
 V romantické krajině při silnici z Bezděkova do Hradiště se rozprostírá malebně položený 
rybník Jámský, jen o 20 arů větší než výše položený Protivský, z něhož dostává vodu. Zmiňován je 
již roku 1638, kdy byl dohled nad ním svěřen novému mlynáři na blízkém Hořejším mlýně Janu 
Vejrkovi, který toho roku koupil mlýn od vrchnosti. Roku 1661 je uveden v rybničním registru lnář-
ského panství jako rybník hlavní s maximální kapacitou 30 kop rybí násady. Nyní se nasazuje 
12 000 kusy dvouletého kapra o celkové hmotnosti 1080 kg a 2000 kusy štičí násady. Vyloví se asi 
10 000 kusů tříletého kapra o celkové hmotnosti 3000 kg a kolem 1000 kusů štiky. 

Jámský rybník od jihu, v pozadí Hradiště. Z jihozápadu přitéká Hradišťský potok,  
od severu vodoteč z rybníka Chvátalů (říjen 2017) 
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 Jámský rybník od bezpečnostního splavu (únor 2017) 
  

 Vysoká hráz Jámského rybníka při povodni 11. srpna 1925 nevydržela nápor přívalu vod, 
protrhla se a celé údolí Hradišťského potoka bylo zaplaveno vodou. Hráz byla zacelena a opevněna 
kamenným obložením a roku 1993 vybavena novým šroubovým vypouštěcím zařízením. Splav byl 
postaven ještě v 19. století a v roce 1971 opatřen železnou konstrukcí s šesti dřevěnými stavidly, 
která se obsluhují ručně z manipulační lávky. Jimi se vypouští nadbytečná voda. Po hrázi vede pěši-
na, která pokračuje po železobetonové lávce přemosťující kamenný splav.  
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 Nový rybník Chvátalů (říjen 2017) 

 Na levostranném přítoku do Jámského leží nově vybudovaný téměř hektarový rybník Chvá-
talů, určený k chovu ryb. S jeho výstavbou se započalo v roce  2014 a zkolaudován byl v prosinci 
 2017. Majitelem je Petr Chvátal z Blatné.  
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 Pod Jámským rybníkem vytéká 
z Hradišťského potoka náhon, kterým přité-
kala voda do Hradišťské nádržky Hořejší 
(0,34 ha). Nádržka sloužila jako zásobárna 
vody pro pohon mlýna zvaného Hořejší,  o 
němž je nejstarší zpráva z roku 1442. Dnes 
patří obojí Mgr. Petru Štěpánkovi.  

Mlýn nesoucí jméno posledního mlynáře Jo-
sefa Štěpánka, jehož kola roztáčela voda z 
Hradišťské nádržky Hořejší (květen 2017) 
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Rybníček Lehečků, dole Dvorský v Hradišti (květen 2017),  
na vedlejší straně Nové Zahorčičky (únor 2017) 
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 Z nebeského Dvorského rybníčku (0,35 ha), který leží uvnitř obce Hradiště pod bývalým 
dvorem lnářského velkostatku, odtéká voda zčásti do potoka Hradišťského a zčásti do Hradišťské 
nádržky Dolejší, ležící na Kopřivnici. Rybníček je obložen panely, opatřen kovovým zábradlím a 
upraven jako protipožární nádrž. 
 Zprava přitéká do Hradišťského potoka voda ze čtyř rybníků zahorčičských. Nejvýše polo-
žený nebeský soukromý rybníček Lehečků (0,30 ha) dostává vodu z okolních pozemků. Voda odté-
ká rourami do rybníka Nové Zahorčičky (4,46 ha). Ty leží na východním okraji vesnice, voda při-
téká z Malých Zahorčiček i z výše položených polí. Po koruně 225 m dlouhé hráze vede silnice ze 
Zahorčiček do Tchořovic, opatřená kamennými patníky. Pod silnicí vede jalová stoka.  
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