
Lanškrounská kronika za počátek místního 
rybníkářství považuje rok 1433. Tehdy prav-
děpodobně vzniklo několik malých rybníčků 
na Zadním potoce přitékajícím od Jakubovic 
a sbírajícím vodu i od Mariánské hory. Tyto 
rybníčky ležely nedaleko klášterního dvora 
Krumvaldu (původně Kronfeldu), který stá-
val nad dnešním Olšovým rybníkem v těsné 
blízkosti silnice do Jakubovic.

V 19. století začínala postupně narůstat 
mimoekonomická, to znamená zdravotní, 
sportovní a rekreační role rybníků a celého 
jejich okolí, nazývaného nejdříve městská 
pole, později městský les (Stadtwald) a ješ-
tě později jednoslovným názvem Kypuše 
(Kühbusch). Současný název Obora dostalo 
toto území až roku 1964.
 
Někteří lanškrounští občané se pokoušeli 
zvelebit okolí rybníků drobnými stavbami 
a terénními úpravami. Roku 1820 postavil 
bohatý měšťan Franz Schmeisser u vodního 
pramene nad hrází Olšového rybníka mari-
ánský pomníček a pramenu se začalo říkat 
Mariánská studánka. Další, vydatnější pra-
men nad Pšeničkovým rybníkem, původně 

zvaný Vápenný, upravili r. 1861 lanškroun-
ští ostrostřelci a na počest svého velitele, 
lékárníka Eduarda Erxlebena, jej nazvali 
Eduardovým pramenem.
 
Roku 1911 vybudoval mlynář Jan Müller 
poblíž rybniční hráze nové koupaliště s dře-
věnými šatnami, lehátky a půjčovnou loděk. 
Koupaliště prosperovalo, a tak roku 1927 
došlo k jeho modernizaci. Vznikla jednopa-
trová zděná restaurace s dřevěnými šat-
nami po stranách, uprostřed rybníka stál 
odpočinkový pavilon, do vody vedla vstupní 
mola atd. Celý areál byl na počest Müllerovy 
manželky nazván Tereziiny lázně. Rozvinul 
se tu pestrý kulturní a zábavný život, pořá-
daly se tzv. benátské noci, vodní karnevaly a 
další atraktivní akce.

V  dnešní době rekreační oblast u rybníku 
Dlouhý s řadou možností nabízí ubytování, 

Lanškrounské rybníky od 
počátků do současnosti

stravování a prostor pro volnočasové akti-
vity. Málokde najdete vedle sebe přírodní 
koupaliště s pláží, molem, půjčovnou loděk, 
paddleboardů, šlapadel, minigolfem a lu-
kostřelnicí. A to vše na cyklotrase i okruhu 
pro pěší. Nachází se zde beachvolejbalové 
kurty a také areál s  několika kempy, kde 
můžete využít ubytování v chatkách, objeví-
te turistickou základnu i jacht klub.

Původní přírodní park, který byl zřízen v roce 
1990 jako oblast klidu, byl v roce 2016 vy-
hlášen za přírodní rezervaci. Po zpevněných 
cestách vede rezervací cyklotrasa (č. 4221).

Okolím kaskády rybníků provádí vycházkové 
okruhy s naučnou stezkou. Začínají hned u 
největšího rybníku Dlouhý. Kratší okruh je 
vhodný i pro rodiny s kočárkem či hendi-
kepované. Měří 1,2 kilometru. Celá naučná 
stezka pak 5,5 kilometru. Přírodní park se 
dá projít po zpevněných cestách a pěšinách 

i po povalových chodníčcích nad mokřady 
u rybníků. V roce 2004 byly Lanškrounské 
rybníky pro svoji výjimečnost zapsány do 
národního seznamu evropsky významných 
lokalit Natura 2000.

Naučná stezka v přírodní 
rezervaci Lanškrounské 
rybníky

Přírodní rezervací Lanškrounské rybníky 
prochází vycházkový okruh s naučnou stez-
kou, kde se mohou návštěvníci podrobněji 
seznámit se zajímavostmi tohoto území. 

Na naučné stezce je umístěno osm infor-
mačních panelů: 

• Ochrana území přírodního parku
• Historie lanškrounských rybníků
• Živočichové v okolí rybníků
• Vodní a mokřadní rostliny
• Lesy v okolí rybníků
• Geologie území lanškrounské kotliny
• Ekosystém lanškrounských rybníků
• Přírodní park NATURA 2000

Ornitologická 
pozorovatelna
U Dlouhého rybníka se nachází Ornitolo-
gická pozorovatelna, protože oblast Lan-
škrounských rybníků je významným hnízdi-
štěm vodního ptactva a důležitou zastávkou 
tažných ptáků. Z významných chráněných 
druhů se zde vyskytuje např. bekasina otav-
ní, bukáček malý, čáp černý a bílý, hohol se-
verní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník 
velký a mnoho druhů kachen. Najdeme zde i 
raka říčního, čolka horského, ropuchu obec-
nou i zelenou, rosničku zelenou a další dru-
hy obojživelníků. Flóra je typická pro vlhká 
stanoviště, zamokřené louky i litorální pás-
mo vodních ploch. Roste zde kosatec žlutý, 
leknín bělostný, prstnatec májový, vachta 
trojlistá, bledule jarní a další druhy.

Vyhlídková věž 
Hláska
Vyhlídka pod úrovní okolní vegetace na vr-
cholu Kypuše. Na masivní kamenné pode-
zdívce ve výšce cca 4 m je vybudován dře-
věný ochoz, který je přístupný po vnitřním 
ocelovém točitém schodišti. Z výšky 4 m 
mohou návštěvníci zhlédnout vodní plochu 
pod sjezdovkou a výhled na protilehlý pás 
hor s významnými vrcholy Suchý vrch a Bu-
ková hora. Stavba je přístupná pěšky po turi-
sticky značené stezce a po stávajícím kruhu 
naučné stezky.

Malé dětské lanové centrum, tak zvaný Lan-
škrouňáček se nachází na louce mezi Pše-
ničkovým a Olšovým rybníkem a je volně 
přístupné. Jedná se o dvacetimetrovou la-
novou dráhu s překážkami různé obtížnosti. 
Využít zde můžete lavičky, ohniště a poseze-
ní s přístřeškem.

Dětské lanové centrum 
Lanškrouňáček
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