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Pohled na Chlum přes Velký rybník kdysi a dnes (Foto archiv Jiřího Sekery, Kurz únor 2018)

Rybníček Sázka dnes slouží  
jako požární nádrž  
(Foto Kurz, duben 2018)

Hajanský potok po průtoku obcí přijme vodu z nebeského obecního Velkého rybníka, rozlévajícího se 
do plochy 1,50 ha u vesnice Chlum. Leží pod lesem Škalí. Po hrázi vede cesta odbočující ze silnice Blat
ná–Hajany. Dříve dostával vodu ještě ze Sázek, které se nacházely v horní části návsi, a z obecního ryb
níčku V Průhonech, který byl zavezen. Kolem Velkého rybníka byly pastviny a rybník sloužil především 
k chovu husí domácích.
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Velký rybník u Chlumu (Foto Kurz, únor 2018)

Zavezený rybníček „V Průhonech“ na kraji místní skládky (Foto Kurz, únor 2018)
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Členitý průtočný rybník pod obcemi Hajany a Chlum o vodní ploše 18,61 ha, který se jmenuje 
 Hajanský. Sousedí na severu s lesem Škalí, na jihu s osadou Řečice a na západní straně je otevřen do plo
ché krajiny. Vodu dostává z Dolejšího Tchořovického rybníka a z Hajanského potoka. Od výpusti od
téká do potoka Smoliveckého. Z ji
hozápadního cípu rybníka je odtok 
regulován dvěma stavidly v kovové 
konstrukci, před nimiž je osaze
na česlová stěna trojúhelníkového 
tvaru, do rybníka Řečického. 

Vlevo od přelivu je snížené 
místo, které může sloužit při vyš
ších průtocích jako nouzový přeliv.

Hajanský rybník od jihu (Foto Kurz, leden 2018)

Bezpečnostní přeliv Hajanského,  
kterým vytéká voda do Řečického  

(Foto Kurz, leden 2018)
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Po 200 m dlouhé hrázi, z návodní strany porostlé olšemi a ze vzdušné statnými duby, vede asfalto
vá cesta do Řečice. Velkostatku sloužil jako výtečný rybník hlavní, výtažný i komora. Osazoval jej 50 až 
65 kopami roční nebo 40 až 45 kopami dvouleté násady. Před výlovem jej vypouštěl 5 dnů. 

Hajanský rybník se osazuje 16 000 kusy tříletého kapra o hmotnosti 50 dkg, celkem 8000 kg, 500 kusy 
tříletého amura o hmotnosti 1 kg, o celkové hmotnosti 500 kg. Vyloví se kolem 14 000 kusů tržního 

kapra o hmotnosti 2 kg, což 
představuje celkem 28 000 kg, asi 
400 kusů tržního amura o hmot
nosti rovněž 2 kg, celkem 800 kg.

Jarní pohled na Hajanský od severu (Foto Kurz, duben 2018)

Zimní pohled na Hajanský 
od severu. (Foto Kurz, leden 2002)


