a početnost: hnízdění – značný pokles, 0–10 párů, 
zimní početnost meziročně kolísá 

M

F

M
F

ve vrcholu křídla 
4 ruční letky

ve vrcholu křídla 
trojúhelníkovitá 
černá skvrna

v křídle černá páska

bílé břicho a prsa

ruční letky černé

černá páska v křídle 

narezlé spodní 
krovky křídelní

černý vrchol křídla 

šedá hlava

tmavý zadní 
okraj křídla

křídlo kulaté, 
ve vrcholu 5 ručních letek

širší křídlo v loketní části 
než mají ostatní druhy 
(m. lužní a stepní)

celkově působí velmi světle

tmavé krovky

tmavší hlava 
se světlým límcem

oproti podobnému pilichovi 
křídlo špičatější, ve vrcholu 
4 ruční letky
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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

Husa velká (Anser anser)
Velikost: největší z našich hus, téměř jako husa domácí  Prostředí: větší vodní nádrže 
s porosty rákosin nebo ostrůvky v otevřené krajině s poli, loukami a pastvinami  Výskyt 
v ČR: tažná (II.-XI.), v menším počtu i přes zimu, pravidelně hnízdí (III.-V.) v J Čechách 
a na jižní Moravě, hnízdění menšího počtu párů se rozšiřuje do V a SZ Čech a Poodří  
Stav a početnost v ČR: trvalý mírný vzestup, 670–800 párů  Pozn.: Husy velké u nás 
hnízdící jsou přechodem mezi h. v. evropskou (A. a. anser) a větší a světlejší h. v. asij-
skou (A. a. rubrirostris).w Hlasy na: www.birdlife.cz/ptacisvet.html

zobák žlutý (A. a. anser) až světle růžový (A. a. rubrirostris), světlý nehet 

tmavý krk

zobák delší, štíhlejší, 
více žluté kresby

nohy světle růžové

Husa polní (Anser fabalis)
Velikost: o něco menší než husa velká
Prostředí: shromaždiště na větších vodách 
v zemědělské krajině  Výskyt v ČR: J Morava 
a J Čechy, v menším počtu i v s SZ Čechách 
Stav a početnost v ČR: po r. 1975 vzestup 
a až desetitisícové počty v 90. letech, po r. 2000 
výrazné snížení  Pozn.: Husy polní u nás se 
vyskytující patří ke dvěma poddruhům: 
h. p. evropská (A. f. fabalis) a h. p. jamalská 
(A. f. rossicus). Hlavním rozlišovacím znakem je 
tvar a zbarvení zobáku.

Husa malá (Anser erythropus)
Velikost: nápadně malá šedá husa Prostředí: zpravidla na společných shromaždištích 
hus Výskyt v ČR: mezi IX.–V.  Stav a početnost v ČR: výjimečně a zpravidla jednotlivě  
Pozn.: Zmenšená husa běločelá, mladí obtížně rozeznatelní od husy krátkozobé.

Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus)
Velikost: nápadně malá šedá husa  Prostředí: zpravidla na 
společných shromaždištích hus  Výskyt v ČR: nepravidelně 
mezi IX.–IV.  Stav a početnost v ČR: v malém počtu do desítek 
jedinců  Pozn.: Zmenšená husa polní, mladí obtížně rozezna-
telní od husy malé.

Husa běločelá (Anser albifrons)
Velikost: nejmenší z šedých hus Prostředí: společné s husou polní
Výskyt v ČR: společně s husou polní Stav a početnost v ČR: po r. 1990 
trvalé zvyšování početnosti do desetitisíců a zvyšování podílu ve společných 
hejnech severských hus

Anser fabalis rossicus

Anser fabalis fabalis

tmavé nohy

zobák černožlutý, tmavý nehet

u dospělých břicho 
výrazně tmavě skvrnité

nápadné 
bílé čelo

zobák 
růžový, 

světlý 
nehet

křídla shora nejsou 
nápadně světlá

zobák krátký, vysoký, 
tmavý s růžovou kresbou

nápadně světle šedomodrá 
svrchní strana křídel v letu

zobák růžový, 
světlý nehet

skvrnité 
břicho

žlutý kroužek

u dospělých sahá bílá 
až za oko

zobák kratší, u kořene vyšší, 
žlutý úzký příčný pásek
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tmavošedý 
hřbet

krk a hruď 
černé

bílý pás 
na bocích

přední část krku 
rezavohnědá

bílá spodní 
strana

Berneška velká 
(Branta canadensis)
Velikost: větší než husa velká  Prostředí: vodní 
nádrže a pastevní plochy v okolí  Výskyt v ČR: 
ojediněle během celého roku, převážně od 
podzimu do jara Stav a početnost v ČR: jen 
zřídka, většinou jednotliví ptáci

Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
Velikost: velmi malá husa Prostředí: vodní nádrže 
a pastevní plochy v okolí  Výskyt v ČR: od podzimu do 
jara  Stav a početnost v ČR: v posledních letech častěji 
jednotlivě i malé skupiny

bílá skvrna 
u kořene 
zobáku

Berneška bělolící 
(Branta leucopsis)
Velikost: velmi malá husa
Prostředí: vodní nádrže 
a pastevní plochy v okolí
Výskyt v ČR: vzácně, převážně 
od podzimu do jara
Stav a početnost v ČR: v poslední 
době častější výskyt jednotlivých 
ptáků nebo malých skupin

hlava bílá, 
temeno černé

Branta leucopsis

Branta canadensis

A. erythropus juv.

A. albifrons juv.

A. brachyrhynchus juv.

Branta bernicla hrota

Branta bernicla bernicla

vrch těla černý

menší velikost, 
tmavá prsa

větší velikost, 
světlá prsa

Berneška tmavá (Branta bernicla)
Velikost: velmi malá husa  Prostředí: vodní nádrže a pastevní 
plochy v okolí  Výskyt v ČR: vzácně od podzimu do jara  
Stav a početnost v ČR: jednotlivě nebo v malých skupinkách  
Pozn.: K nám zalétá pravidelněji b. t. severoevropská 
(B. b. bernicla), výjimečně b. t. atlantská (B. b. hrota).

světlá spodní 
strana

tmavá spodní 
strana

žlutý kroužek kolem oka

světlý nehet

zobák žlutorůžový, 
tmavší nehet

zobák krátký, tmavý, 
růžově červená kresba

světlá prsa

černé čelo
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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

Linduška lesní (Anthus trivialis)
Velikost: 14–16 cm
Prostředí: rozvolněné listnaté a jehličnaté lesy 
(zejména jejich okraje a paseky), polní lesíky, 
otevřená krajina s rozptýlenými stromy a keři
Výskyt v ČR: tažná (IV. a VIII.–IX.), 
pravidelně hnízdí na celém území od nížin 
až po subalpínské pásmo nejvyšších hor
Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 
450–900 tis. párů 

nažloutlá hruď

Linduška úhorní (Anthus campestris)
Velikost: 15,5–18 cm
Prostředí: chudá písčitá pole, úhory, obnažené písečné 
a kamenité plochy s řídkou vegetací
Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a VIII.–IX.), 
nepočetně hnízdí v nižších polohách, poslední pravidelná 
hnízdiště jsou výsypky po povrchové těžbě v Podkrušnohoří
Stav a početnost v ČR: silný pokles, 20–40 párů

ml.

čárky na bocích 
tenčí než na hrudi

dráp kratší, zahnutý

Jak při zpěvu létají?
a) linduška lesní
b) linduška luční 
c) linduška úhorní

dosp.

tmavý oční proužek

hruď bez skvrn

záda 
bez čárek

hruď 
se skvrnami

světlé nohy

dráp
kratší

a)

c)

světlé nohy

dráp
kratší

tmavý oční proužek

w Hlasy na: www.birdlife.cz/ptacisvet.html
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podzim

kostřec bez čárek

bílý nadoční 
proužek

žlutý

dráp delší, 
lehce ohnutý

Linduška luční (Anthus pratensis)
Velikost: 14–15,5 cm 
Prostředí: vlhké louky a pastviny, rašeliniště, imisní holiny 
Výskyt v ČR: tažná (III.–IV. a IX.–XI.), 
pravidelně hnízdí asi na polovině území 
zejména ve vyšších polohách; vzácně i zimuje  
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst, 
35–70 tis. párů

Linduška horská (Anthus spinoletta)
Velikost: 15,5–17 cm
Prostředí: horské louky nad hranicí lesa, 
rozvolněné porosty kleče, kamenité suti a skalnaté srázy
Výskyt v ČR: tažná (III. –IV. a IX.–XI.), 
nepočetně hnízdí v nejvyšších pohořích 
(Krkonoše, Králický Sněžník, Jeseníky, 
Beskydy); vzácně i zimuje
Stav a početnost v ČR: silný pokles, 
80–130 párů

Linduška rudokrká 
(Anthus cervinus)
Velikost: 14–15 cm
Prostředí: za tahu vlhké louky, 
pole a břehy rybníků 
Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a IX.–X.), 
nehnízdí, přes naše území 
jen pravidelně protahuje

podzim

jaro

olivové až 
béžové boky

čárky na bocích 
jako na hrudi

narůžovělá hruď 
bez skvrn

hruď 
se skvrnami

široké bílé 
ocasní lemy tmavé nohy

světlejší 
červenohnědé 

nohy

dráp
dlouhý

čárkovaný 
kostřec

jaro

       typicky zbarvený M

žlutý

dva bělavé 
proužky

načervenalá hruď, krk 
        a nadoční proužek

b)

bílý nadoční 
proužek

dráp
dlouhý

čárkovaný 
kostřec

bělavá 
hruď
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Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

bílý lem 
na ručních 
letkách

Racek chechtavý
(Larus ridibundus)
Velikost: 35–39 cm
Zimní výskyt v ČR: protahuje, 
zimuje 80–140 tisíc exemplářů

1. zima

1. zima

dosp.

bílý ocas
bílý lem 
na ručních 
letkách

tmavý lem

červený 
s tmavou
špičkou

Racek černohlavý
(Larus melanocephalus)
Velikost: 37–40 cm
Zimní výskyt v ČR: jednotlivě protahuje 
hlavně na jarním tahu

1. zima

dosp.

1. zima

tmavé letky

světlé 
loketní 
krovky

tmavý lem

bílý ocas

bílé letky

červený 
s tmavou
špičkou

tmavý

Racek malý
(Larus minutus)
Velikost: 24–28 cm
Zimní výskyt v ČR: pravidelně 
protahuje po desítkách až stovkách
exemplářů, hlavně na jarním tahu

1. zima

dosp.

černý

tmavá spodina

tmavý lem

bílý ocas

Racek bouřní
(Larus canus)
Velikost: 40–46 cm
Zimní výskyt v ČR: protahuje, 
zimuje 600–1300 exemplářů

tmavá skvrna

tmav

(L
Ve
Zim

dosp.

dosp.

dosp.

dosp.

PS022008.qxd  29.10.2008  22:33  StrÆnka 4



5

Doporučená určovací literatura 
Beaman M., Madle S. 1998: The Handbook of Bird

Identification for Europe and the Western Palaearc-
tic. A & C Black Publishers Ltd., London.

Cramp S. 1983: The Birds of the Western Palaearctic,
Volume 3. Oxford University Press.

Grant. P. 1997: Gulls: A guide to Identification. 
Princeton University Press.

Harris A., Shirihai H., Christie D. 1996: The Macmillan
Birder‘s Guide to European and Middle Eastern
Birds. Macmillan.

Olsen K. M., Larsson H. 2004: Gulls of Europe, Asia
and North America. Helm´s Identification Guides. 
A & C Black Publishers Ltd., London.
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ý lem

dosp.

1. zima

1. zimatmavý lem

bílý ocas

tmavé
křídlo

černá špička
s bílými tečkami

Racek bělohlavý/středomořský
(Larus cachinnans/michahelis)
Velikost: 52–58 cm
Zimní výskyt v ČR: protahuje, zimují desítky exemplářů

1. zima

2. zima

dosp.

žlutý s červenou 
skvrnou

tmavý

skvrnitá

světlá

téměř bílá

tmavý lem

bílý ocas

Racek žlutonohý
(Larus fuscus)
Velikost: 48–56 cm
Zimní výskyt v ČR: pravidelně jednotlivě protahuje

dosp.
černošedý
hřbet a křídla

žlutý s červenou 
skvrnou

dosp.
dosp.

PS022008.qxd  29.10.2008  22:34  StrÆnka 5
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Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Velikost: 10,5–12 cm
Prostředí: listnaté a smíšené lesy, remízky, aleje, zahrady, parky ve městech
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území od nejnižších poloh 
až po hory, směrem do hor ubývá
Stav a početnost v ČR: naše druhá nejpočetnější sýkora, 
0,8–1,6 mil. párů, stabilní stav

Sýkora koňadra 
(Parus major)
Velikost: 13,5–15 cm
Prostředí: listnaté a smíšené lesy, 
zahrady, parky ve městech      
Výskyt v ČR: stálá, 
pravidelně hnízdí na celém území 
od nejnižších poloh až po hory
Stav a početnost v ČR:
nejrozšířenější a nejpočetnější 
druh sýkory u nás, 3–6 mil. párů, 
stabilní stav

žlutáletky a krovky
modrošedé

černá čepička, bílé
ohraničené líce

jednotně šedavé

Sýkora uhelníček 
(Periparus ater)
Velikost: 10–11,5 cm
Prostředí: zejména  jehličnaté lesy, 
ve smíšených lesích vyhledává ostrůvky jehličnanů 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí 
na celém území od nejnižších poloh až po hory, 
v horách často nejpočetnější sýkora
Stav a početnost v ČR: mírný nárůst, 0,5–1,0 mil. párů

Juv.

Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK

široký černý pruh

tenký černý pruh

Juv.

modrá čepička

pruh přes oko

letky a krovky
modré

žlutá

bez pruhu, 
nahnědlé

dva bílé pruhy na
křídelních krovkách

F = M

F = M

F = M

F

M

Sýkora azurová (Cyanistes cyanus)
Velikost: 12–13 cm
Prostředí: Listnaté lesy, porosty podél řek a mokřadů.
Výskyt v ČR: Zřídka se zatoulává na podzimním tahu a v zimě. Pochází ze střední Asie, 
obývá pás od východní Evropy po východní pobřeží Číny.

W Hlasy na: www.birdlife.cz/ptacisvet.html
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Sýkora parukářka
(Lophophanes cristatus)
Velikost: 10,5–12,5 cm
Prostředí: jehličnaté lesy, hlavně borové, 
nebo smíšené lesy s převahou jehličnanů
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území,
avšak často v nízkých hustotách
Stav a početnost v ČR: stabilní, 80–160 tis. párů

Sýkora babka (Poecile palustris)
Velikost: 12 cm
Prostředí: starší listnaté a smíšené lesy 
Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí, avšak místy chybí nebo je vzácnější
Stav a početnost v ČR: slabý pokles v 80. letech, nyní stabilní, 55–110
tis. párů

Sýkora lužní (Poecile montana)
Velikost: 12 cm
Prostředí: v nížinách obvykle ve vlhkých lesích a v porostech podél
řek, ve větších nadmořských výškách pak často v jehličnatých lesích
Výskyt v ČR: stálá, hnízdí pravidelně avšak ostrůvkovitě na většině
našeho území
Stav a početnost v ČR: stabilní, 40–80 tis. párů

Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)
Velikost: 13–14 cm, z toho ocas až 9 cm
Prostředí: listnaté a smíšené lesy s bohatým podrostem, 
porosty podél vodních toků, zahrady a městské parky
Výskyt v ČR: stálý, pravidelně hnízdí zejména v nižších polohách
Stav a početnost v ČR: klesající, 45–90 tis. párů

Literatura: 
Svensson a kol. 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky 

a Blízkého východu, Svojtka & Co., Praha
Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006: 

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice
2001–2003, Aventinum, Praha

chocholka

černý lem

obvykle rozsáhlejší skvrna

matně černá

světlé pole
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Pěnice černohlavá 
(Sylvia atricapilla)
velikost: 13,5–15 cm
prostředí: lesy s křovinatým podros-
tem, okraje lesů, husté křoviny podél
vody, na polích, pasekách, zahradách 
i ve městech      
výskyt v ČR: tažná (zač. dubna – 
pol. října), hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR: značně 
vzrůstající, 0,8 – 1,6 mil. párů
pozn.: patří mezi nejhojnější druhy 
ve stř. Evropě, od 60. let 20. stol. se
objevuje i nový směr migrace na SZ 
do Velké Británie a Irska

Pěnice slavíková (Sylvia borin)
velikost: 13–14,5 cm
prostředí: křovinaté okraje světlých lesů, husté křoviny podél vody, na polích, pasekách, zahradách i ve městech  
výskyt v ČR: tažná (zač. května–pol. září), hnízdí na celém území, hlavně v nižších a středních polohách 
stav a početnost v ČR: stabilní, 200–400 tis. párů

Pěnice vlašská 
(Sylvia nisoria)
velikost: 15,5–17 cm
prostředí: husté křovinaté porosty, 
často trnité, roztroušené keře 
na polích či loukách 
výskyt v ČR: tažná 
(konec dubna–začátek září), 
hnízdí v nížinách a pahorkatinách, 
vázána na suché a teplé oblasti, 
jižní a střední Morava, 
Podkrušnohorské pánve, 
České středohoří  
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 3–6 tisíc párů
pozn.: nejvzácnější z našich pěnic, 
oblíbila si otevřené plochy 
na vojenských cvičištích 
(Brdy, Boletice, Doupov), 
často hnízdí v blízkosti 
ťuhýka obecného

Literatura: 
velikosti: Svensson a kol. 2004: 
Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého
východu, Svojtka & Co. Praha
prostředí, výskyt, stav a početnost 
v ČR: Šťastný K., Bejček V. a Hudec K.,
2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků
v České republice 2001–2003, 
Aventinum Praha

Pěnice pokřovní 
(Sylvia curruca)
velikost: 11,5–13,5 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách, ve městech 
i podél vod, méně na okrajích lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR:
vzrůstající, 60–120 tis. párů

Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK
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Pěnice hnědokřídlá 
(Sylvia communis)
velikost: 13–15 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách i ve městech, 
křovinaté okraje světlých lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území, 
hojnější v nižších polohách   
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 
100–200 tisíc párů 
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bělavé hrdlo
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kulatá hlava

matně žlutozelená duhovka

jasně žlutá duhovka

výrazné šedé proužky

nevýrazné 
šedé proužky 
nedosahují 
až k ocasu

bílé hrdlo

šedé temeno
a tmavé příuší

kratší ocas 
s bílými lemy

tmavé nohy
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F

F
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F
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M
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Kde žijí?
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Pěnice černohlavá 
(Sylvia atricapilla)
velikost: 13,5–15 cm
prostředí: lesy s křovinatým podros-
tem, okraje lesů, husté křoviny podél
vody, na polích, pasekách, zahradách 
i ve městech      
výskyt v ČR: tažná (zač. dubna – 
pol. října), hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR: značně 
vzrůstající, 0,8 – 1,6 mil. párů
pozn.: patří mezi nejhojnější druhy 
ve stř. Evropě, od 60. let 20. stol. se
objevuje i nový směr migrace na SZ 
do Velké Británie a Irska

Pěnice slavíková (Sylvia borin)
velikost: 13–14,5 cm
prostředí: křovinaté okraje světlých lesů, husté křoviny podél vody, na polích, pasekách, zahradách i ve městech  
výskyt v ČR: tažná (zač. května–pol. září), hnízdí na celém území, hlavně v nižších a středních polohách 
stav a početnost v ČR: stabilní, 200–400 tis. párů

Pěnice vlašská 
(Sylvia nisoria)
velikost: 15,5–17 cm
prostředí: husté křovinaté porosty, 
často trnité, roztroušené keře 
na polích či loukách 
výskyt v ČR: tažná 
(konec dubna–začátek září), 
hnízdí v nížinách a pahorkatinách, 
vázána na suché a teplé oblasti, 
jižní a střední Morava, 
Podkrušnohorské pánve, 
České středohoří  
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 3–6 tisíc párů
pozn.: nejvzácnější z našich pěnic, 
oblíbila si otevřené plochy 
na vojenských cvičištích 
(Brdy, Boletice, Doupov), 
často hnízdí v blízkosti 
ťuhýka obecného

Literatura: 
velikosti: Svensson a kol. 2004: 
Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého
východu, Svojtka & Co. Praha
prostředí, výskyt, stav a početnost 
v ČR: Šťastný K., Bejček V. a Hudec K.,
2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků
v České republice 2001–2003, 
Aventinum Praha

Pěnice pokřovní 
(Sylvia curruca)
velikost: 11,5–13,5 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách, ve městech 
i podél vod, méně na okrajích lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území 
stav a početnost v ČR:
vzrůstající, 60–120 tis. párů

Určování v přírodě
Ilustrace: Jan HOŠEK
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Pěnice hnědokřídlá 
(Sylvia communis)
velikost: 13–15 cm
prostředí: husté křoviny na polích, 
pasekách, zahradách i ve městech, 
křovinaté okraje světlých lesů
výskyt v ČR: tažná 
(pol. dubna–konec září), 
hnízdí na celém území, 
hojnější v nižších polohách   
stav a početnost v ČR:
mírně vzrůstající, 
100–200 tisíc párů 
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