
 Žatčanské rybníky jsou zmiňovány již v 16. století jako součást vrchnostenského statku. Jsou jmenovány čtyři: 
 Žatčanský, Nesvačil, Hranečník a Jiřko (Jezírko). Žatčanskými rybami bylo zásobováno Brno a dokonce se dob-
ře prodávaly i  do  Vídně. Díky rybníkům se dříve obyvatelé Žatčan živili rybařením, v  zimních měsících košíkářstvím a  pletením tašek z  vrbo- 
vého proutí a rákosu rostoucího podél rybníků. Rákos rostoucí kolem rybníků využívali obyvatelé k topení. Na obecní pečeti z poloviny 16. stol. 
nacházíme nápis S. DIEDIN SSACZAN a obraz dvou ryb křížem přes sebe položených.

Žatčanský rybník od Újezda napájely 
vodou tři hlavní zdroje: staré řečiště 
označované jako Fluggraben (odvod-
ňovací stoka), jalová struha Újezdské-
ho rybníka označovaná jako Sausbach 
a náhon újezdského mlýna. Východní 
část rybníka byla mělká, bažinovitá, 
vedly v  ní cesty a  stromořadí. Voda 
na náhon druhého žatčanského mlý-
na se vedla odvodňovací stokou pod 
Flonkami a kolem Kouta.

Žatčanský rybník byl vypuštěn v roce 1834 a vysušen v roce 1836. Na roz-
hodnutí o  vysušení měla vliv úplná likvidace Měnínského rybníka v  letech 
1819–1822, velká konjunktura cukrovarnického průmyslu a stálá potřeba cuk-
rovky, které se dařilo nejlépe na půdách vypuštěných rybníků.

Do Újezda dříve nevedla žádná cesta. Chodilo se po hrázi kolem koryta staré-
ho řečiště pod Flonkami až k Rychmanovu. Silnice na Újezd se začala stavět 
v letech 1890–1891 a po dostavbě mostu přes řeku byla uvedena do provozu 
v roce 1894. 

Po  vysušení Žatčanského rybníka tekla řeka Cézava, jak místní nazývají 
Litavu, od Zbraně velkým obloukem kolem Telnice. V  letech 1925–1926 
proběhla regulace toku a napřímené koryto se přiblížilo k vesnici.

Po zániku velkých rybníků zůstalo v Žatčanech několik rybníků menších. Ryb-
ník Na Dolech přímo v obci sloužil jako rybárna. Také se na něm bruslilo. 

Rybník se postupně zanášel, jak do něj dešťová voda splachovala hlínu. Obyvatelé do něj také sypali různý nepořádek a popel. Byla to bahnitá 
a mělká nádrž, kterou využívaly kachny. Kompletně byl zavezen zeminou z úvozu při výstavběasfaltové silnice do Újezda v roce 1961. V roce 1975 
zde myslivci vysázeli park.

Hranečnický rybníček u Hranečnického potoka směrem na Nesvačilku byl pozůstatkem historického rybníku Nesvačil. Měl obdélníkový tvar. 
Dno bylo do třetiny dlážděné, takže byl využíván k plavení koní. Bylo možné do něj zajet s celým povozem. Rybníček byl postupně zasypáván a zcela 
zmizel v 70. letech 20. století.

V letech 1965–1967 byl jako závlahová nádrž vybudován rybník Na Loučkách, který je v současné době jediným žatčanským rybníkem.
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