ZAJÍMAVOSTI A MOŽNOSTI V OKOLÍ RYCHTY
Půjčování kol
Přímo na Rychtě je k dispozici 35 horských kol k zapůjčení.
Půjčování koloběžek
Můžete využít půjčovnu koloběžek v nedalekých
Vilémovicích. Koloběžky si půjčíte přímo tam, nebo vám je
provozovatel půjčovny doveze, kam budete potřebovat.
tel.: +420 605 541 224
e-mail: pujcovna@nakolobce.cz
http://www.nakolobce.cz
Půjčování sněžnic
Přímo na Rychtě je k dispozici k půjčení 34 párů sněžnic.
Koupání
Přírodní nádrž v Ruprechtově – koupání v tichém prostředí,
travnatá pláž, občerstvení, 5 km od Krásenska, dobrá
doprava na kole.
Rybník Olšovec – v Jedovnicích, 7km od Krásenska, dobrá
doprava na kole. Je vyhledávaným místem pro odpočinek,
rekreaci a rybolov. Rybník je obklopený lesy, pláže jsou
travnaté a s pozvolným vstupem do vody, kde je písčité dno.
Půjčovna loděk a šlapadel, windsurfing, skluzavky, na pláži
WC a sprchy, stánky s občerstvením, restaurace.
Rybník Ostrov u Macochy – nově upravený rybník ke
koupání uprostřed obce. V jeho blízkosti najdete travnatou
pláž se skluzavkou a občerstvením.
Obec Krásensko právě revitalizuje malý rybníček, kde bude
propojena rekreace místních se zachováním biotopů pro
živočichy a rostliny.
Běžky
V okolí Krásenska jsou dobré podmínky pro běžkování. Najdete v okolí jak upravené trasy (okolí
Kořence a Repech), tak i cesty s „divokými“ stopami. Náhorní plošina Drahanské vrchoviny poskytuje
sněhovou pokrývku téměř po celou zimu. Více na http://www.lyzarsketrasy.cz nebo na
http://www.pensionlada.cz/.

Lyžování
Nejbližší lyžařský areál se nachází v Malém Hradisku (20 km od Krásenska). Další možnost lyžování
jsou potom v Předklášteří u Tišnova (40 km od Krásenska) nebo v Olešnici na Moravě (50 km od
Krásenska). Jde o malé areály vhodné pro začátečníky.
Vyjížďky na koních
U Kulířova (2 km od Krásenska) se nachází Ranč Kopaniny, který nabízí vyjížďky na koních i výuku na
jízdárně pro začátečníky i zkušené jezdce. http://www.ranch-kopaniny.wbs.cz
Adrenalinové centrum Baldovec
Nachází se v Baldovci (8 km od Krásenska) a nabízí využití lanového centra, horolezecké věže a dalších
aktivit. http://www.baldovec.cz/adrenalinove-centrum.html
Cyklostezky
Cyklostezky tvoří po Drahanské vrchovině i Moravském krasu velmi hustou síť. V Krásensku začínají
cesty vedoucí kolem vojenského újezdu, které jsou příjemné i pro koloběžky. Pokračují údolím Malé
Hané k Rychtářovu až do Vyškova. Na kole se také snadno dostanete do zajímavé lokality
Moravského krasu či do Rakoveckého údolí.
http://www.cyklotrasy.info/index.php?stranka=oblast&id=145
Horolezectví
Vyžití pro lezce nabízí skály Moravského krasu. Celoročně využívané lezecké terény najdete poblíž
obce Rudice (přímo dostupné autobusem č. 231) a v okolí Holštejna (cca 6 km od Rychty). Mimo
krasovou oblast je Obrova noha poblíž vesnice Otaslavice (dostupné pouze autem asi 20 km od
Krásenska).
Přírodní zajímavosti
Rakovecké údolí
Oblast představuje zvlněnou plošinu, uprostřed rozřízlou
hlubokým údolím potoka Rakovec. Druhou část tvoří údolí
Jedovnického potoka s rybníkem Budkovanem. Pro údolí jsou
typické slepencové skály, které můžeme najít na mnoha
místech, jak ční nad údolím. Takovou pěknou podívanou jsou
například Modré skály s vyhlídkou. Nejkrásnější je Rakovecké
údolí na jaře, kdy rozkvétají kolem potoka tisíce bledulí.
Pavlovské mokřady
Jedná se o zamokřenou sníženinu mezi Benešovem a Bukovou.
Mokřady jsou značně degradované dřívějšími zásahy
(meliorace, těžba rašeliny), ale i tak se jedná o velmi unikátní
komplex vlhkých luk, ostřicových a bezkolencových
mokřadních lad, mokřadních olšin, tůní, přechodového
rašeliniště až vrchoviště. Na mokřadech se vyskytuje například
orchidej prstnatec májový, masožravá rosnatka okrouhlolistá
nebo zářivý upolín evropský.

Turistické zajímavosti v okolí
Skalky
Nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny, kde stojí jeden ze dvou
meteorologických radarů pro Českou republiku (jednou ročně
pořádá den otevřených dveří).
Vojenský újezd Březina
Na značné části Drahanské vrchoviny se rozprostírá vojenský újezd. Jeho hranice začínají hned za
Krásenskem. Má zajímavou historii zahrnující vysídlování vsí. Oficiálně je vstup možný jen na
povolenku. Újezdem nicméně vedou cyklistické trasy. http://www.vojujezd-brezina.cz/
Větrný mlýn Ruprechtov
V obci Ruprechtov se nachází větrný mlýn s evropsky
ojedinělou Halladayovou turbínou. Mlýn je technická památka
navržená na zařazení mezi národní kulturní památky a do
seznamu UNESCO. Objednání prohlídek : 739 883 277,
http://www.mlynruprechtov.cz/
V Ruprechtově se nachází i došková chalupa – ukázka původní
architektury Drahanské vrchoviny.
Muzeum perleťářství Senetářov
Budova muzea je ukázkou tradiční architektury s doškovou střechou. Perleťářství bylo tradičním
řemeslem v oblasti Moravského Krasu od poloviny 19. století až do 30. let 20. století. Muzeum
tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově je po dobu letních prázdnin otevřeno denně, mimo
pondělí, v době od 10 do 16 hodin.
Naučná stezka Krásensko dříve
Po celé vesnici je naučná stezka Krásensko dříve, který mapuje historii Krásenska a okolí a srovnává
se současností. Můžete tak vidět současná místa, jak vypadala v první polovině 20. století, než byla
obec z velké části zničena během druhé světové války.
Skrytá historie
Rozlehlé lesy Drahanské vrchoviny skrývají svědectví o zaniklém životě v minulosti. Můžete
podniknout dobrodružné pátrání a najít některou z mnoha zaniklých vesnic, rybníků nebo hradů.
http://poradna.barvinek.net/node/41
http://skokan.kvalitne.cz/ZSO/UvodZSO1.htm
http://stredovek-dv.webnode.cz/zanikle-stredoveke-osady-na-drahanske-vrchovine/
Moravský Kras
Chráněná krajinná oblast, která skrývá spoustu krás a tajemství krasové krajiny. Navštívit můžete
zpřístupněné jeskyně (www.caves.cz), krasová údolí plná skal, úzkých soutěsek a jeskyní (Suchý a
Pustý žleb, Holštejné údolí, Josefovské údolí aj.). Moravský kras je zajímavý také svoji specifickou
florou a fanou, která je vázaná na vápencovou oblast.
Ostrov
Ostrov je snadno dostupný po cyklostezce (asi 5 km), která vás zavede přímo k přístupné jeskyni
Balcarka. Ostrov u Macochy je typická krasová obec, v jejímž okolí najdete velké množství skal a
jeskyní a rybník ke koupání.

Rudice – Větřák
Obec Rudice je velmi dobře dostupná z Krásenska
autobusem č. 231. Její okolí nabízí velké množství vyžití.
Můžete se podívat k druhému nejdelšímu jeskynnímu
systému rudické propadání, navštívit skalní hřebenáče
Kolíbky, prohledat lom Seč, který je zajímavou
mineralogickou lokalitou. V obci je ve větrném mlýnu
vybudováno muzeum speleologie a vedle si můžete
prohlédnout geopark. Během výletu se můžete osvěžit
v rybníčku Šýstý, který nabízí pěkné koupání.
Holštejn
Holštejn je cca 6 km od Rychty, dostupný na kole. Malebné
krasové údolí nabízí pohled na mohutné vápencové skály,
zříceninu hradu s jeskyní Lidomornou či zajímavé
propadání vod Nová Rasovna. Z Holštejna vede proti
proudu potoka pěší a cyklostezka do Baldovce velmi
klidným a malebným údolím.
Jeskyně
V Moravském krasu najdete na 1200 jeskyní, z toho 5
jeskyní je zpřístupněno pro veřejnost. Jsou to Punkevní
jeskyně s vodní plavbou a propastí Macochou, pohádková
Kateřinská jeskyně, Balcarka s barevnou krápníkovou výzdobou, Sloupsko-šošůvské jeskyně
s mohutnými podzemními propastmi a v neposlední řadě jeskyně Výpustek, kde můžete navštívit
protiatomový kryt velitelství československé lidové armády. Během květnových víkendů se můžete
podívat do jinak zavřené Býčí skály. Do dalších jeskyní se můžete dostat během dnů otevřených dveří
(Ochozská, Holštejnská či Císařská jeskyně).
Macocha
Druhá nejhlubší a nejmohutnější propast v České republice.
Regionální produkty
Kozí farma Šošůvka
10km od Krásenska v Šošůvce mají Sedlákovi kozí farmu, kde si můžete domluvit prohlídku a nakoupit
jejich produkty. http://www.sedlakkozy.cz
Niva Otinoves
V Otinovsi 10km od Krásenska je Mlékárna Otinoves, která, mimo jiné, vyrábí sýry NIVA. Všechny
produkty mlékárny si můžete nakoupit v jejich podnikové prodejně. http://www.mot.cz/
Včelí produkty
Ve Vilémovicích 8km od Krásenska si můžete v prodejně včelaře Zigala nakoupit včelí produkty i
včelařské potřeby. Zigalovi také pořádají kurzy včelaření. http://www.vcelapromoravskykras.cz/
O dalších držitelích značky Regionální produkt: http://www.spolekmoravskykras.cz/znacka/drziteleznacky/

