
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Jihomoravskými dětskými 

léčebnami, Dětskou léčebnou se speleoterapií Ostrov u Macochy u příležitosti mezinárodního roku jeskyní a krasu

vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
Císařské jeskyně

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

1. října 2022 v 9.00–16.00
Sraz: Ostrovský žleb, před vchodem do jeskyně 

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

Organizační informace
Účelem této mimořádné akce je umožnit zájemcům navštívit 
jeskyni kdysi člověkem zpřístupněnou pro veřejnost, poté velmi 
poškozenou a relativně nedávno upravenou na léčebnu nemocí 
dýchacích cest, alergií a poruch imunity.

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 po léčebné trase
• 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. 

Povinná výbava: přilba (stačí cyklistická) a svítilna.

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
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by Nivaldo Colzato
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UIS Caption = “Swiss 721 BT Bold”
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