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Městys Jedovnice s téměř třemi tisíci obyvateli, je obcí s ši-
rokou občanskou vybaveností, bohatým společenským 
a  kulturním životem. Leží asi 25 km od jihomoravské met-
ropole Brna, v těsné blízkosti města Blanska, a tvoří vstupní 
bránu do Moravského krasu. Jedovnice prosluly svými ryb-
níky a díky neobyčejné štědrosti přírody jsou významným 
střediskem rekreace, turistiky avodních sportů, jejichž zná-
most přesahuje hranice regionu i hranice České republiky.

Kemp olšovec

www.olsovec.cz

Jedovnice

Kemp Olšovec, který leží 
na břehu stejnojmenného 
rybníka (40 ha), má 
kapacitu 1500 míst 
v různých formách 
ubytování: bungalovy, 
chatky, pokoje ve zděné 
budově, stany, karavany.
Kemp je ideální základ-
nou pro výlety do Morav-
ského krasu a k ostatním 
zajímavostem okresu 
Blansko nebo také města 
Brna a jeho okolí. 

ubytování 
po celý roK

pohodový pobyt
v moravsKém Krasu
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Jedovnice

   Radnice

   Dům č.p. 49 v ulici Legionářská (Kaplanka)

   Budova č. p. 44 

   Hájenka -  Lesovna č.p. 174 v Jedovnicích 

   Budova  Mš, Zš a SPš

   Julínkův mlýn 

   Hasičská zbrojnice

   Knihovna a turistické informační centrum

   Kemp Olšovec

   Sportovní hala při SPŠ Jedovnice 

   Kostel sv. Petra a Pavla

   Socha sv. Jana Nepomuckého v Jedovnicích

   Kříž v Chaloupkách

   Socha TGM

   Pomník K. H. Borovského

   Lom v ulici

   Rudické propadání 

   Bystřec

   Hrubá lípa

   Památné stromy za kostelem

   Promenáda kolem rybníka

   Dětská hřiště 

   Bankomat
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14.		Socha	TGM
Pomník TGM od sochaře 
V. H. Macha, který byl odhalen 
v roce 1947, následně v roce 
1956 zlikvidován a znovu ob-
noven občany Jedovnic 1992. 

9.	KeMp	olšovec

Kemp Olšovec má kapacitu 1500 míst v různých formách uby-
tování. Je ideální základnou pro výlety do Moravského krasu.

10.	SporTovní	hala	při	Spš	Jedovnice	
Prostory tělocvičny s možností pronájmu mají čistou hrací 
plochou 40 x 20 m a hlediště pro cca 120 diváků. 

17.	rudicKé	propadání	
Rudické propadání je 
nejmohutnější propadá-
ní v Moravském krasu. 
Vody jedovnického 
potoka se zde propadají 
až do hloubky 90 metrů 
a spolu s Býčí skálou tvoří 
druhý nejdelší jeskynní 
systém v České republice. 

2.	 důM	č.	p.	49 
v ulici Legionářská (Kaplanka)
Dům s věží č. p. 49 byl vysta-
věn r. 1892  nákladem F. B. 
Ševčíka, který zamýšlel jeho 
nadační určení pro kněze. 

4.	 háJenKa	-		leSovna	
č.p.	174 v Jedovnicích 
Dodnes zachovalá vý-
znamná stavba z 19. sto-
letí, kterou Jindřich Wan-
kel označil dokonce jako 
lovecký zámeček. Dnes 
slouží jako hájenka.

6.	JulínKův	Mlýn 
Velký mlýn stojí 
pod hrází rybníka 
Dymáku.  Dále 
podél potoka se 
nachází pozůstatky 
hráze rybníka Flo-
riánka, který sloužil 
k pohonu níže po-
ložených hutí.

5.	 Budova		
MaTeřSKé	
šKoly,
záKladní	
šKoly	
a STřední	
průMySlové	
šKoly

7.	haSičSKá	zBroJnice

Zrekonstruovaná hasičská zbrojnice z 2006 s pomníkem pad-
lých hasičů. Hasičský sbor v Jedovnicích byl  založen již r. 1876. 

8.	Knihovna	
a TuriSTicKé	inforMační	
cenTruM	

15.	poMníK	K.	h.	BorovSKého

Nejstarší pomník spisovatele 
K. H. Borovského na Moravě, 
podle něhož nese název je-
dovnické náměstí. Slavnost-
ně odhalen již v roce 1900.  

16.	loM	v ulici

Průzkumný lom, kde je zastižen styk vilémovických vápenců 
macošského souvrství a křtinských vápenců souvrství líšeň-
ského.

19.	hruBá	lípa

300 let stará „Hrubá 
lípa“ byla vysazena 
za časů hraběte Karla 
Ludvíka z Rogendorfu, 
který v Jedovnicích 
vystavěl barokní 
zámeček a nedaleko 
založil ves Rogendorf 
(Krasová). 

11.		KoSTel

Kostel sv. Petra a Pavla s moderní úpravou z 60. let 20. stole-
tí od českých umělců Mikuláše Medka, Jana Koblasy  a dal-
ších, kteří zde působili na pozvání P. Františka Vavříčka.

12.	Socha	Sv.	Jana	
nepoMucKého	v Jedovnicích

Barokní socha sv. Jana Ne-
pomuckého z roku 1717 je 
nejstarší jedovnickou kultur-
ní památkou. Zrestaurována 
v letech 2008-2009.

13.	Kříž	v chaloupKách

Klasicistní kamenný kříž 
z roku 1801 s reliéfy, polo-
plastickým korpusem Krista 
a chronogramem na pod-
stavci. 

18.	BySTřec

Obec Bystřec zanikla během 15. století. V současnosti jsou 
odkryty základy některých původních domů. Vede tudy 
naučná stezka. 

20.	paMáTné	STroMy	za KoSTeleM

21.	proMenáda	KoleM	ryBníKa

Kolem jedovnických rybníků 
vede okružní naučná stezka 
Jedovnické rybníky – Rudické 
propadání 7 km dlouhá se 13 
zastávkami. Na trase se nachází 
2 altánky s naučnými aktivitami.

22.	děTSKá	hřišTě	

1.	 radnice

Jedovnická rad-
nice stojí v horní 
části Havlíčkova 
náměstí. Její nová 
podoba z roku 
1955 nahradila 
původní patrně 
barokní radnici.  

3.	 Budova	č.	p. 44	
Mohutná budova č.p. 44, 
jedna z nejstarších je-
dovnických staveb z roku 
1777, se vypíná ve vrchní 
části Havlíčkova náměstí.
 


