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RYBNÍK OLŠOVEC 
V JEDOVNICÍCH
Jedovnice, které jsou významnou rekreační 
oblastí, vás nalákají příjemným prázdnino-
vým prostředím, a to nejen díky místnímu 
autokempu, ale také díky možnosti koupání 
ve zdejším rybníku. Olšovec patří mezi největ-
ší jedovnické rybníky v Drahanské vrchovině. 

Vybrali jsme pro vás trasu severní části rybníku, kte-
rá vám nabídne romantickou procházku s krásným 
výhledem na rekreační oblast. Nezapomeňte si s se-
bou vzít deku a plavky.

Městys Jedovnice leží asi 25 km od jihomoravské 
metropole Brna, v těsné blízkosti města Blanska. 
Okolní lesy přírodního parku tvoří vstupní bránu do 
Moravského krasu. Vzhledem k zeměpisné poloze 
a neobyčejné štědrosti přírody jsou Jedovnice vý-
znamným střediskem rekreace, turistiky a vodních 
sportů. Místní rybník Olšovec se pyšní rozlohou 42 
hektarů. Na něj pak v nedalekém okolí navazují pří-
rodní úkazy Rudického propadání, Punkevní jesky-
ně, propast Macocha nebo přírodní park Rakovecké 
údolí.

OTÁZKA Č. 1
Spočítej, kolik dřevěných laviček z kulatiny najdeš na 
travnatém prostranství u vody u restaurace Barachov.

A )  1
B )  2
C )  3

OTÁZKA Č. 2
Celou procházku podél vody uvidíš ve zpevnění břehu 
výklenky, ve kterých jsou schody do vody. Kolik 
výklenků napočítáš? Počítej i ty výklenky, kde se 
schody zrovna opravují.

A )  9
B )  11
C )  13

OTÁZKA Č. 3
Jako barvu má skokanský můstek?

A )  Modrou a bílou
B )  Modrou
C )  Modoru a žlutou

OTÁZKA Č. 4
Na informační ceduli se dočteš zajímavosti o živočiších 
v rybníce i to, že dno rybníka je osidlováno bentickými 
organizmy. Které z bentických organizmů jsou uvedeny 
na ceduli?

A )  Maloštětinatí červi
B )  Larvy pakomárů
C )  Maloštětinatí červi i larvy pakomárů

OTÁZKA Č. 5
Čím je zakončena cesta podél vody?

A )  Drátěným plotem
B )  Betonovými zátarasy
C )  Žlutou závorou
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