Jeskyně na Špičáku
Napsal uživatel Caves.cz
Pondělí, 24 Září 2018 00:00

Jeskyní komplex u Písečné není sice tak bohatý na výzdobu, je ale významný svou historickou
hodnotou. Jedná se o jedny nejstarší popsané jeskyně v Evropě. První zmínka pochází již z
roku 1430. Jeskyně často sloužily jako skrýš, což dokumentují nápisy na stěnách například z
16. století. Dle pověsti se zde měl dokonce ukrýt na své cestě do Polska J. A. Komenský. První
zpřístupnění veřejnosti bylo v roce 1884,1885 a poté po roce 1955. K dispozici je pro
návštěvníky 400 metrů chodeb v devonském mramoru vytvarovaném působením ledovce.

Mapa: zde

Www: http://www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-spicaku/
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VÝJIMKY V OTEVÍRACÍ DOBĚ
25.4.2011 - 25.4.2011 , otevřeno (Velikonoce 9:00 - 16:00)
25.4.2011 - 25.4.2011 , otevřeno (Velikonoce)

OBJEDNÁVKY
- Objednávky na telefoním čísle 584 423 129, 602 295 562;
- Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu je možná pouze po předchozí dohodě se správou jes
VSTUPNÉ

Plné
80,-Kč

Senioři 65+
60,- Kč

Zlevněné
40,- Kč

PŘÍPLATKY

Foto a video

40,-Kč
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(včetně mobilních telefonů) Fotografie, filmy či videa nesmí být použity pro komerční účely bez
souhlasu SJ ČR.

ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ
- Děti ve věku od 6 do 15 let;
- Držitelé průkazů osob ZTP a ZTPP;
- Studenti po předložení průkazu o studiu (do 26 let věku);
- Členové Českého svazu ochránců přírody po předložení členského průkazu ČSOP;
- Hromadné výpravy dětí do 6 let (např.: mateřské školy).

VOLNÝ VSTUP
- Děti do 6 let s výjimkou hromadných výprav dětí do 6 let (např. mateřské školy);
- Zaměstnanci Správy slovenských jeskyní po předložení služebního průkazu;
- Členové České speleologické společnosti (výměr č. 966/23/86) po předložení průkazu ČSS;
- Členové Slovenské speleologické společnosti po předložení průkazu SSS;
- Členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) mladší 15ti let nebo po předložení průkazu Mlad
- Zaměstnanci správ jeskyní sdružených v ISCA.

Kontakt:

Vedoucí: Evelyna Vozábalová
CZ - 790 82 Písečná
Tel.: +420 584 423 129
Mobil: +420 602 295 562
E-mail: spicak@caves.cz
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Dostupnost:

Vlakem: trať Jeseník - Krnov, zastávka Písečná, dále pěšky po modré turistické značce 1 km.

Autobusem: z Jeseníku směr Supíkovice, zastávka Supíkovice - jeskyně.

Autem: z Jeseníku na rozcestí v Písečné odbočit z hlavní silnice doleva na Supíkovice.
Za obcí Písečná sjet doleva podle ukazatele k jeskyni.
Parkování před provozní budovou jeskyně.
Na kole: po modré až k provozní budově jeskyně, zde stojany na kola. Zámek použít vlastní.
Správa jeskyně za kola nezodpovídá.

4/4

