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Poznávání v  Přírodě  velikosti kachny divoké. 
Samec je ve  svatebním šatu velmi pestře vybarvený 
– stále načepýřenou hlavu má světle rezavě hnědou 
(temeno a  týl jsou světlejší), boky bílé, hřbet hnědý 
a zbytek těla černý. charakteristický je intenzivně kar-
mínově červený zobák a  v  letu u  obou pohlaví velmi 
světlá křídla se širokým bílým polem na zadním okraji. 
Samice je celkově žlutohnědá (barvy bílé kávy) s běla-
vými lícemi ostře oddělenými od  hnědé horní části 
hlavy, zobák má tmavý s narůžovělým koncem. Samec 
v prostém šatu se podobá samici, zobák však zůstává 
červený. obdobně zbarvený je i mladý pták, zobák má 
ale celý tmavý. Téměř neustále se zdržuje na  vodní 
hladině, velmi dobře se potápí.

BioLogie  Hnízdním prostředím zrzohlávky rudo-
zobé v  Čr jsou rybníky s  bohatým rostlinným záros-
tem. Jako většina kachen i ona přilétá na hnízdiště již 
v  párech. v  toku plave samec kolem samice s  nače-
pýřeným temenem, někdy ji krmí vodními rostlinami. 
na  jaře bývají samci až v  několikanásobné převaze, 
přesto mezi nimi nedochází k bojům. většina hnízd je 
na ostrůvcích a březích rybníků dobře ukrytá ve vege-
taci. Stavebním materiálem jsou stébla z  nejbližšího 
okolí, šedý prach často vytváří kolem hnízda mohutný 
val. začátek snášení spadá od poloviny iv. do počátku 
vi. ve snůšce bývá 7–12 šedožlutých vajec, která vyse-
zuje jen samice 26–28 dní. zajímavostí je častý hnízdní 
parazitismus, kdy samice kladou vejce do hnízd jiných 
kachen. Mláďata dosahují vzletnosti za  osm týdnů, 
avšak ještě dlouho se drží se samicí. zimoviště našich 
zrzohlávek leží především ve  Francii, část jich ale 
zimuje na  jezerech ve  Švýcarsku a  německu. odlé-
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tají většinou v  iX., nazpět se vracejí v  iii.–iv. Potrava 
zrzohlávky je převážně rostlinná – zelené části rostlin, 
semena, na zimovištích řasy rodu Chara, ze živočichů 
byli zjištěni měkkýši, drobní korýši, vodní hmyz a jeho 
larvy, rybí potěr, pulci a žabky.

rozŠíření  zrzohlávka rudozobá hnízdí v  evropě 
v  mírné a  mediteránní zóně, s  centrem rozšíření 
v  kaspické oblasti a  dále ve  střední Asii. na  většině 
evropského území je její rozšíření velmi mozaikovité. 
v evropě není příliš početná, populace má jen 27–59 
tisíc párů a  mírně roste. Stavy jsou nejvyšší ve  Špa-
nělsku, rusku, rumunsku a  Turecku. v  Čr hnízdila 
zrzohlávka do  poloviny 19. století na  několika mís-
tech Čech. znovu zahnízdila až v  r. 1952 na Českobu-
dějovicku, odkud se rozšířila do  velké části jižních 
Čech (nejvyšší hnízdiště ve 410 m n. m. na Třeboňsku), 
od  r. 1978 i  na  Pardubicko. na  Moravě zřejmě hníz-
dila u Lednice odedávna, konkrétní zprávy jsou ale až 
od začátku 20. století. odtud se rozšířila do celé jižní 
části, později i na střední a severní Moravu. i u nás se 
populace zvětšuje. zatímco v 70. letech hnízdilo v Čr 
120–170 párů, na počátku 21. století to bylo 200–250 
párů.

výSKyT v JižnícH ČecHácH  zrzohlávka rudozobá 
nehojně hnízdí na rybnících v Českobudějovické pánvi 
a v severní části Třeboňska. Především v době jarního 
tahu je sporadicky zjišťována i  v  dalších rybničních 
oblastech (Jindřichohradecko, novohradsko, Tábor-
sko, Písecko, Blatensko).

Podle Palliardiho (1852) hnízdila zrzohlávka v již-
ních Čechách do poloviny 19. století u Třeboně a u Čes. JSV
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Krumlova. Poté až do poloviny 20. století nebylo hníz-
dění známo a také její výskyt byl sporadický a vzácný. 
vařečka (1895) zmínil tři zastižení na Písecku v letech 
1869–1885, podle Bati (1933) byly ve  sbírce muzea 
v zámku ohrada 4 ex. z ryb. velký Tisý z r. 1873.

opětovné hnízdění zrzohlávky v  jižních Čechách 
bylo prokázáno v r. 1952 na rybnících u vlhlav a dívčic 
na Českobudějovicku (Černý 1953a, Formánek 1961). 
Až do  poloviny 60. let se zdejší populace udržovala 
na malém počtu 2–7 párů na rybnících volešku, Kníže-
cím, vlhlavském a Hlásenci u Pištína a vlhlav (Hudec 
& Černý 1972). v  r. 1971 bylo zjištěno poprvé hníz-
dění na  Třeboňsku na  Bošileckém ryb. (Černý 1974). 
v  téže době na  přelomu 60. a  70. let pokračovalo 
šíření v  Českobudějovické pánvi, v  letech 1973–1977 
při prvním mapování zrzohlávky již hnízdily na rybní-
cích od  Čes. Budějovic až po  dívčice (Šťastný et al. 
1987b). v průběhu 70. let početnost hnízdní populace 
na Třeboňsku rychle stoupala, ze sedmi párů v r. 1974 
na 12 v r. 1977 a 15–16 v r. 1979 (Hora 1982a). zvětšilo 

se také územní rozšíření: centrum sice zůstalo nadále 
v oblasti Bošileckého a Horusického ryb., ale v r. 1979 
bylo hnízdění zaznamenáno až u Břilic (Hora 1982a). 
v r. 1980 hnízdilo na Třeboňsku 20–25 párů (Šťastný 
et al. 1996).

ZT

v průběhu 80. let došlo k postupnému výraznému 
poklesu početnosti zrzohlávek (stejně jako dalších 
druhů kachen) na  Českobudějovicku i  na  Třeboňsku. 
ve  druhé polovině 80. let byl stav na  Českobudějo-
vicku odhadnut na pouhých 7–10 párů s centrem roz-
šíření v  oblasti vrbenských rybníků, Bezdreva a  dív-
čických rybníků, na Třeboňsku v té době hnízdilo 7–12 
párů v  oblasti rybníků Horusický, Bošilecký a  velký 
Tisý (Pykal et al. 1990).

od  počátku 90. let počty hnízdících zrzohlávek 
v obou oblastech opět velmi pomalu narůstají, územní 
rozšíření se však prakticky nemění od 70. let. na Čes-
kobudějovicku jsou i v současné době centry výskytu 
rybníky u Čes. vrbného a u dívčic, na Třeboňsku ryb-
níky Bošilecký, Horusický, nadějská soustava a  ryb-
níky u Lomnice n. Luž. v r. 2003 i v r. 2004 L. Šimek (in 
Šťastný et al. 2006) napočítal na  Českobudějovicku 
po 17 párech (+ 21, resp. 19 samců) a na Třeboňsku 17 
a 29 párů (+ 21, resp. 26 samců).

Jen zcela výjimečně bylo v r. 2002 zjištěno hnízdění 
jednoho páru na ryb. řežabinec (T. Had & T. Kovář, FP 
JoK 2002/2), přestože pozorování jedinců nebo párů 
v  hnízdní době jsou tam pravidelná již od  konce 70. 
let (FP JoK). v r. 2001 také úspěšně vyhnízdil jeden pár 
na ryb. Těšín v soustavě Strkovských rybníků na Tábor-
sku (M. Počinek in Fišer 2006).

v průběhu jarního období (iv.–vi.) lze na některých 
rybnících Třeboňska i  Českobudějovicka zastihnout 
soustředění až kolem 50 jedinců (max. 81 ex. 1. iv. 
 2001 na  Horním Přeseckém ryb. u  Lomnice n. Luž.;  
J. cepák & e. Suchomelová, zprávy ČSo 2002, 54: 30). 
Samci mizí na  pelichaniště mimo jižní Čechy už kon-
cem vi., samice a mladí ptáci odlétají zpravidla v prů-
běhu vii. a viii, ojedinělé se zdrží až do Xii.
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Sezónní výskyt na Českobudě-
jovicku a Třeboňsku na základě 
hladinových sčítání; n = 5 926 ex. 
(J. Pykal & J. Ševčík unpubl.).

Změny početnosti v době 
hnízdění (V.–VI.) na Českobudě-
jovicku a Třeboňsku na základě 
hladinových sčítání v letech 
1990–2012; n = 5 149 ex. (J. Pykal 
& J. Ševčík unpubl.).
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