
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou speleologickou společností 

(předsednictvo ČSS, ZO 6-17 Topas a ZO 6-19 Plánivy) u příležitosti mezinárodního roku jeskyní a krasu

vás srdečně zve na

Dny otevřených dveří Amatérské jeskyně

Potřebujete více informací?
moravskykras.nature.cz
filip.chalupka@nature.cz
774 356 967
www.nature.czPŘÍRODA JE NAŠE DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

13., 14., 20., 21., 27. a 28. listopadu 2021 v 9.00–16.00
Sraz: Pustý žleb, meandr Koňského spádu, vchod štolou U javora 

(https://mapy.cz/s/bohezakabe)

Organizační informace
Účelem této mimořádné akce je umožnit zájemcům navštívit 
část největšího jeskynního systému v ČR, který je z důvodu 
nutné ochrany pro veřejnost uzavřen.
Exkurze jsou zdarma na základě dopředu provedených 
rezervací. Všechny exkurzní dny budou mít stejný organizační 
průběh:
• první vstup do jeskyně v 9 hodin, poslední vstup v 16 hodin
• vstupy vždy každou půlhodinu (celkem 15 vstupů za den)
• prohlídka povede po tzv. Ministerské trase – cca 500 m tam  
    a totéž zpět
• doba trvání prohlídky: ¾ hodiny – maximálně 1 hodina
• maximální počet osob v jedné skupině: 10 (+ průvodce)
Přístup ke vchodu je možný jedině pěšky nebo na kole po 
turistických značkách od Sloupu nebo od Macochy, případně 

od Skalního Mlýna a Punkevních jeskyní (prosíme, nezkracujte 
mimo značené cesty!)
Povinná výbava:  přilba (stačí cyklistická), dobrá svítilna, 
nejlépe reflektorového typu (se slabým světlem si jeskyni 
neprohlédnete).
Doporučujeme: holínky, převlečení.
Vstup je na vlastní nebezpečí! Účastníci na místě podepisují 
Prohlášení osob vstupujících do podzemí o provedeném 
bezpečnostním školení a o zdravotní způsobilosti. Bez povinné 
vlastní svítilny a přilby nebude možné do jeskyně vstoupit!
Plazit se nikde nebudete, ale místy polezete po balvanech.

Způsob přihlášení: od 20. 9. 2021 na stránkách 
https://www.supersaas.cz/schedule/NAJ/NAJ

UIS Logo

- Pantone = Azul 286 C
- RGB = R0, G51, B171
- Hexadecimal = #0033AB

Logo and Name Website
- 70% Black
- RGB: R77, G77, B77
- Hexadecimal = #4D4D4D 

COLORS

Variations permitted - Color Version

Variations permitted - Black Version

by Nivaldo Colzato

Font used in the composition of the UIS Logo
UIS Caption = “Swiss 721 BT Bold”

UIS Address and Website = “Swiss 721 BT”

Union Internationale
de Spéléologie

Both black and color reversed versions should 
only be used when there is sufficient contrast 

between the background and the logo.

REVERSED
COLOR VERSION

Union Internationale
de Spéléologie

REVERSED
BLACK VERSION
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