
Rybník Kadoch 

3,5 km 
 
 
 

Rostlinstvo a živočišstvo 
 

V okolí rybníka se na zamokřených loukách vyskytuje řada  
chráněných druhů rostlin (např. prstnatec májový, kosatec žlutý, jetel 
kaštanový, suchopýr úzkolistý), žab  a ptactva. 

Hnízdí zde pochop rákosní (Circus aeruginosus) z čeledi 
krahujcovitých. Je nejhojnější a největší z rodu motáků – v rozpětí měří 
až 125 cm. Samice je hnědá, samec šedohnědý s tmavším „pláštíkem“ 
přes hřbet a část křídel. Zimu tráví ve Středomoří, přilétá počátkem 
dubna a staví si hnízdo v nepřístupném rákosí, často i uprostřed rybníka. 
Loví žáby, hmyz, plazy a hraboše, vybírá také vejce z hnízd racků a chytá 
jejich mláďata. 

Cvrčilka zelená (Lucustella 
naevia – viz obrázek) a vzácnější 
cvrčilka říční (Locustella 
fluviatilis) z čeledi pěnicovitých 
získaly své jméno podle 
jednotvárného „cvrčení“, jímž se 
ozývají. Jsou to drobnější, nazelenalí 
ptáčci, hnízdící staví v trávě 
uprostřed křovin na vlhčích místech. 
Živí se nejrůznějším hmyzem, který 
dokáží chytat i v letu. 
 Oblastí někdy přelétá volavka 
popelavá  (Ardea cinerea) a čáp 
černý (Ciconia nigra). 

 Z žab můžeme uslyšet 
skokana zeleného (Rana 
esculenta) i hnědého (Rana 
temporaria), dále ropuchu 
obecnou (Bufo bufo – viz 
obrázek) a blatnici skvrnitou 
(Pelobaces fuscus), noční žábu, 
která se ve dne zahrabává do 
země nebo se skrývá pod 
kameny. 

 
 



Mohyly na Smutné 
 

Rybník je napájen přítokem říčky Smutné. Názory na to, kde 
vlastně Smutná pramení, se různí: na některých mapách je jako Smutná 
označován Nadějkovský potok, který teče podél silnice z Květuše do 
Nadějkova a pod Nadějkovem se slévá s Cedronem, jinde nese jméno 
Smutná potok až od tohoto soutoku, ještě jinde je jako Smutná označen 
právě potůček, napájející rybníky Kadoch a Sloup. Podle 
vodohospodářských údajů pramení Smutná už před Jistebnicí a Cedron 
je pouze jejím místní názvem. S jistotou můžeme říci pouze to, že Smutná 
sbírá vodu z celého Nadějkovska a poblíž Bechyně se vlévá do Lužnice. 
Podle  jejího toku bylo objeveno velké množství mohyl - krajina kolem ní 
tedy zřejmě sloužila jako pohřebiště a odtud získala říčka své jméno.  

Zvyk pohřbívat pod mohylami se v jižních Čechách rozšířil v době 
halštatské (starší doba železná, po r. 800 před Kristem), v období 
halštatské mohylové kultury. Obsah mohyl je rozmanitý: pod 
navršenou zemí se nachází někdy pohřeb  kostrový, častěji však žárový 
(t.j. popel buď přímo v mohyle nebo v keramické nádobě). Většinou byly 
v mohylách nalezeny také milodary – pohřební keramika, zbraně i 
ozdobné předměty. 

Archeolog Jan Karel Hraše (1840 - 1907), rodák z vesnice Rataje, 
která rovněž leží na Smutné, našel v jejím povodí celkem 11 pohřebišť 
s více než 1000 hroby z doby bronzové a železné. Zmiňuje se (bez bližších 
podrobností) i o pohřebištích u Nadějkova a Modlíkova. Nejbližší 
doložené mohyly se nacházejí u vrchu Chlum poblíž Sepekova, dále u 
Hánova, Srlína, Borovan, Ratají a na Bechyňsku. Poblíž Opařan byly 
v mohylách objeveny bohaté nálezy z mladší doby železné, které jsou 
dnes součástí sbírek Národního muzea: zlatá čelenka a náušnice, 
keramika, železné předměty a rytinami zdobený turban.  

 
Rybník Kadoch využívají ke koupání hosté rekreačního střediska 

Mozolov, které patří podniku ZVVZ v Milevsku. Je vybaveno hřišti, 
tenisovým kurtem, bazénem i saunou, zajišťuje ubytování v objektu i 
v přilehlých chatkách. Celoročně zde probíhají soustředění sportovců, 
školy v přírodě, ozdravné a rekreační pobyty. Poskytuje i občerstvení pro 
kolemjdoucí turisty. 
 

 
Stezka pokračuje přes areál rekreačního střediska (okolo teni-

sových kurtů) a přes les k rybníku Sloup. 
 


