
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

...  informace o cestování v Jihomoravském kraji ...

04

3-5Změny a výluky v dopravě

INTEGROVANÉINTEGROVANÉ
NOVINKYNOVINKY 2022

zdarma

www.idsjmk.cz 5 4317 4317 info@kordis-jmk.cz www.fb.com/idsjmk.cz eshop.idsjmk.cz 1

Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Cestujte vlakem bez starostí 2 Tip na výlet
Holštejn

6

Tiskové chyby vyhrazeny

POLOLETNÍ
PRÁZNINY

V pátek 28. ledna 2022 dostávají žáci a 
studenti pololetní vysvědčení.

Pololetní prázdniny budou až 4. února 
2022. V tento ted budou platit omezené 
jízdní řády - pracovní dny prázdniny.

zítra vysvědčení

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 1. 2. 2022 A
AKTUÁLNÍ PROVOZ IDS JMK

Od 1. února 2022 se mění dopravci na některých 
regionálních linkách IDS JMK. V té souvislosti se mění jízdní 
řády 65 linek. Většinou jde jen o změnu dopravce, který linku 
či příslušné spoje provozuje. Noví dopravci začnou jezdit 
zejména na Hustopečsku, Břeclavsku a Židlochovicku – 
značnou část této oblasti začne obsluhovat ČSAD Kyjov. Na Ivančicku vyjíždí dopravce 
TRADO-BUS a na Šlapanicku některé linky přebírá BDS-BUS.
Noví dopravci byli vybráni Jihomoravským krajem ve výběrovém řízení v loňském roce. 
Změny dopravců v principu nemají vliv ani na jízdní řády ani na ceny jízdného, protože 
o nich rozhoduje Jihomoravský kraj. K drobným časovým posunům u odjezdů však může 
dojít. Jízdní řády jsou zveřejněny na webu www.idsjmk.cz a stejně tak je obsahuje 
oficiální vyhledávač spojení v IDS JMK na tomto webu.
Aktuální provoz s ohledem na epidemii COVID-19:
Z důvodu vysokého počtu COVID-karantén u řidičů může zejména v pracovních dnech 
docházet k vynechání spojů. Sledujte prosím náš web www.idsjmk.cz a aplikaci POSEIDON, 
kde se snažíme vynechané spoje úvádět. 

Noví dopravci na Břeclavsku, Hustopečsku, Židlochovicku a Ivančicku
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Cestujte vlakem bez starostí - je to snadné
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TIPY NA CESTOVÁNÍTIPY NA CESTOVÁNÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

V rámci IDS JMK můžete cestovat zaintegrovanými 
rychlíky. Tyto rychlíky jsou označené jako linky R. 
Uvedeny jsou v jízdních řádech IDS JMK. 

Cestujte pohodlně a rychle  
rychlíky v IDS JMKZákladní informace o cestování

ve vlacích v IDS JMK
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POZOR VÝLUKA NA LINKÁCH S2 A R19 BRNO - BLANSKO
Na linkách S2 a R19 platí na linkách náhradní dopravy mezi Brnem a 

Blanskem pravidla uvedená na odkazu  
https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html.

Tip pro obyvatele Brna:
rychle mezi centrem a Krpolem

Z Brna Hlavního nádraží do Králova Pole dojedete 
velmi rychle vlakem s Vaší předplatní jízdenkou 
pro zóny 100+101.

Linkou R9 za 10 minut
Linkou S3 za 15 minut

ZAINTEGROVANÉ RYCHLÍKY
Linka Trasa Dopravce

R8 Brno-Královo Pole  - Brno hl. n. - Vyškov RegioJet

R9 Brno - Brno-Královo Pole - Kuřim* - Tišnov České dráhy

R11 Brno - Náměšť nad Oslavou České dráhy

R12 Brno - Vyškov - Rousínov* - Nezamyslice České dráhy

R13 Brno - Modřice* - Šakvice - Zaječí - Rakvice* 
- Podivín  - Břeclav - Moravská Nová Ves* - 
Hodonín - Moravský Písek - Staré Město u UH.

České dráhy

R18 Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště - Staré Město České dráhy

R19 Výluka mezi Brnem a Blanskem: více na 
https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html

 

České dráhy

R50** Brno - Břeclav RegioJet

R54 Brno - Náměšť nad Oslavou České dráhy

R56 Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí 
nad Moravou - Ostrožská Nová Ves - Kunovice - 
Uherské Hradiště - Staré Město

České dráhy

* zastavují jen vybrané vlaky.
**  V lince R50 je povolena přeprava pouze s jednorázovým jízdním dokladem IDS JMK 
zakoupeným prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON přes vyhledání spojení. Tento 
jízdní doklad je současně vždy místenkou. Je vydán pro konkrétní vůz a sedadlo, cestující 
je povinen použít pro jízdu výhradně toto místo. Kombinace jízdních dokladů je povolena, 
k předplatní jízdence však musí být vždy zakoupena jednorázová jízdenka s nenulovou 
hodnotou prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON. Při přepravní kontrole 
cestující musí prokázat případný nárok na slevu dle Tarifu IDS JMK. Přeprava jízdních 
kol není povolena.

V rámci IDS JMK můžete cestovat kromě osobních a spěšných vlaků také rychlíky. 
Tarif IDS JMK platí ve všech osobních, spěšných vlacích a všech rychlících na tarifně 
zaintegrovaných úsecích tratí společností České dráhy, RegioJet, ARRIVA vlaky, ŽSSK, ÖBB 
uvedených v jízdních řádech linek S a R.
V osobních a spěšných vlacích lze využít jízdní doklady IDS JMK pro cestu mezi všemi 
stanicemi ležícími v IDS JMK bez ohledu na to, zda v nich vlak zastavuje. 
Při cestě zaintegrovaným rychlíkem jízdenky IDS JMK platí pouze pro cestu mezi 
stanicemi, v nichž rychlík zastavuje.
V jízdních řádech linek S a R mohou být definovány zastávky, mezi nimiž nelze použít 
jízdní doklady IDS JMK (v mapě jsou označeny jako Dojezdové zóny).

Kde a jak koupíte jízdenku IDS JMK

Kupujte si jízdenky předem… 
přes mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON
na pokladnách nádraží, v Brně v jízdenkových automatech - papírovou jízdenku před 
nástupem do vlaku označte v označovači, aby začala platit. Kupte si jízdenky do zásoby.
u řidičů autobusů
přes eshop Českých drah nebo aplikaci Můj vlak - tyto jízdenky platí výhradně ve vlacích ČD, 
neplatí v autobusech, městských dopravách a u jiných dopravců.

S platnou jízdenkou můžete nastoupit kamkoli do vlaku, doporučujeme nenastupovat 
do zeleného vozu.

Při nástupu do vlaku nemáte platnou jízdenku?
Na linkách S2 a S3 (Hustopeče (- Židlochovice) – Brno – Tišnov – Níhov) nastupte do pojízdné 
pokladny – zeleně označeného vozu s textem
JÍZDENKY • INFO • TICKETS, který je obvykle uprostřed vlaku.

Po příchodu průvodčího požádejte ihned o jízdenku.
Pokud jste cestující s omezenou schopností pohybu nebo orientace, cestujete s dítětem v 
kočárku nebo s jízdním kolem, můžete nastoupit do kteréhokoli vozu i na linkách S2 a S3.
Na ostatních linkách nebo pokud vlak není vybaven pojízdnou pokladnou, můžete nastoupit 
do libovolného vozu a po příchodu průvodčího ho ihned požádat o jízdenku.
Jaký se platí poplatek za koupi jízdenky u průvodčího?

- když jedete ze stanice s uzavřenou pokladnou nebo bez pokladny – zaplatíte jen běžnou cenu jízdenky
- když jedete ze stanice s otevřenou pokladnou, zaplatíte k jízdence příplatek 50 Kč. Tento 
poplatek nehradí držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se zrakovým postižením a cestující na vozíku pro invalidy.

JÍZDENKY • INFO • TICKETS
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ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINKÁCH S3 A R8
29. - 30. 1. 2022

S3, R8
Ve dnech 29. a 30. 1. 2022 vždy od 8:50 do 16:40 hodin budou z 
důvodu omezené kapacity trati odřeknuty následující vlaky:
V úseku Brno hl.n. – Kuřim nepojedou vlaky linky S3:
4970, 4920, 4926, 4972 / 4921, 4925, 4971, 4975
V úseku Brno hl.n. – Brno-Královo Pole nepojedou vlaky linky R8:
1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118
1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125
Ostatní vlaky S3 a R8 pojedou dle současného jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE S41
1. - 4. 2. 2022

S41
Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravu (NAD), která bude organizována 
podle výlukového jízdního řádu jako linka xS41.

1. a 3. 2. 2022 (vždy od 8:30 do 14:25)
Autobusy linky xS41 pojedou z/do Ivančic po dvou odlišných trasách:
trasa A – vede ze stanice Ivančice přes Moravský Krumlov (mimo žel. 
stanici), Rakšice do Bohutic a zpět.
trasa B – vede ze stanice Ivančice do stanice Moravský Krumlov žel.
st. a zpět.
Přestup mezi autobusy NAD a autobusy linek 440, 441, 442, 443 a 445 
ve směru z Brna je zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, 
u parku“.

2. a 4. 2. 2022 (vždy od 8:30 do 14:05):
Autobusy linky xS41 pojedou z/do Brna po dvou odlišných trasách:
trasa I – je vedena z Brna hl. n. přes Silůvky přímo do Moravských 
Bránic a Ivančic a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice 
bude možný přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a 
autobusy trasy S do Střelic.
trasa S – je vedena z Brna hl. n. přes Střelice – Radostice – Silůvky – 
Moravské Bránice a opačně.
V železniční stanici Moravské Bránice bude možný přestup na vlaky 
směr Moravský Krumlov a Bohutice a autobusy trasy I do Ivančic.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.

Umístění zastávek náhradní dopravy naleznete na www.idsjmk.cz

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE R8 PO BRNĚ
5. - 6. 2. 2022

R8
Ve dnech 5. a 6. 2. 2022 vždy od 8:30 do 17:30 hodin v úseku Brno 
hl.n. – Brno-Královo Pole nepojedou vlaky linky R8:
1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120
1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127
Ostatní vlaky R8 pojedou dle současného jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE S41 BOHUTICE - M. KRUMLOV
8. A 10. 2. 2022

S41
Ve dnech 8. a 10. 2. 2022 od 7:55 do 13:30 hodin budou vlaky na 
lince S41 v úseku Bohutice – Rakšice – Moravský Krumlov a zpět 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového 
jízdního řádu jako linka xS41.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní 
dopravy vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Moravský Krumlov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Moravský Krumlov, žel. st.“
Rakšice - na zastávce autobusů IDS JMK „M. Krumlov, Rakšice, 
restaurace“ (jen směrem do Bohutic) a  u nádraží na zastávce 
autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st.“
Bohutice – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice“

VÝLUKA NA LINCE S41 M. BRÁNICE - IVANČICE
7. A 9. 2. 2022

S41
Ve dnech 7.a 9. 2. 2022 od 8:30 do 14:25 hod budou vlaky S41/ 
4462, 14416, 4464, 14418, 4466, 14420, 4463, 14417, 4465, 14419, 
4467, 14421 budou vlaky v úseku Moravské Bránice - Ivančice 
nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími jako linka xS41.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Ivančice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK 

„Ivančice žel. st.“)
Ivančice město – u zastávky Ivančice město na ulici Pod Rénou
Ivančice letovisko – na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
Moravské Bránice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS 
JMK „Moravské Bránice, žel. st.“)

DOČASNÁ ZMĚNA NA LINCE 68
1. 2.  - 5. 6. 2022

68
Od úterý 1. února 2022 pojede linka 68 ve směru na Šumavskou v 
úseku Tábor – Klusáčkova přímo ulicí Tábor. Zastávka Tábor bude 
přeložena na začátek ulice Tábor (za křižovatku s ulicí Veveří). 
Zastávka Klusáčkova bude přeložena do ulice Tábor (za křižovatku s 
ulicí Kounicovou). 
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VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - MIKULOV
11. + 14. - 17. 2. 2022

S8
Vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě budou nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle výlukového 
jízdního řádu linky xS8 11. 2. a od 14. do 17. 2. 2022 v době vždy od 
7:30 do 13:00 hodin.

Nhradní doprava pojede po dvou odlišných trasách:
trasa A návazná na vlak v Mikulově:
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – 
Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět
trasa B návazná na spoje v Břeclavi:
Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – 
Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Zastávky náhradní dopravy

• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS 
JMK „Valtice, aut. st“;

• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Mikulov, žel. st.“

ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE R8 PO BRNĚ
12. - 13. 2. 2022

R8
Ve dnech 12. a 13. 2. 2022 v době vždy od 8:30 do 17:30 hodin z 
důvodu omezené kapacity trati v úseku Brno hl.n. – Brno-Královo 
Pole nepojedou vlaky linky R8:
1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1109, 
1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127.
Ostatní vlaky R8 pojedou dle současného jízdního řádu.

ZMĚNA ČASŮ ODJEZDŮ NA LINCE S2 SKALICE N/S - 
LETOVICE

12. - 13. 2. 2022

S2
Ve dnech 12. a 13. 2.2022 v době vždy od 8:20 hod. do 15:45 hodin 
vybrané vlaky linky S2 pojedou ze Skalice nad Svitavou do Letovic 
dříve dle výlukového jízdního řádu z důvodu nedostatečné 
kapacity. Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINKÁCH S56, S6 A S5 
14. - 15. 2. 2022

S6, R56, S5
Ve dnech 14. a 15. 2. 2022 vždy od 8:00 do 17:00 hodin bude 
upraven provoz na linkách S6, R56 a S5 následovně:
Vlaky vedené odklonem:
Vlaky linky R56, S6, S5 budou po dobu výluky vedeny do/z stanice 
Kunovice kde bude přestup z/na náhradní autobusovou dopravou, 
která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky 
xR56, xS6, xS5.
Náhradní doprava pojede po několika odlišných trasách:
směr z Veselí n.M. do Uh.Hradiště/St.Město u UH.:
trasa A - navazuje na přijíždějící spoje linky S6, R56 v Kunovicích.
trasa B - jede z Veselí n.M. dříve, aby byl zajištěn přestup v nácestných 
stanicích a St.Městě.
Ostatní spoje zajišťuje z Kunovic NAD dopravce Arriva vlaky s.r.o.
směr z St.Město u UH./Uh.Hradiště do Veselí n.M.:
trasa A - jede dříve, aby byl zajištěn přestup na vlak ve stanici Kunovice.
trasa B - navazuje na přijíždějící spoje ve St.Městě a přijíždí do Veselí 
n.M. opožděna.
Ostatní spoje zajišťuje NAD na přestup v Kunovicích dopravce Arriva 
vlaky s.r.o.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Veselí nad Moravou, žel. st.“ (stanoviště 6)

• Uherský Ostroh – před staniční budovou
• Ostrožská Nová Ves – před staniční budovou
• Kunovice zastávka – v obci, na autobusové zastávce “Kunovice 
škola“

• Kunovice – před výpravní budovou na autobusové zastávce 
“Kunovice žel.st.“
• Uherské Hradiště – před staniční budovou
• Staré Město u Uherského Hradiště - u nádraží na zastávce autobusů 
„Staré Město, žel.st.“
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ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE R8 PO BRNĚ
19. - 20. 2. 2022

R8
Ve dnech 19. a 20. 2. 2022 v době vždy od 8:30 do 17:30 hodin z 
důvodu omezené kapacity trati v úseku Brno hl.n. – Brno-Královo 
Pole nepojedou vlaky linky R8:
1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1109, 
1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127.
Ostatní vlaky R8 pojedou dle současného jízdního řádu.
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VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - NOVOSEDLY
21. A 22. 2. 2022

S8
Ve dnech 21. a 22. 2. 2022 v době vždy od 8:50 do 14:35 hodin vlaky 
linky S8 v úseku Břeclav – Novosedly budou nahrazeny autobusy 
náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky 
xS8. V úseku Břeclav - Mikulov na Moravě jsou spoje vedeny souběžně 
vlaky bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Zastávky náhradní dopravy:

• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov na Moravě – v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov, 
žel.st.“

• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“ - u 
nádražní budovy.
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ODŘEKNUTÍ VLAKŮ NA LINCE R8 PO BRNĚ
26. - 27. 2. 2022

R8
Ve dnech 26. a 27. 2. 2022 v době vždy od 8:30 do 17:30 hodin
z důvodu omezené kapacity trati v úseku Brno hl.n. – Brno-
Královo Pole nepojedou vlaky linky R8:
1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1109, 
1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127.
Ostatní vlaky R8 pojedou dle současného jízdního řádu.

VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - HRUŠOVANY N/J
23., 24. A 25. 2. 2022

S8
Ve dnech 23., 24. a 25. 2. 2022 vždy od 7:55 do 14:10 hodin vlaky 
v úseku Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou budou nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS8.
V úseku Břeclav - Novosedly jsou spoje vedeny souběžně vlaky 
bez návaznosti na autobusy náhradní dopravy.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Změny zastávek:
• Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK 
„Břeclav, aut. nádr.“ (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK 
„Valtice, aut. st“;
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ 
(vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)

• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, 
sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“

• Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS 
JMK „Mikulov, žel. st.“

• Březí - na ulici Mikulovská na zastávce autobusů IDS JMK „Březí“
• Dobré Pole - na zastávce autobusů IDS JMK „Dobré Pole“
• Novosedly - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Novosedly“
• Jevišovka - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Jevišovka“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov
- v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, 
lékárna“

- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad 
Jevišovkou, žel. st.“



Znojmo
Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Kyjov

Vyškov

Některé jeskyně v Moravském krasu jsou během zimního období uzavřeny, přesto máte 
možnost poznat Moravský kras i jinak. Pojeďme do Holštejna na Blanensku. Do malebné 
obce se pohodlně dostaneme autobusem z Blanska. Kousek od zastávky (červená značka) se 
nachází Jeskyně Hladomorna. Jeskyně sloužila ve středověku jako hladomorna nedalekého 
hradu. Jedním z komínů ve stropě jeskyně, který je nyní z povrchu zasypán sutí, se spouštěli 
odsouzení. U vchodu do jeskyně najdete  obtížnou horolezeckou cestu. Nad jeskyní se nachází 
zřízenina hradu Holštejn. Ve své době patřil k největším a nejpohodlnějším sídlům na Moravě. 
Z hradu se dochovaly asi 8 metrů vysoké zbytky zaoblené zdi nad příkopem. Při prohlídce buďte 
opatrní a chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí. V blízkosti se nachází nejmohutnější 
propadání (Bílé vody) Moravského krasu - Nová Rasovna. Prohlídka zabere přibližně 1-2 
hodiny. Poté se můžete vydat po červené turistické značce přes Ostrov u Macochy (větrný 
mlýn) k propasti Macocha.  Celková délka trasy přibližně 10 km. Trasu je možné zkrátit. Vrátit 
se lze z této oblasti linkou 232. Alternativně lze z Holštějna jít po červené značce přes Šošůvku 
nebo až do Sloupu, odkud jede linka 233 do Brna, Králova Pole.  

Doporučené spojení do Holštejna: Z Brna se do Holštejna potřebujete jízdenku 6zónovou, 
předplatitelům zón 100 + 101 postačí jízdenka 4zónová. Od autobusového nádraží u Grandu 
v 8:45 nebo 10:45 linkou xS2B do Blanska. V Blansku navazuje autobus 232 směr Vysočany. 

„ n e o b j e v e n á  m í s t a  M o r a v s k é h o  k r a s u “ 
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
HOLŠTEJN A OKOLÍHOLŠTEJN A OKOLÍ

Tiskové chyby vyhrazeny

Více o jeskyních:
https://www.speleo.cz/kras-a-jeskyne
https://administration.caves.cz/kras-a-jeskyne

Brno

Mikulov

Holštejn


