EXKURZE DO AMATÉRSKÉ JESKYNĚ
12. 10. a 13. 10. 2019
Děkujeme Vám za návštěvu výstavního projektu Moravský kras nad zemí i pod zemí. Díky návštěvě
výstavy a rezervaci místa na exkurzi v muzeu získáváte mimořádnou možnost vstupu do části
největšího jeskynního systému v ČR, který je z důvodu nutné ochrany pro veřejnost uzavřen. Speciální
termín otevření Amatérské jeskyně pro Vás ve spolupráci s naším muzeem pořádá Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR a Česká speleologická společnost. Pro přihlášené návštěvníky výstavního projektu
je prohlídka v rezervovaném termínu zdarma.
Jak bude exkurze probíhat:






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)

Sraz u vchodu do jeskyně: Vchod do jeskyně najdete v Pustém žlebu, v meandru Koňského spádu,
vchod do jeskyně je štolou u Javora. Myslete prosím na to, že přístup ke vchodu do jeskyně je možný
jedině pěšky nebo na kole po turistických značkách od Sloupu nebo od Macochy (45 min.), případně
od Skalního Mlýna (60 min.) a Punkevních jeskyní (20 min.). Protože se při cestě ke vchodu budete
nacházet v chráněném území, používejte pouze značené cesty.
Co s sebou do jeskyně: Určitě nezapomeňte přilbu (stačí cyklistická) a dobrou svítilnu, nejlépe
reflektorového typu, se slabým světlem si jeskyni neprohlédnete. Bez povinné výbavu nebude možné
do jeskyně vstoupit. Doporučujeme si s sebou vzít holínky a oděv na převlečení do jeskyně.
Pamatujte prosím na to, že vstup do jeskyně je na vlastní nebezpečí.

Těšíme se na setkání v nejdelším jeskynním systému v České republice a srdečně Vás zveme také
na přednáškové večery s promítáním
13. 9. 2019: Amatérská jeskyně
27. 9. 2019: Výzkumy jeskyní v Moravském krasu
11. 10. 2019: Výzkumy českých jeskyňářů v zahraničí

Práva na změny programu ze strany Muzea Blanenska vyhrazena.

Mapa - kudy k Amatérské jeskyni:

Amatérská jeskyně
VSTUP

Vaše auto

nechte na parkovišti.

Dále musíte pěšky.

Z parkoviště od Macochy

45 min.

Z parkoviště u Skalního mlýna

60 min.

