
Nabízíme návod, jak prozkoumat celou řadu krasových jevů a unikátních míst  

a přitom se vyhnout davům turistů v nejexponovanějších lokalitách . 

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je téměř 17 km. Terén je místy kamenitý a opravdu nevhodný pro kočárky či kola.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Sloup, trasa je okružní a začíná a končí ve stejném místě 
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Sloup je jediné turisticky frekventované místo cesty. Dál už potkáte jen sem tam živáčka. Je na vás, kterým směrem 

se vydáte a jestli si výšlap do Šošůvky necháte na konec, nebo jím začnete – stejně jako my.  

Z autobusové zastávky vyjděte kolem kapličky se studánkou po červené turistické značce do Šošůvky. V Šošůvce za-

hněte u hasičské zbrojnice a projděte nenápadnou pěšinou k pozůstatkům větrného mlýna (bod 2 na mapce). Vedle 

je hřbitov a kaple, od které je krásný výhled. Sejděte na hlavní silnici a pokračujte po ní do kopce. Před autobusovou 

zastávkou je po pravé straně odbočka k Helišově skále (bod 3). Tato skála je luxusní vyhlídkou na severní část krasu. 

Pod skalou je zatopený lom nabízející příjemné letní osvěžení. Sejděte na červenou turistickou trasu, která vás prove-

de kolem studánky Na Troubkách k Holštejnu. Při průchodu lesem přírodní rezervace Bílá voda si udělejte odbočku 

doleva a nakoukněte na Vaňousovy díry. Po návratu na cestu sejděte k okraji lesa a vydejte se pěšinou doprava. Pro-

jdete pod vápencovými skalami a kolem uzavřené Holštejnské jeskyně. Dojdete na červenou značku do  hradního 

příkopu, ze kterého můžete odbočit prozkoumat jeskyni Lidomornu. Vystoupejte na zříceninu hradu Holštejn (bod 4). 

Po průzkumu výhledu a pozůstatků hradu sejděte do údolí Bílé vody. Vody tohoto 

potoka se v ponoru Nová Rasovna ztrácí do podzemí. Zde je jeden z počátků nejroz-

sáhlejšího jeskynního systému u nás, Amatérské jeskyně. Pokračujte po červené 

k příležitostným povodňovým ponorům Stará Rasovna (bod 5) a dál kolem chladné 

skalní suti, zaklopeného vstupu do jeskyně Piková dáma, Wanklova závrtu a uzavře-

ného vstupu do jeskyně Spirálka. Jděte dál po červené. Na rozcestí u hřbitova 

v Ostrově u Macochy pokračujte po zelené kolem několika závrtů k přístřešku Nad 

Pustým žlebem. Po žluté značce si udělejte odbočku na jih, na vyhlídku nad Pustým 

žlebem Koňský spád (bod 6). Dál se vydejte po žluté na sever. Značka vás dovede 

kolem jeskyně Kůlna, skály Hřebenáč a vstupu do Sloupsko-šošůvských jeskyní zpět 

na autobus. Je na vás, jestli absolvujete i prohlídku místního veřejnosti přístupného 

systému jeskyní, či zda blíže prozkoumáte okolní skály (třeba Evropu či Indii). 
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OSTROVSKÁ PLOŠINA 

A SEVER KRASU  

OBČERSTVENÍ hospoda v Holštejně, kiosek u jeskyně ve Sloupu 

ZAJÍMAVOSTI  Kaple sv. Václava a Anežky v Šošůvce je z roku 2002. Při stavbě byly 
použity přírodní a místní materiály, především dřevo, sklo a vápenec.  

Ze studánky Na Troubkách byl pomocí dřevěného vodovodu zásobo-
ván hrad Holštejn. Studnovitý útvar v ruinách hradu není studna, ale 
údajný prostup z hradu do jeskyně pod ním.   

Závrt je povrchový krasový útvar trychtýřovitého tvaru, kudy protéká 
povrchová voda do podzemí. Během trasy projdete kolem dvou nej-
větších závrtů v ČR – Měšiny a Dolina.  

TRASU DOPORUČUJE    Jana z Rychty 
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