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DO ŠKOLY A DO PRÁCE JEDINĚ 
 S PŘEDPLATNÍ JÍZDENKOU IDS JMK

Tiskové chyby vyhrazeny

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

MUZEUM 
BRNĚNSKA

6Tip: Sloupsko-šošůvské jeskyně

Jednou z největších výhod IDS JMK jsou předplatní jízdenky. Jejich držitel má možnost se 
libovolně pohybovat všemi linkami IDS JMK po všech zónách, pro které je jízdenka vydána 
po dobu její platnosti.

V celém systému IDS JMK lze zakoupit předplatní jízdenky měsíční, čtvrtletní a roční. Vždy platí, 
že na čím delší dobu si cestující jízdenku koupí, tím větší slevu dostává (viz příklad v tabulce).

Jízdenky můžete koupit na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz nebo také v klasické papírové 
podobě na železničních stanicích.

TIP:
S majitelem základní roční předplatní jízdenky 
může v nepracovní dny bezplatně cestovat další 
cestující starší 15 let a až tři děti do věku 15 let. 

Pokud potřebuje, poradit navštivte naše infocentra 
v Brně na Hlavním nádraží, v Břeclavi, Vyškově, 
Znojmě nebo Boskovicích.  

Těšíme se na Vás.

PŘÍKLAD VÝHODNOSTI PRO (3 ZÓNY)

Druh jízdenek Měsíčně 
zaplatíte Sleva

Jednorázové 1080 Kč 0 %
Měsíční 830 Kč 23 %
Čtvrtletní 697 Kč 35 %
Roční 609 Kč 43 %

Partnerem Slevového programu IDS JMK 
je Muzeum Brněnska poskytující slevu 
na vstup. Spravuje následující expozice: 
Podhorácké muzeum, Muzeum ve 
Šlapanicích, Památník Mohyla míru, 
Památník písemnictví na Moravě, Muzeum 
v Ivančicích a Vila Löw-Beer v Brně.
Muzeum poskytne slevu 50 % ze základního 
vstupného při předložení platné roční 
předplatní jízdenky; 10 % ze základního 
vstupného při předložení platné předplatní 
jízdenky. Slevy se nedají kombinovat. 
https://www.muzeumbrnenska.cz.
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VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3VLAKOVÁ VÝLUKA NA LINCE S3
18. - 30. 10. 202118. - 30. 10. 2021
BRNO - MODŘICE - HRUŠOVANY U BRNA (- ŽIDLOCHOVICE) - HUSTOPEČEBRNO - MODŘICE - HRUŠOVANY U BRNA (- ŽIDLOCHOVICE) - HUSTOPEČE
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Hustopeče, aut. nádr.
stanoviště 1

B

D

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jř obousměrně po odlišných linkách:
• Linka / Line A  Brno - Vranovice - Hustopeče u Brna (mimo žel. st. Modřice)
• Linka / Line B  Modřice – Hrušovany u Brna
• Linka / Line C  Modřice - Hrušovany u Brna - Židlochovice - (Žabčice - Vranovice)
• Linka / Line D  Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)
• Linka / Line P  Modřice - Popovice u Rajhradu - Rajhrad

Zrušené vlaky / canceled trains:
Vlaky linky S3/4683 a 4684 v úseku (Vranovice) - Šakvice - Hustopeče u Brna. Trains S3/4683 and 4684.

Přeprava jízdních kol / Bike transport
V sobotu, neděli a státní svátky je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v 
omezeném počtu nákladním automobilem u vybraných spojů NAD dle výlukového jízdního řádu.
V ostatních spojích náhradní dopravy je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.
Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení. Rychlíky přes dotčený úsek 
jezdí dle současného jízdního řádu. Fast trains and trains between Brno - Tišnov will be not affected.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. A  
 - před viaduktem Křenová, stanoviště 10  
 - next to viaduct/bridge Křenová, platform 10

Modřice A  B  C  D  P

 - linky B  C  D  P  u nádraží na zast. autobusů IDS JMK „Modřice, žel. st.“ nástup st. č.4, výstup st. č.1
 - linka A  směr Hustopeče: na ulicí Vídeňská na zastávce IDS JMK „Modřice, Tyršova“
 - linka A  směr do Brna: na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, Brněnská“
 - lines B  C  D  P   near railway statitn, at the bus stop IDS JMK „Modřice, žel. st.“ departures plt.4, arrives plt. 1
 - line A  direction Hustopeče:  on Vídeňská street at the bus stop IDS JMK „Modřice, Tyršova“
 - line A  direction Brna: on Brněnská street, at the bus stop IDS JMK „Modřice, Brněnská“

Popovice u Rajhradu P
 - u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK „Popovice, žel. st.“
 - near railway stop,  at the bus stop IDS JMK „Popovice, žel. st.“

Rajhrad B  C  D  P
 - linky B  C  D  P  u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
 - linky B  C  D   v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Holasice“
 - lines B  C  D  P  in front of raiway station, at the bus stop IDS JMK „Rajhrad, žel. st.“
 - lines B  C  D   in the village, at the bus stop IDS JMK „Holasice“

Vojkovice nad Svratkou B  C  D
 - v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice“
 - in the village, on Hlavní street, at the bus stop IDS JMK „Vojkovice“

Hrušovany u Brna B  C
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“
 - in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Hrušovany u Brna, žel. st.“

Židlochovice C  D
 - linka D  v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“ 
 - linka C  D  u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“
 - line D  in the village, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, aut. st.“
 - line C  D  near railway station, at the bus stop IDS JMK „Židlochovice, žel.st.“

Žabčice C
 - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
 - na zastávce autobusů IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských“
 - near railway station, at the bus stop IDS JMK „Žabčice, žel. st.“
 - at the bus stop  IDS JMK „ Žabčice, u Mahovských “

Vranovice A  C
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
 - in front of the raiway station at the bus stop IDS JMK „Vranovice, žel. st.“
Pouzdřany A
 - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“
 - at the bus stop IDS JMK „Pouzdřany, škola“

Popice A
 - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“
 - in the village, at the bus stop IDS JMK „Popice“

Šakvice A
 - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
 - in front of the raiway station, at the bus stop IDS JMK „Šakvice, žel.st.“
Hustopeče u Brna A
 - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.1
 - at the bus stop IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, platform No.1

A

B

C

C

zastávka / bus stop
Popice

A

u nádraží / near railway station

u nádraží/ 
near railway station

zastávka / bus stop
Pouzdřany, škola

zastávka / bus stop
Žabčice, u Mahovských

u nádraží / near railway station
Židlochovice, žel.st.

u nádraží / near railway station

u nádraží / near railway station
zastávka / bus stop
Holasice

zastávka / bus stop
Popovice, žel.st.

Modřice u nádraží / near railway station

D

zastávka / bus stop
Modřice, Tyršova

zastávka / bus stop
Modřice, Brněnská

zastávka / bus stop
Vojkovice

zastávka / bus stop
Židlochovice, aut.st.

Od 18. 10. 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do 30. 10. 2021 do 16:50 
hodin budou vybrané vlaky linky S3 končit/začínat v Modřicích a 
cestující budou dále přepraveni náhradními autobusy. 
Some trains of the line S3 will end in Modřice / depart from Modřice from 18th 
of October 2021 till 30th of October 2021. In section Modřice - Hustopeče you 
can use replacement buses. See diversion Timetables.
www.idsjmk.cz

S51

R13

A

P

před viaduktem Křenová
next to viaduct Křenová 
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VÝLUKA NA S21 SKALICE N/S - VELKÉ OPATOVICE
16. - 20. 10. 2021

S21
Od 16. 10. 2021 od 8:30 hodin nepřetržitě do 20. 10. 2021 do 18:15 
hodin vlaky na lince S21 budou v úseku Skalice nad Svitavou – 
Boskovice – Velké Opatovice nahrazeny autobusy náhradní 
dopravy. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu jako 
linka xS21.
Přeprava jízdních kol
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Skalice nad Svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů 
IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.“)
Boskovice - na silnici na ulici Nádražní před staniční budovou
Knínice u Boskovic - na zastávce autobusů IDS JMK „Knínice, U Nádraží“
Šebetov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šebetov“
Cetkovice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice“ a u žel. 
zastávky na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice, žel.st.“
Velké Opatovice – před staniční budovou

MOŽNÁ ZPOŽDĚNÍ NA LINKÁCH 550 A 570
14. 10. - 11. 12. 2021

550, 570
Linky 550 a 570 pojedou obousměrně odklonem po místních 
komunikacích Milovic. Všechny zastávky zůstávají obsluhovány ve 
standardní poloze, pouze spoje linek 550 a 570 jedoucí ve směru 
Velké Pavlovice / Břeclav pojedou při cestě ven z Milovic odklonem po 
místních komunikacích, stejně tak v opačném směru. Může tak dojít 
k menšímu zpoždění.

VÝLUKA NA LINCE 814
14. 10. - 11. 12. 2021

814
Spoj 122 linky 814 pojede mezi zastávkami Slatina, ObÚ až Střelice, 
pož. zbroj. do Znojma po objízdné trase přes obec Rozkoš, tj. po 
stejné trase jako všechny ostatní spoje linky 814 v nevýlukovém stavu 
od 14. 10. do 11. 12. 2021.

VÝLUKA NA LINCE S41
23. - 24. 10. 2021

S41
Ve dnech 23. a 24, 10. 2021 v době vždy od 8:25 do 17:40 hodin 
budou všechny vlaky linky S41 po dobu výluky nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravu, které bude organizována podle 
výlukového jízdního řádu jako linka xS41.

Autobusy pojedou z Brna a 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 linku 
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 
linku I do Ivančic.

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

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
Brno hl. n. - na ulici Nádražní, u viaduktu Křenová
Brno-Horní Heršpice (trasa I) – autobusová zastávka IDS JMK 

„Heršpická“ (linka N96);
Brno-Horní Heršpice (trasa S) – na ulici Jihlavská na zastávce 
autobusů IDS JMK „Ústřední hřbitov (linka 40)“
Střelice dolní – (trasa S) – v obci, na náměstí Svobody na zastávce 
autobusů IDS JMK „Střelice, ObÚ“;
Střelice - (trasa S ) - v obci, na ulici Tetčická zastávka IDS JMK „Střelice, 
Vršovice“;
Radostice (trasa S) – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Radostice, 
koupaliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Radostice, 
Mlýnská silnice“;
Silůvky (trasa S) - v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská 
(zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“);
Silůvky (trasa I ) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“;
Moravské Bránice (trasa S, I )- před staniční budovou (zastávka 
autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“ a v obci, na autobusové 
zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru 
z Brna)
Ivančice letovisko (trasa I) – v obci, na silnici na zastávce autobusů 
IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“
Ivančice město (trasa I) - u železniční zastávky (na veřejné komunikaci);
Ivančice (trasa I) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS 
JMK „Ivančice žel. st.“;

PŘESUN ZASTÁVKY MILOTICE, DVŮR (JEN SMĚR 
HODONÍN)

18. - 27. 10. 2021

664
Zastávka Milotice, dvůr (jen směr Hodonín) bude přesunuta o 30 
metrů na ulici U Statku směr Hodonín.
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VÝLUKA V ROSICÍCH - TRÁVNÍKY
17. - 30. 10. 2021

153, 405, 421, 423 A 424
Od 17. do 30. 10. 2021 bude probíhat výluka v Rosích:
Linky 153, 405, 421 a 423 vynechají zastávku Rosice, Trávníky. 
Garantované přestupy mezi linkami 153 a 423 budou zajištěny v 
zastávce Rosice, Kamínky a mezi linkami 405 a 423 v zastávce Rosice, 
Brněnská. Spoj 51 linky 424 zahájí jízdu v zastávce Rosice, Kamínky.
Zastávka Rosice, Trávníky je dočasně zrušena.

VÝLUKA NA LINCE S3 ŠAKVICE - HUSTOPEČE
31. 10. 2021 (08:40 -16:20)

S3
V neděli 31. 10. 2021 od 8:40 do 16:20 hodin z důvodu 
předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou 
vlaky linky S3 v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna nahrazeny 
autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky 
xS3.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní 
dopravy zajištěna.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

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

• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK 
„Hustopeče u Brna, aut. nádr.“, stanoviště č.10

VÝLUKA NOVÉ SADY X HYBEŠOVA
16. - 17. 10. 2021

405, 8, 40, N91, N97, N98
Z důvodu opravy kolejí bude o víkendu 16. – 17. října 2021 omezen 
provoz tramvají a autobusů v ulici Nové sady.
Výluka se týká i nočního spoje 400 linky 405, který vynechá 
zastávku Brno, Poříčí.
V sobotu 16. října 2021 od 7:45 do 19:00 a v neděli 17. října od 7:45 
do 16:00 bude vyloučen provoz tramvají.
Linka 8 pojede v úseku Nové sady – Krematorium obousměrným 
odklonem ulicemi Hybešova a Vídeňská. Vynechá tak zastávky 
Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská.
Zastávku Nové sady obslouží na 1./2. koleji.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x8 v trase Hlavní nádraží 
(3./4. kolej) – Nové sady (3./4. kolej) – Soukenická (zastávky linky 
40) – Křídlovická (zastávky linky 40) – Vojtova (zastávky linky N90) – 
Nemocnice Milosrdných bratří (zastávka linek 2, 5 a 6 ve směru do 
centra).
Od 6:00 v sobotu 16. října 2021 nepřetržitě do 20:00 v neděli 17. 
října 2021 bude omezen průjezd autobusů křižovatkou Nové sady 
× Hybešova.
Linka 40 ve směru do Bohunic pojede v úseku Úzká – Strážní 
odklonem ulicí Uhelnou. Vynechá tak zastávky Soukenická a 
Křídlovická. Ve směru do Tuřan pojede linka 40 po své pravidelné trase.
V noci ze soboty 16. října na neděli 17. října 2021 pojedou linky 
N91, N97 a N98 ve směru k hlavnímu nádraží v úseku Hybešova – 
Hlavní nádraží odklonem ulicemi Nové sady a Uhelná. Nevynechají 
tak žádnou zastávku, dojde ale k prodloužení jízdní doby. Ve směru od 
hlavního nádraží pojedou noční linky po svých pravidelných trasách.

VÝLUKA V ŽEBĚTÍNĚ
18. 10. - 14. 11. 2021

52
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od pondělí 18. října 
2021 vyloučen provoz v ulici Kohoutovické v Žebětíně.
Linka 52 ve směru na Mendlovo náměstí pojede v úseku 
Bartolomějská – Kohoutovice, hájenka odklonem ulicí Dlážděnou 
a po Staré dálnici. Vynechá tak zastávky Křivánkovo náměstí (od 
Bartolomějské), Žebětín, škola, Kohoutovická, Kopce a Stará dálnice. 
Na odklonové trase obslouží zastávku Borovník.
Linka 52 ve směru do Bystrce pojede v úseku Stará dálnice – 
Bartolomějská odklonem po Staré dálnici a ulicí Dlážděnou. Vynechá 
tak zastávky Kopce, Kohoutovická, Žebětín, škola a Křivánkovo náměstí 
(od Kohoutovické). Na odklonové trase obslouží zastávku Borovník. V 
úseku Bartolomějská – Ríšova obslouží navíc zastávky Žebětín, hřbitov 
(dočasně zřízena naproti zastávce směr Bartolomějská) a Křivánkovo 
náměstí (zastávka běžně obsluhovaná směr Mendlovo náměstí).

Změny zastávek:
Křivánkovo náměstí – obsluhována v každém směru pouze jednou 
(ve směru na Mendlovo náměstí pouze u Žebětínského dvora, ve 
směru do Bystrce pouze u kostela)
Žebětín, hřbitov – ve směru na Mendlovo náměstí obsluhována v 
protisměru
Žebětín, škola, Kohoutovická – bez obsluhy (náhradou je možné 
použít zastávky Drdy, Křivánkovo náměstí nebo Bartolomějská)
Kopce – bez obsluhy (náhradou je možné použít zastávku Borovník)
Stará dálnice – ve směru do Kohoutovic obsluhována pouze linkou 
50
Na tuto etapu naváže 2. etapa, během níž bude upravena trasa linek 
52 a N98 v Žebětíně. Podrobnosti budou zveřejněny.

OMEZENÍ NA LINKÁCH 562 A 568
16. - 17. 10. 2021

562, 568
Linky 562 a 568 pojedou mezi zastávkami Poštorná, kostel a Valtická, 
točna obousměrně odklonem ulicemi Hlavní a Na Valtické.
Změny zastávek:
Nádražní, PKZ, Tovární čtvrť - bez obsluhy.
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VÝLUKA NA LINKÁCH 201 A 78 PŘES VINOHRADY
16. - 17. 10. 2021 

201, 78
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od 7:00 v 
sobotu 16. října 2021 nepřetržitě do 21:00 v neděli 17. října 2021 
omezen provoz v křižovatce Jedovnická × Žarošická.
Linka 201 pojede v úseku Prušánecká – Velká Klajdovka obousměrným 
odklonem ulicemi Sedláčkovou a Houbalovou. Vynechá tak zastávku 
Strnadova. Na odklonové trase obslouží pouze zastávku Vlkova.
Linka 78 pojede v úseku Mikulovská – Elplova obousměrným 
odklonem ulicemi Sedláčkovou a Houbalovou. Vynechá tak zastávku 
Strnadova. Na odklonové trase obslouží zastávky Vlkova a Houbalova.
Změny zastávek:
Zastávka Strnadova bude po dobu výluky bez obsluhy, náhradou je 
možné využít zastávky Vlkova nebo Houbalova.

DROBNÉ ZMĚNY TRAS LINEK 234, 258 A 259
16. - 20. 10. 2021 

234, 258, 259 SPOJ 6
Z důvodu opravy železničního přejezdu bude upraven provoz 
linek 234, 258 a 259. 
Linka 234 pojede mezi zastávkami Boskovice, aut.st. - Lhota Rapotina 
odklonem po silnicích II/150, III/37428 a III/37426 přes Boskovice, 
Mladkov a okraj Skalice nad Svitavou a neobsluhují zastávku Boskovice, 
Mánesova. Spoje vedené přes zastávku Boskovice, nemocnice mají 
zaměněno pořadí zastávek Boskovice, aut.st. a Boskovice, nemocnice 

. Spoje ze zastávky Boskovice, nemocnice ve směru Blansko odjíždějí 
od označníku pro směr Skalice nad Svitavou.
Linka 258 pojede mezi zastávkami Boskovice, aut.st. a Lhota Rapotina, 
točna odklonem po silnicích II/150, III/37428 a III/37426 přes 
Boskovice, Mladkov a okraj Skalice nad Svitavou. Spoje neobslouží 
zastávku Boskovice, Mánesova.
Linka 259, spoj 6 pojede mezi zastávkami Újezd u Boskovic a 
Boskovice, aut.st. odklonem přes Podhradí. Na odklonové trase 
zastaví na zastávkách po trase. Spoj neobslouží zastávky Boskovice, 
Mánesova a Boskovice, Sušilova ZŠ II.
Změna zastávek:
Boskovice, Mánesova - zastávka bez obsluhy



Znojmo
Břeclav

Blansko

Hodonín

Boskovice

Tišnov

Letovice

Kyjov

Vyškov

O víkendu můžete z Brna vyrazit vlaky S2 do Blanska, které odjíždějí v 07:58 nebo 9:58. 
Na každý z těchto vlaků navazuje v Blansku regionální linka 233, která jede až do Sloupu. 
V městysu Sloup se nachází známý rokokový kostel a zejména rozsáhlý labyrint Sloupsko-
šošůvských jeskyní. Prohlídka jeskyně trvá přibližně 90 minut.
Po prohlídce jeskyně pokračujte cca 8 km dlouhým romantickým údolím směrem k 
Punkevním jeskyním a Skalnímu Mlýnu. Podle času můžete vyjet/vyjít nad Propast 
Macochu. Poté máte 2 možnosti. Pokračovat po žluté značce ke Skalnímu Mlýnu (odkud 
jede linka 226 do Blanska - odjezdy  v 15:13 a 17:13).
Druhou možností je jít po červené turistické značce k autobusové zastávce linky 232 
Vilémovice, Macocha rozc.2.0. a poté jet do Blanska autobusem.
Pro jednu cestu k do Sloupu potřebujete jízdenku na 6 zón za 49 Kč, majitelům předplatní 
jízdenky na zóny 100+101 stačí jízdenka na 5 zón za 42 Kč. Ze Skalního Mlýna stačí 
jízdenka na 5 resp. 4 zóny. Spojení a ceny si ověřte na www.idsjmk.cz.

 Trasa je vhodná celoročně 
https://www.caves.cz/jeskyne.

„ m a g i c k á  j e s k y n ě  M o r a v s k é h o  k r a s u “ 
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TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET
SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚSLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

Tiskové chyby vyhrazeny

Více o jeskyních:
https://www.caves.cz/jeskyne/sloupsko-susuvske-jeskyne

Brno

Mikulov
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Jeskyně
otevřeny


