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Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“

 Rybník Na Loučkách byl vybudován v letech 1965–1967. K jeho napájení slouží podélně proté- 
 kající Hranečnický potok. Investorem bylo Jednotné zemědělské družstvo Žatčany.

 Původně byl rybník určen k závlahám na přilehlých pozemcích. Tomuto účelu však nikdy nesloužil 
a byl využíván jako přírodní koupaliště. V roce 1968 byl oplocen 
a břehy zpevněny silničními panely. Do rybníka byla zavedena 
4 betonová schodiště a přes potok vedl můstek k chatce s ob-
čerstvením, všeobecně nazývané Bumbálka. V tomto období se 
zde hojně setkávali obyvatelé, bylo zde pískové hřiště na volej-
bal (písek byl přivezen z Písků) a zkrátka to zde „žilo“. 

V roce 1969 byl zpracován projekt na osvětlení, ale k tomu už ne-
došlo. Provoz na Bumbálce byl po jednom roce jako nepovolený 
zrušen. Bumbálka byla v roce 1972 přestěhována do vinohra-
du za drůbežárnou. Zbytky zdí, na kterých byla chata položena,  

jsou stále patrné. 
Můstek s  kovovými 
a pestrobarevně na-
třenými oblouky na-
hradil betonový pa-
nel.

Do  rybníka se na-
sazovaly ryby pro 
rekreační rybaření, 
hlavně pro mládež.

Dřevěnou převlékárnu, která stála na plácku vpravo od stavidla 
si později místní rybářský spolek upravil na chatu.

V roce 1991 se u rybníka a u chaty natáčel film „O bláznech jen 
dobré“ v hlavní roli se Stanislavem Zindulkou. Neudržovaný ryb-
ník ale začal postupně chátrat, rybářská chata byla úplně zdevas-
tována. V  roce 1997 předalo zemědělské družstvo rybník bez-
platně do majetku obce. Pozemky pod vodní plochou patří ale 
více vlastníkům.

V letech 2001–2002 proběhla revitalizace rybníka. V roce 2001 
proběhlo odbahnění rybníka, zpevnění hrází, odstranění schodů 
a některých panelů. Následovalo přebudování vtokového a vý-
tokové zařízení. Na ukončené zemní práce v roce 2002 navazo-
vala obnova zeleně. 

O okolí rybníka a o technické stavby se stará obec. Péči o rybí 
násadu zajišťuje Místní organizace Moravského rybářského sva-
zu Šlapanice. 

Napájení rybníka z  Hranečnického potoka je problematic-
ké. V  letních měsících dochází k  jeho vysychání. Částečný vliv 
na množství vody v potoce má špatná regulace průtoku na stavi-
dle v obci Těšany, které rozděluje tok potoka směrem na Žatčany 
a směrem na Moutnice. 

Cvičení žáků Sboru dobrovolných hasičů na rybníku v roce 1966
(v pozadí Sýkorovy třešně kolem Hranečnického potoka)

Rybník na začátku 70. let dvacátého století

Převlékárna na začátku 70. let dvacátého století

Koupání v rybníku na konci 60. let dvacátého století

Rybník na začátku 70. let dvacátého století (v pozadí lávka k Bumbálce)

Revitalizace rybníka v roce 2001
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