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

(ZO 6-20 Moravský kras) u příležitosti mezinárodního roku jeskyní a krasu

vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
jeskyně Michalka

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

24. září 2022 v 9.00–16.00
Sraz: Hradský žleb, před vchodem do jeskyně (mapy.cz/s/rezatolese)

Doporučené parkování: v křižovatce Holštejn-Ostrov-Sloup (mapy.cz/s/jozuhucoke)

Organizační informace
Účelem této mimořádné akce je umožnit zájemcům navštívit 
jeskyni upravenou člověkem napřed na armádní sklad, pak na 
podzemní továrnu a naposledy na dozrávárnu sýrů Niva.

Exkurze jsou zdarma na základě dopředu provedených rezervací. 
• první vstup do jeskyně v 9 hodin, poslední vstup v 16 hodin
• vstupy vždy každou půlhodinu (celkem 15 vstupů za den)
• prohlídka povede zázemím před jeskyní a jeskynním tunelem
• doba trvání prohlídky: ½ hodiny
• maximální počet osob v jedné skupině: 10 (+ průvodce)

Přístup ke vchodu  je možný jedině pěšky nebo na kole po cestě 
od silnice. Výbava do jeskyně není potřeba.

Vstup je na vlastní nebezpečí! Účastníci na místě podepisují 
Prohlášení osob vstupujících do podzemí o provedeném 
bezpečnostním školení a o zdravotní způsobilosti. 

Způsob přihlášení: od 2. 9. 2022 na stránkách 
https://aopk-cr-sprava-chko-moravsky-kras.reenio.cz/cs/#/
terms/2022-09-24;viewMode=day
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