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Víte, proč je obloha modrá? V atmosféře se z celého 
barevného spektra rozptýlí nejvíc právě modrého světla.

Pobytové výukové Programy 
Projektové dny 
terénní exkurze 
jednodenní výukové Programy 



ceny pobytových programů

pětidenní pobyt (pondělí–pátek, 4,5 dne) osoba/den osoba/pobyt

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení) 160 Kč 640 Kč

strava (5x denně + pitný režim) 195 Kč 850 Kč

program 140 Kč 630 Kč

celková cena pobytu za žáka 2 120 Kč
 

třídenní pobyt (2,5 dne) osoba/den osoba/pobyt

ubytování (zahrnuje lůžko včetně povlečení) 185 Kč 370 Kč

strava (5x denně + pitný režim) 195 Kč 460 Kč

program 140 Kč 350 Kč

celková cena pobytu za žáka 1 180 Kč

Pedagogický dozor nehradí cenu programu, cena za stravu a ubytování je u něj navýšena o DPH.
Při velikosti skupiny od 15 žáků má 1 člen doprovodu pobyt zcela ZDARMA.
Při velikosti skupiny od 25 žáků mají 2 členové doprovodu pobyt ZDARMA.

Rychta, jedno z pěti pracovišť Lipky, se nachází v his-
torické budově v klidné obci Krásensko na Drahan-
ské vrchovině.

Tematickým zaměřením Rychty  je krajina –  její 
vývoj, složky, vazby, souvislosti v ní a vliv člově-
ka na ni. Hlavní celoroční činností pracoviště jsou 
pobytové výukové programy. Během vegetačního 
období zajišťuje i projektové dny a terénní exkur-
ze v Moravském krasu či na Drahanské vrchovině. 
V zimním období Rychta nabízí školám také jedno-
denní výukové programy a zimní exkurzi.

Výukové programy jsou určeny žákům SŠ a 2. stup-
ně ZŠ, v zimě také 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ. 
Programy navazují na RVP, vytváří mezipředmě-
tové vazby a pomáhají rozvíjet klíčové kompeten-
ce žáků.

Všechny programy můžete objednávat v průbě-
hu celého roku na tel. čísle 517 385 429 nebo na 
e-mailu jitka.vagnerova@lipka.cz.

pobytové programy
Pobytové programy jsou kvalitní alternativou škol 
v přírodě. Žáci během nich rozvíjí své znalosti zejmé-
na v biologii, geografii, ekologii, environmentalisti-
ce, občanské výchově a historii. Pobyt je koncipován 
jako projektový – na jednotlivé výukové bloky nava-
zuje samostatný výzkum, jehož výsledky žáci pre-
zentují a obhajují před ostatními spolužáky. Při práci 
na projektu se žáci učí postupovat dle výzkumných 
metod a využívají při tom zázemí Rychty – literatu-
ru, výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné 
pomůcky. Výuka probíhá ve vybraných lokalitách 
Moravského krasu a v okolí Krásenska, které vyu-
žíváme jako „živou učebnici“.

Konkrétní program kurzu je upraven po dohodě 
s učitelem. Optimální délka pobytu je 5 dnů, nabí-
zíme však i kratší varianty. Průměrná délka progra-
mu během týdne je 40 vyučovacích hodin.

K pevným částem programu si učitel může vybrat 
doplňkové aktivity. Podrobné informace o progra-
mech najdete na www.lipka.cz/rychta-pobyty.

rychta pro školy



živly naživo   
4.–6. ročník ZŠ  listopad–březen
Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká 
část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se 
budou během týdne zabývat jednotlivými živ-
ly – jejich úkolem bude získat zpět sílu, kterou 
živlům sebral zákeřný Chaos. S vodou, vzduchem, 
zemí i ohněm se žáci seznámí formou badatelské 
výuky a rukodělných činností. Praktickým pou-
žitím mezipředmětových dovedností porozumí 
přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi 
bádat a zkoumat, vyrábět a hrát si.

během týdne vás kromě badatelské výuky 
a pokusů čeká:
• bourání předsudků a bariér při kontaktu s živo-

čichy z našich terárií
• řemeslné a rukodělné činnosti jako pečení chle-

ba a výroba svíček
• nečekané zážitky, např. pohyb v terénu na sněž-

nicích či večerní venkovní program
• témata jako využití bylin, pobytová znamení 

zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další

novinka
kouzlo vánoc 
4.–5. ročník ZŠ  listopad–prosinec
Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům 
kouzlo Vánoc. Jak je nyní oslaví? Žáci se během 
týdne se čtyřmi živly blíže seznámí pomocí poku-
sů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. 
Program provází rukodělné činnosti, které jsou 
zaměřeny na tradice a zvyky. Jedná se o upravený 
úspěšný pobytový program Živly naživo.

během týdne vás kromě vánočních zvyků čeká:
• bádání a pokusy zaměřené na čtyři živly
• pečení cukroví, výroba vánočních ozdob a dár-

ků pro kamarády i rodinu
• nečekané zážitky, například společné chvíle 
s vánoční atmosférou či pohyb v terénu na 
sněžnicích

• témata jako fyzikální vlastnosti tekutin, prou-
dění vzduchu a další

zimní přírodou   
4.–7. ročník ZŠ  listopad–březen
Týden nabízí mezipředmětovou terénní a pro-
jektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase 
a podnikněte výpravu do doby ledové, doby lovců 
sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v pří-
rodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je 
zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí 
jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o pří-
rodních procesech a zdrojích, abychom přežili. 
Během výukových programů a projektů vypát-
ráme adaptace rostlin a živočichů k přečkání 
zimního období. Žáci si procvičí praktické příro-
dovědné dovednosti, práci s literaturou i prezen-
taci výsledků své práce před ostatními. Za příz-
nivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu 
i na sněžnicích.
Tvorba programu byla podpořena ESF a státním 
rozpočtem ČR.

během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
• archeologická výprava do dob minulých
• střílení z luku a používání funkčních replik sku-

tečných zbraní a nástrojů z doby kamenné
• glaciální expedice po stopách lovců sobů a koní 

do okolí Rudice
• zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin na 

zimní období
• lovecká výprava s rozděláním ohně

legenda k použitým ikonám

součástí programu je terénní výuka

program obsahuje pozorování 
živočichů

program nabízíme i v cyklistické 
variantě



příroda naostro    
6.–9. ročník ZŠ, SŠ  vegetační sezóna
Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekolo-
gii. Jeho těžištěm je terénní práce a pozorování ve 
vybrané lokalitě, výzkumná (badatelská) metoda 
a projektová výuka – žáci sbírají data, analyzují je, 
interpretují a snaží se jim porozumět. Na závěr 
představují svoji práci na konferenci, kde na zákla-
dě získaných informací navrhují možná zlepšení 
stavu míst nejen z hlediska environmentálního, 
ale i ekonomického a sociálního.

během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
• terénní exkurze do vybrané lokality Moravské-

ho krasu (lze i na kolech) 
• entomologické a hydrobiologické odlovy
• ornitologická pozorování
• hodnocení kvality přírodního prostředí
• témata jako sukcese, eroze, znečištění vod, 

územní plánování, ÚSES a další

člověk vs. divočina   
8.–9. ročník ZŠ, SŠ  vegetační sezóna
V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu 
žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví 
noc. Pomocí různých přírodovědných terénních 
pomůcek a metod porovnají biodiverzitu kultur-
ní a přírodě bližší krajiny. Žáci budou pracovat ve 
skupinách, ve kterých nejen splní zadané úko-
ly, ale svou práci si i naplánují, rozdělí a budou 
řídit. Provedou fytocenologický snímek a bioin-
dikaci vodního prostředí, zjistí druhové bohat-
ství bezobratlých, zmapují využití ploch, najdou 
multicache, využijí GPS, vysílačky a další přístro-
je. Program je koncipován biologicko-geograficky, 
podporuje rozvíjení týmových rolí a spolupráci 
v malých skupinách.
Tvorba programu byla podpořena ERDF a stát-
ním rozpočtem ČR.

během týdne vás kromě přespání v terénu čeká:
• odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na sou-

ši pomocí různých metod
• práce s mapovými podklady a orientace v terénu
• zpracování  výstupů  z  vlastních  průzkumů 

a jejich aplikace
• závěrečná diskuzní simulační hra
• témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé ves-

nice, návrat velkých savců do naší přírody, prin-
cipy ochrany přírody a další

týden pro udržitelný život 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ  listopad–březen
Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního 
prostředí v širším slova smyslu. Budeme se zabý-
vat šetrným zacházením s přírodními zdroji, eko-
logickým stavitelstvím a dalšími aspekty udrži-
telnosti v praktickém životě. Vrcholem týdne je 
mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“.

během týdne vás kromě projektu „ekodům“ čeká:
• audit ekologického provozu Rychty
• terénní exkurze do vybrané lokality zaměřená 

na krajinu a zvolená biologická témata
• veřejné projednávání obchvatu města či jiná 

simulační hra dle vaší volby
• průzkum  stavu  životního  prostředí  České 

republiky
• témata jako energeticky úsporná opatření, hos-

podaření s vodou, přírodní zdroje a další

zeměpis – brána do krajiny 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Na příkladu Drahanské vrchoviny prostudujeme 
geografické vazby i historii vývoje krajiny a spo-
lečnosti. Těžištěm kurzu je terénní a projektová 
výuka, při níž žáci postupují výzkumnou meto-
dou a využívají současné i historické mapové pod-
klady a technologie GIS. Program rozvíjí geogra-
fické myšlení žáků a využívá okolní krajinu jako 
učebnici.

během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
• práce s terénními GIS, orientační běh s GPS
• simulační hra zaměřená na vyčerpatelnost pří-

rodních zdrojů či jiná hra dle vaší volby
• terénní exkurze do vybrané lokality se zamě-

řením na krajinu a práci s GIS
• tvorba  vlastních mapových  vrstev  a  práce 

s geografickými daty
• témata  jako  vývoj  krajiny  ve  středověku, 

význam vrstevnic v mapě, land use a další

kauza ostrov 
1. ročník SŠ
Adaptační a stmelovací třídenní pobytový pro-
gram. Těžištěm je simulační hra, ve které se z žáků 
stávají investigativní žurnalisté. Ti postupně odha-
lují, kdo stojí za machinacemi s pozemky v CHKO. 
Samostatné i skupinové aktivity pomáhají žákům 
lépe poznat sebe, spolužáky i učitele.



během týdne vás kromě luštění složitých 
zápletek čeká:
• výprava do Ostrova u Macochy
• práce s technikou a natáčení vlastní reportáže
• rozvoj kritického myšlení
• kolektivní i skupinové aktivity

modulový kurz
4.–9. ročník ZŠ, SŠ
Pobyt je sestaven z nabízených programů dle přá-
ní učitele. Cena programu je kvůli větší náročnos-
ti o 10 % vyšší.

Školám nabízíme sestavení smluv dlouhodobé 
spolupráce, ve kterých potvrzujeme vybrané 
termíny realizací pobytových programů na 3–5 
let dopředu. Při uzavření smlouvy nehradíte 
příplatek 10 % za případnou úpravu programu 
dle vašich požadavků.

projektové dny
Žáci absolvují jednodenní projektově koncipo-
vanou výuku. Na základě vlastních pozorování 
a zjišťování budou zpracovávat a interpreto-
vat data a vytvoří si vlastní postoje k tématu. 
Optimální počet účastníků je 30. Pokud není 
uvedeno jinak, programy probíhají v zázemí 
Rychty a blízkém okolí.
cena: 110 kč/žák, v případě zájmu lze na 
Rychtě zajistit oběd za 70 Kč/os.

život v korunách stromů   
6.–8. ročník ZŠ  duben–říjen
Žáci poznávají význam stromů. Vystoupají také 
na pozorovací plošinu na stromě. Zkoumají stro-
my jako ekosystémy hostící různé druhy orga-
nismů a zjišťují, jak je propojen život v korunách 
s životem v půdě. To vše formou praktických 
výzkumných úkolů a závěrečné diskuzní simu-
lační hry.
doporučená doba programu: 5 hod. 
V nepříznivém počasí je program omezen.
Tvorba programu byla spolufinancována ESF 
a státním rozpočtem ČR.

džungle pod nohama   
6.–9. ročník ZŠ, SŠ  květen–říjen
Obyčejní a všudypřítomní i vzácní a mizející bez-
obratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen 
dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé, zejmé-
na hmyz, pomocí přímého kontaktu v jejich při-
rozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat, 
určovat a poznávat jejich život.
doporučená doba programu: 5 hod. 
Program nelze realizovat v nepříznivém počasí.
Tvorba programu byla spolufinancována ESF 
a státním rozpočtem ČR.

projektový den s mokřadem  
7.–9. ročník ZŠ, SŠ  duben–říjen
Luxusní golfové hřiště, nebo zdánlivě nevýznam-
ný rybníček v polích? To je prvotní problém, se 
kterým žáci během programu pracují. Stávají 
se odborníky, zpracují průzkum blízké mokřad-
ní lokality a dle výsledků doporučí zachování či 
zrušení významného krajinného prvku.
doporučená doba programu: 6 hod.

novinka
krajinopis 
8.–9. roč. ZŠ, SŠ
Krajina jako živá učebna zeměpisu? Žáci si zkusí 
práci s GIS a GPS, interpretaci historických map, 
vytváření map vlastních i samostatný výzkum 
v krajině. Srovnají využití plochy v minulosti a sou-
časnosti, zhodnotí vývoj vesnice a najdou histo-
rické návaznosti.
doporučená doba programu: 5 hod. 

na výletu v arboretu 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Netradiční terénní program v arboretu ve Křti-
nách. Z žáků se stanou ředitelé nového arbore-
ta, kteří se přišli naučit, jak arboretum funguje 
a jak jej založit. Čeká je seznámení s domácí-
mi i cizokrajnými dřevinami, práce s originální-
mi pomůckami k měření stromových paramet-
rů a hledání argumentů pro obhajobu zelených 
ploch ve městě.
doporučená doba programu: 6 hod.



pokračování projektových dnů

ryba na prášcích 
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Má příroda radost z darů člověka? Co všechno 
pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve 
vodě? To je téma programu o osudu chemikálií, 
které užíváme v běžném životě. Dozvíte se, jak 
vědci zkoumají zatížení přírody chemickými lát-
kami a jaký je osud našich chemikálií.
doporučená doba programu: 6 hod.

novinka
šutrgame 
9. ročník ZŠ, SŠ
Akční geologický program, který probíhá for-
mou unikátní terénní simulační hry. Spojuje téma 
neobnovitelných zdrojů s geologickým vývojem 
území ČR. Žáci zakládají těžební společnosti, volí 
strategii těžby a snaží se vytvořit stabilní firmy.
doporučená doba programu: 5 hod.

terénní exkurze
Jednodenní vlastivědné programy probíhají 
v přírodovědně a výukově hodnotných částech 
Moravského krasu a dalších místech Drahan-
ské vrchoviny. Náplň je zaměřena na jednotlivá 
biologická, geografická, ekologická či environ-
mentální témata i na práci s přírodovědnými 
pomůckami a konkrétními přírodninami. Žáci by 
si s sebou měli vzít pevnou obuv a oděv do teré-
nu, psací potřeby, jídlo a pití na celou exkurzi, 
dle počasí pláštěnku. Programovou náplň lze po 
domluvě tematicky zaměřit či upravit do podo-
by vhodné pro školní výlet.
Exkurze označené touto ikonou     nabízí-
me i v cyklistické variantě. Žáci si mohou kola 
zapůjčit na Rychtě nebo trasu absolvovat na 
vlastních bicyklech.
cena: 90 kč / žák / 5 hod., za každou hodi-
nu navíc 10 Kč/žák. Doporučená délka exkur-
ze je 5 hodin, pokud není uvedeno jinak. Jízd-
né a případné vstupné není zahrnuto v ceně.

výprava do doby ledové 
4.–6. ročník ZŠ  listopad–březen
Staňte se s námi tlupou lovců sobů, vyzkoušejte 
si pohyb v zimní přírodě, vypátrejte zimní adap-

tace organismů a „ulovte“ si svačinu. Za dobrých 
podmínek využíváme sněžnice. Cena je navýšena 
o 15 Kč za „ulovenou“ svačinu.

josefovské údolí 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Projdeme jednou z nejcennějších částí Morav-
ského krasu s fenoménem Býčí skály. Poznáme 
zdejší krasovou krajinu, seznámíme se s historií 
jejího osídlení i místní tavby železa.

moravský kras od severu k jihu 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Během celodenní autobusové exkurze porovná-
me především severní a střední část krasu z hle-
diska geologie a geomorfologie, vegetace, historie 
osídlení a vlivu hospodaření na krajinu. Můžeme 
navštívit Holštejn, Rudici, Josefovské údolí atd.
doporučená doba exkurze: 7 hod.

záhady     
rakoveckého údolí
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Cyklistická nebo pěší exkurze do Rakoveckého 
údolí. Žáci využijí mapy i okolí, aby zhodnoti-
li výrazné proměny krajiny a jejich příčiny. Roz-
hodnou, jestli je území původní divočina, nebo 
kulturní krajina. Exkurze může být doplněna o bio-
logickou terénní výuku.
doporučená doba exkurze: 5–7 hod.

putování k propadání 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Vydejte se s námi Rudice. Uvidíme, jak krajinu 
přetváří voda a jak ji využívá člověk. Dozvíme se, 
jak geologie souvisí s vegetací i s celkovou podo-
bou místa. Nemineme pískovnu Seč, geopark, 
skalní amfiteátr Kolíbky či Rudické propadání.

ruprechtov –  
člověk, krajina a čas
9. ročník ZŠ, SŠ
Mezipředmětově postavená exkurze propojuje 
dějepis, zeměpis a přírodopis. Na modelovém 
území si ukážeme důležité milníky lidské činnos-
ti v historii a jejich pozůstatky přímo v terénu. 
Žáci uvidí na vlastní oči stopy událostí, které znají 
z učebnic dějepisu. Navštívíme zříceninu hradu 
Kuchlov, údolí Malé Hané a zaniklou ves Hamlíkov.
doporučená doba exkurze: 6 hod.



tajemství dutých skal 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce. Poté 
se vydáme do tajemných a fascinujících krasových 
krajin – nahlédneme do jeskyně Lidomorna, pro-
zkoumáme tok Bílé vody a vystoupíme na zříce-
ninu hradu Holštejna.

údolí kostí 
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Údolí Říčky je jednou z nejbohatších paleontolo-
gických lokalit střední Evropy a my máme mož-
nost ji prozkoumat zblízka. Jak se v krasu lovili 
sobi a koně? Je v nás kus neandertálce? Jak se 
žilo v jeskyni? Pojďte s námi hledat odpovědi.

za humny   
6.–9. ročník ZŠ, SŠ
Fyzicky nenáročná trasa v údolí Velké Hané, skvěle 
dostupná z Vyškova a okolí. Na rozmanitých sta-
novištích si vyzkoušíme praktickou přírodovědu – 
stanovení čistoty vody, fytocenologický snímek, 
odlovy hmyzu a další techniky

život na (ve) vápenci    
8.–9. ročník ZŠ, SŠ
Jaké to je v obci, kde nemá cenu kopat studny? 
Jak může zmizet potok uprostřed vesnice? Proč 
nejsou osídlené krasové plošiny? Přijeďte s námi 
pátrat, jaká další tajemství skrývají krajiny nadzem-
ní i podzemní v okolí vesnice Ostrov u Macochy.

novinka
ztraceni v divočině 
1.–4. ročník SŠ
Učit o divočině ve školních lavicích?! Hledáte jiné 
možnosti? Přijeďte se svými žáky na unikátní terén-
ní program. Žáci získají nové znalosti, vyzkouší si 
orientaci v terénu a především si odnesou spous-
tu dojmů a zážitků z volného putování krajinou.
doporučená doba exkurze: 6 hod.

jednodenní výukové 
programy
Jednodenní  výukové  programy  probíhají 
v lednu (po domluvě i v jiném měsíci) přímo 
v budově Rychty v Krásensku. Program je roz-
dělen na dva na sebe navazujících bloky a jeho

celková délka je 4 vyučovací hodiny. Progra-
my jsou určeny maximálně pro 40 účastníků.
cena: 90 kč/žák 
V  programech  se  věnujeme  následujícím 
tématům: terarijní chovy zvířat, šetrnější pro-
voz domácnosti a odpady, chráněná území Již-
ní Moravy, invazní druhy, vyčerpatelnost obno-
vitelných zdrojů.

další aktivity pro školy
víkendovky v chráněných územích
Exkurze pro středoškoláky do chráněných území 
a přírodně hodnotných lokalit. Během víkendů na 
vás čeká zajímavý program, množství her, výpra-
vy s odborníky i zkoumání místních přírodních 
jevů. Počet termínů během roku je omezen, cena 
je individuální dle možností ubytování a sesta-
veného programu. Více  informací najdete na  
www.lipka.cz/vikendovky-pro-skoly.
kontakt: martina.nejezchlebova@lipka.cz

krajské kolo ekologické olympiády
Hledáte-li pro své žáky příležitost k prověření jejich 
znalostí a dovedností v oblasti biologie a ekologie, 
ochrany přírody a péče o životní prostředí, rozvoj 
týmové spolupráce a řešení praktických a smy-
sluplných úkolů propojených s realitou, zúčast-
něte se krajského kola Ekologické olympiády pro 
středoškoláky, které organizuje Lipka na pracovišti 
Rychta. Ekologická olympiáda staví na široké teo-
rii, návaznostech z různých oborů a praktickém 
využití poznatků, zkušeností i vlastních postřehů.
termín: 12.–14. 10. 2016
kontakt: marek.sovis@lipka.cz

repetitorium terénní přírodovědy 
pro pedagogy
Akreditovaný letní kurz, který pedagogům nabízí 
oživení a doplnění znalostí z terénní přírodovědy. 
Odborné znalosti z botaniky, ornitologie, entomo-
logie a dalších oblastí jsou kombinovány se získá-
váním inspirace pro výuku v terénu.
Tematické bloky vedou kvalifikovaní odborníci 
společně s lektory pobytového terénního stře-
diska s dlouholetou praxí.
termín: 17.–21. 7. 2017
kontakt: zdenka.jicinska@lipka.cz



Bližší informace o programech, akcích pro veřejnost i dalších činnostech Rychty najdete na 
našich stránkách www.lipka.cz/rychta.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání / pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
T: 517 385 429, E: jitka.vagnerova@lipka.cz, Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
www.lipka.cz/rychta,  www.facebook.com/lipka.rychta

jak se k nám dostanete
z vyškova
autobusem č. 167 směr Blansko

z blanska
autobusem č. 167 směr Vyškov nebo č. 231 směr Studnice

z brna-židenic
autobusem č. 201 do Jedovnic a poté autobusem č. 167 nebo č. 231

z brna
vlakem S2 nebo R2 do Blanska a poté autobusem č. 167 nebo č. 231

• Ze zastávky autobusu č. 167 Krásensko se vydejte do kopce přes náves.
•  Ze zastávky autobusu č. 231 Krásensko, rozcestí se dejte po silnici z kopce směrem do obce. 
Rychta je nepřehlédnutelný historický objekt u hlavní silnice na horní části návsi.
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231

201 167
231

S2
R2

167
231

Ve své práci nejsme žádným nováčkem, pracoviště Rychta je nejstarším pobytovým ekologickým 
střediskem na celé Moravě. Jsme tu pro vás již od roku 2002.


