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Rybník Olšovec

• Olšovec se nachází u obce Jedovnice

• svou plochou přesahuje 42 hektarů

• v minulosti sloužil rybník k chovu ryb, první 
zpráva o výlovu rybníka Olšovce je z roku zpráva o výlovu rybníka Olšovce je z roku 
1900

• 1967 byl rybník Olšovec prohlášen 
rybníkem rekreačním





Co se nám nelíbilo

• přestože je rybník rekreační, nemá k rekreaci dostatečně 
přizpůsobené pláže
– celá část rybníka na straně Jedovnic má betonové břehy se 

zábradlím
– asi polovina délky takového břehu se nachází hned u parkoviště, 
čímž se břeh stává nepoužitelným k rekreaci

– druhá polovina pláže už nabízí travnaté plochy k příjemnému – druhá polovina pláže už nabízí travnaté plochy k příjemnému 
pobytu na slunci i ve stínu, ale chybí jakýkoliv přístup do vody, 
kterému brání zábradlí

– další velkou část pláží tvoři zalesněná plocha, také nepoužitelná 
k rekreačnímu využití

– zbytek rybníka lemují rekreační střediska na jedné straně a na 
straně druhé autokemp, zde se sice najde nějaké to travnaté 
místo dokonce i se skluzavkami, které jsou však v hrozném 
stavu



Fotografie nám ukazuje 
již zmíněné skluzavky, 
které nejen že podléhají 
korozi,ale jejich umístění 
je naprosto nesmyslné. 
Pokud se sklouzne Pokud se sklouzne 
dospělý člověk, je velice 
pravděpodobné, že si 
rozbije celá záda o 
kamenité dno,které je na 
břehu rybníka. Hloubka 
vody je totiž mizivá.(cca 
0,5 m)



Na této fotografii 

můžeme vidět 
betonový břeh 
rybníka se 
zábradlím, v 
pozadí sice 
krásné travnaté krásné travnaté 
plochy, ale 
bohužel bez 
pohodlného 
přístupu

k vodě.



Co se nám naopak líbilo

• obyvatelé obce pečlivě uklízí nepořádek ve vodě i 

několikrát do týdne

• kolem rybníka bylo nejméně 5 hospůdek s krásným 

rekreačním pohledem na vodu

• trávník v okolí je opravdu udržovaný a nabízí prostory k • trávník v okolí je opravdu udržovaný a nabízí prostory k 

odpočinku na slunci i ve stínu



Jak bychom to vylepšili

• odstranění zábradlí na nerizikových místech a vytvořit 

tak jednoduší přístup do vody, případně vybudovat 

schůdky do vody

• a na závěr přidat nové vodní i pozemní atrakce případně 

staré skluzavky nahradit novými, postavit placený staré skluzavky nahradit novými, postavit placený 

tobogán, vytvořit dětská hřiště (prolézačky, houpačky, 

píseček, atd…)   

Benešovský, Beránek, Dujíček, Hanák, Kucin, Mareš


