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 Český Brod
 Informační centrum

  Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
	 321 612 218-9;  321 612 217    
    info@cesbrod.cz, www.cesbrod.cz     
 Otevřeno: po, st 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00, 
 út, čt, pá 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00 h, 
 sobota pouze květen – září 11:00 – 16:00h, neděle zavřeno
	 Jednotné vstupné 20 Kč (děti do 6 let a průkazy ZTP zdarma)
↔ Zpřístupněno cca 80 m chodeb z  II.poloviny 14. století.

 Jihlava
 Oddělení správy podzemí Magistrátu města Jihlavy

  Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
   567 167 111
	 www.jihlava.cz       
 leden: zavřeno
 únor – březen, listopad – prosinec – skupiny předem na  
 objednávku
 Otevírací doba v sezóně: 
 Duben denně 10 11 12 14 15 16 
 Květen denně 9 10 11 12 14 15 16 
 Červen - srpen denně 9 10 11 12 14 15 16 17 
 Září denně 10 11 12 14 15 16 17 
 Říjen denně 10 11 12 14 15 
    Minimální počet návštěvníků v jedné skupině je 3.   
 Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 45.
↔ Celkem je pro veřejnost zprovozněno cca 220 m chodeb. 

 Litoměřice
 Vinárna a restaurace Radniční sklípek

  Mírové nám. 13/21, 412 01 Litoměřice
 416 731 142
   info@radnicni/sklipek;  www.radnicni-sklipek.cz
  konec června - září  – 11  - 15  hod. denně
 říjen - duben – nutno objednat
 Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 25,- Kč 
↔ Přístupno 366 m.

 městské historické skLepy Jirkov
 Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
 Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov      kviz-jirkov.cz
 Kontakt:
 Vstup do sklepů zajišťují pracovníci IC Jirkov
 Kostelní 47, 431 11 Jirkov
 474 654 265
 Info.centrum@jirkov.cz            
  od 1. května do 30. září  
 úterý – neděle 10:00 – 16:00
 mimo uvedený termín po dohodě
 Vstupné:  děti, studenti, důchodci a ZTP   30,- Kč
  dospělí                                     50,- Kč
 Prohlídka sklepů začíná vždy v celou hodinu, přednost mají  
 předem objednané skupiny.
 ↔ Trasa zpřístupněná návštěvníkům má délku 280 m, celková  
 délka chodeb je 850 m
     pLzeň
 Plzeňské historické podzemí
 Plzeňské historické podzemí 
 (vchod z budovy Pivovarského muzea),    
 Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň

       377 235 574, 377 224 955 
		 podzemi@plzenskepodzemi.cz; www.plzenskepodzemi.cz

 V roce 2010 provoz zajišťoval Plzeňský prazdroj, a. s.

 duben – prosinec  – 10  - 18  hod.    denně 
 únor – březen – 10  - 17  hod.    denně
 Vstup do podzemí vždy jen s průvodcem.
 Telefonická objednávka  777 038 978 (průvodce).
 Délka prohlídky 50 min., možnost cizojazyčného výkladu.
 70,- Kč dospělí, 50,- Kč děti, studenti, ZTP, ZTP/P
 rodinné (2 dospělí + min. 1 dítě) 180,- Kč
 Školní skupiny (pouze ZŠ a SŠ) – délka 60 min. 40,- Kč
↔ Udržováno je téměř 18 km, přístupno 800 m.

sLavonice
 Stavební huť Slavonice

  Nádražní ul. 298, 378 81 Slavonice
   384 493 700
 777 038 978 (průvodce)
   podzemi@shslavonice.cz;  www.shslavonice.cz
  červená trasa pro méně náročné 
 červenec - srpen  9.30 - 17.30 h.  denně
 červen - září  po telefonické objednávce pro skupiny  
 a mimo sezónu min. 8 lidí. 777 038 978 (průvodce)
		60,-Kč celé vstupné, 60,-Kč zlevněné vstupné (děti, studenti,  
 důchodci a ZTP+1 osoba jako doprovod zdarma)
 modrá trasa pro náročné 
 červenec - srpen  9.45 - 15.15 h. so - ne
 březen - červen
 září - listopad  po telefonické objednávce min 8 lidí.
		80,-Kč celé vstupné, 40,-Kč zlevněné vstupné (děti, studenti,  
 důchodci a ZTP+1 osoba jako doprovod zdarma)
↔  Udržováno 1 350 m, zpřístupněno je asi 430 m.

táBor
 Husitské muzeum v Táboře 

 Žižkovo náměstí 1, 390 01  Tábor
  381 254 286; objednavky@husitskemuzeum.cz; 
  381 252 245
     www.husitskemuzeum.cz
 duben - září  –  9:00 - 17 hod. po - ne

 říjen - březen  –  9:00 - 17 hod  st - so
  základní 50,- Kč dospělí, zlevněné 30,- Kč
 Slevy platí pro žáky základních škol, studenty středních a vy- 
 sokých škol, seniory nad 65 let, držitelům vybraných průkazů  
 - viz www
 Volný vstup děti do 6 let  a další viz www
↔  Přístupno 650 m udržovaných Husitským muzeem v Táboře.

týn nad vLtavou
 Vltavotýnské podzemní chodby

  Městské muzeum, náměstí Míru 1, 375 01 Týn nad Vltavou
 385 772 303
   muzeum@kultura.tnv.cz        www.tnv.cz
  květen   – 10 - 16 hod. sobota, neděle
 červen  – 13 - 16 hod. úterý - pátek
   – 10 - 17 hod. sobota, neděle
 červenec - srpen – 10 - 17 hod. úterý - neděle
 září  – 13 - 16 hod. neděle
 Prohlídky vždy v celou hodinu, max. počet návštěvníků  
 jedné prohlídky 10 osob. Na prohlídku je nutno se předem  
 objednat na tel. č. 385 772 302.
 60,- Kč dospělí (15 a více), 3-6 let zdarma, 40 Kč děti (6-15)
↔ Trasa je dlouhá přes 160 m, je třeba ji projít oběma směry.

10.3  veřejně přístupné podzemní prostory 
vytvořené hornickou činností 

nebo činností prováděnou hornickým způsobem
Do přehledu jsou zařazeny veřejně přístupné návštěvní prostory mimo uvedené v kapitole 10.1.

V informaci je použito následující schéma
 město, LokaLita
   Provozovatel,  majitel, adresa
  Kontakt
  Rezervace, objednávka
   Otvírací doba
   Cena v Kč (popř. €)
↔   Rozsah podzemí

10.3.1 podzemí měst
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pevnost Bouda 
 Od Těchonína (nedaleko Jablonného nad Orlicí), z Mladkova,  
 z Lichkova nebo po červené značce od Suchého vrchu 
 Pro Pardubický kraj Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.  
 Luční 199, 666 03 Hradčany u Tišnova 
 Kontakt: Ing. Martin Ráboň 
 777 647 114; tvrz@boudamuseum.com 
 www.boudamuseum.com

 květen až září    vstupy –  11, 13, 15 hod.  denně 
 v říjnu o víkendech a ve st. svátek  –  11, 13, 15 hod.  
 po dohodě možné i jindy 
 kompletní prohlídka 80 Kč dospělí, 70 Kč senioři/studenti,  
 60 Kč děti (6-15 let), ZTP zdarma   
 plná prohlídka 70 Kč dospělí, 60 Kč senioři/studenti,  
  50 Kč děti (6-15 let), rodinné 240 Kč, ZTP dětské vstupné;  
 další typy prohlídek viz internetové stránky
 ↔  okruh 1 500 m v podzemí  
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  historický důL kovárna
 Pec pod Sněžkou - Obří důl
 Z Pece pod Sněžkou trvá cesta k dolu 60 až 90 minut. 
 Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice

 Stará Alej 462, 542 24  Svoboda nad Úpou
 	   speleoalberice@volny.cz

 www.speleoalberice.cz
 RNDr. Radko Tásler  603 360 993
 infocentrum Veselý Výlet - provoz - :499 736 130
 Uvedena na webových stránkách.
 Vstupenky jen v infocentru Veselý Výlet v Peci p. Sněžkou
 Doporučeno objednat předem :499 736 130                                        
↔  Zpřístupněno cca 500 m prostor     
 Vstup v zapůjčených přílbách s čelovou lampou a plášti. 

 mariánská štoLa
 Důl Marie, Nádvoří Msgr. Korejse 155, 261 01 Příbram VI

    318 620 253;  prokop.pribram@volny.cz
 www.spolek-prokop-pribram.cz
 listopad až březen  –  pouze na objednávku
 duben až červen, září a říjen          
   – 13 a 14:30 h              so a ne červenec, srpen 
  vstupy – 10:30, 13, 14:30, 16 h         pá-ne
Návštěvy podzemí je možno uskutečnit pouze na objednávku na tel. 
Spolku nebo mobil. 775965011
 plné 30 Kč, snížené 15 Kč - děti, studenti, senioři  
↔  532 m v podzemí

 kráLovská dědiČná štoLa prokop
 viz kap. 10.1 hornický skAnzen  ve stříbře

prohLídková štoLa starý martin krupka
 Nová Vrchoslav

  417 41 Krupka 3 
   417 822 154, 724 260 711

Provozovatel:
 Město Krupka - Městský úřad Krupka
 Mariánské nám. 22
 417 42 Krupka 1

		 417 861 253,  417 861 309
 info@mukrupka.cz;  www.krupka-mesto.cz
 listopad až  duben 
 –   9:30  první vstup 14:15 h posl. vstup        čt
 –   9:30 první vstup 16:15 h posl.  vstup        pá, so a ne
 polední přestávka 12:30 - 13 hod.
 květen až říjen 
            –   9:30 první vstup 16:15 h posl. vstup     denně
 polední přestávka 12:30 - 13 hod.
 70 Kč dospělí, 30 Kč děti od 5-15 let, 
 studenti, důchodci 50,- Kč
 25 Kč školní výprava na osobu (děti a studenti do 20 let)   
 1 000 Kč ostatní výpravy (15 až 20 osob)           
 Za výklad v cizím jazyce příplatek  100 % na osobu,
   nebo     100 % na výpravu
 Výklad v cizím jazyce nutno objednat předem.
↔  zpřístupěnno 550 m, udržováno 750 m
 na povrchu 500 m2 výstavní plochy

eLiášova dědiČná štoLa
 Eliášova štola sloužila k odvodnění rudolfovských stříbrných  
 dolů.
   370 10 Úsilné 43

	  602 479 795;  www.usilne.cz           info@usilne.cz
       www.eliasovastola.cz
  prohlídka na objednávku na 723 247 012, 608 178 778
 vstupné plné 40 Kč zlevněné 20 Kč
↔ zpřístupněno 400 m z vyražených 2,5 km

štoLa země zasLíBená
 OS Historické rudné doly Mědník Měděnec
 Nádražní 266, Měděnec 43184

	 603 211 714 Jiří Tišler – předseda   
 739 040 671 Ivan Cáder – místopředseda
 historicke.doly@seznam.cz

 www.stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz
   duben (dle sněhu) – červen, září – listopad (dle sněhu)   
    11.00 –  17.00  so – ne
 červenec –  srpen             11.00 –  17.00  út – ne
 Možnost domluvit prohlídku pro zájemce i mimo otvírací  
 dobu (nutno domluvit telefonicky určeno pro zájezdy   
 a školní výlety mimo hlavní sezonu minimálně 8 osob). 
	  dospělí 40 Kč, děti 25 Kč
↔  Zprovozněno cca 110 m podzemí.

štoLa koňská Jáma
 OS Historické rudné doly Mědník Měděnec
 Nádražní 266, Měděnec 43184

	 603 211 714 Jiří Tišler – předseda  
 739 040 671 Ivan Cáder – místopředseda
 historicke.doly@seznam.cz

 www.stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz
   duben (dle sněhu) – červen, září – listopad (dle sněhu)   
    11.00 –  17.00  so – ne
 červenec –  srpen             11.00 –  17.00  út – ne
 Možnost domluvit prohlídku pro zájemce i mimo otvírací  
 dobu (nutno domluvit telefonicky určeno pro zájezdy   
 a školní výlety mimo hlavní sezonu minimálně 6 osob ) 
	  dospělí 40 Kč, děti 25 Kč
↔  Zprovozněno cca 120 m podzemí.

štoLa Č. 1 Jáchymov - muzeum sokoLov, p.o. 
Karlovarského kraje
 Zámecká 1, 356 01 Sokolov

	 601 289 121        loskot@muzeum-sokolov.cz, www.omks.cz  
      1.5. – 31.10., středa – neděle, prohlídka v 10, 11, 13, 14, 

 15 a 16 hod. 
	  vstupné 50 Kč, rodinné (2 dospělí + 3 děti) 120 Kč,
 snížené (děti do 15 let, studenti, senioři) 30 Kč 
↔  Zpřístupněno je cca 300 m podzemí.

důL Jeroným - muzeum sokoLov, p.o. 
Karlovarského kraje
 Zámecká 1, 356 01 Sokolov

	 736 202 710,      loskot@muzeum-sokolov.cz, www.omks.cz  
      1.5. – 31.10., středa – neděle, prohlídka v 10, 11, 13, 14, 

 15 a 16 hod. 
	  vstupné 50 Kč, rodinné (2 dospělí + 3 děti) 120 Kč,
 snížené (děti do 15 let, studenti, senioři) 30 Kč
↔  Zpřístupněno je cca 80 m podzemí, dalších 2 000 m je zatím  
 nepřístupných.

10.3.2 historická podzemí

10.3.3 vojenské objekty
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znoJmo
		 Znojemská Beseda, příspěvková organizace Města Znojma

 Masarykovo náměstí 449/22, 669 00 Znojmo
  515 300 240; knotkova@beseda.znojmo.cz 
    www.znojmocity.cz, www. znojmocity.cz/podzemi
 Vstup, informace, rezervace: Slepičí trh 2, Znojmo

     +420 733 676 554; +420 515 221 342
      knotkova@znojemskabeseda.cz    www.znojemskabeseda.cz

 říjen - duben            10 - 17 h po - so; 13 - 16 h ne
 květen, červen, září        –   9 - 17 h denně
 červenec, srpen        –   9 - 18 h denně
 poslední vstup 60 minut před uzavírací dobou
 95,- Kč dospělí, 55,-  Kč děti, studenti, důchodci, ZTP
↔ Udržováno je cca 25 km, přístupno cca 6 km chodeb.   
 Prohlídkové trasy: klasická a 3 adrenalinové s odstupňova- 
 nou náročností na fyzickou kondici.
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koLektory praha
 Kolektory Praha, a.s.
 Pešlova 341, 190 00 Praha 9
	 272 184 111
	 kolektory@kolektory.cz; www.kolektory.cz
 Skupinové prohlídky (max. 16 osob) vstupy
 st  13:30 - 15:30 hod.
 pá   8:30 - 10:30, 11 - 13 hod.
 so 12:00 - 14:00 hod. (pouze poslední so v měsíci)
 Prohlídky pro jednotlivce (1 až 16 osob)
 st  16 - 18 hod.
 so  9:30 - 11:30 hod. (pouze poslední so v měsíci)
 Sobotní prohlídky (každá poslední sobota v měsíci)
	 Trasa D - skupinová vstupenka   4 500 Kč
 - za jednotlivce      300 Kč
 Trasa C - pouze pro skupiny  6 000 Kč
↔  2 trasy dlouhé 1 000 m a 1 400 m, celková délka kolekto- 
 rové sítě pod Prahou je 93 km

pokusná štoLa štramBerk
	 Lokalita Horečky, starý lom Barabáš 
 Kontakt na provozovatele
 VVUÚ, a. s.                                                    id yr9cijr 
 Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice 
 Ing. Robert Pilař, vedoucí zkušeben 
 596 252 235, fax: 596 252 149 
 vvuu@vvuu.cz; pilarr@vvuu.cz; www.vvuu.cz 
  Podzemní štoly nejsou běžně přístupné.
 Přístup je možné zajistit dle dohody. 
 Veřejně jsou přístupné jednou ročně v září, kdy město   
 Štramberk v rámci „Dnů evropského dědictví“ zpřístupňuje  
 kulturní památky. 
	 V rámci Dnů evropského dědictví - zdarma.
 Jindy dle dohody s možností ukázky výbuchů - smluvně.
↔  675 m podzemních chodeb, 
 mimo prohlídky chodeb není žádná jiná expozice.

10.3.4 provozy v podzemí

muzeum pevnost doBrošov 
 U obce Dobrošov, 8 km jihovýchodně od Náchoda 
 Regionální muzeum Náchod
 Správa pevnosti Dobrošov, 
 Dobrošov 97, 547 01 Náchod
   491 426 047; pevnost.dobrosov@seznam.cz       
 www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz;  
 květen až září      – 10  - 12, 13:30 - 18 hod.  út - ne 
 duben a říjen      – 10  - 12, 13:30 - 16 hod.  út - ne 
 Objednané skupiny nad 10 osob i mimo sezonu s příplatkenu.
 60 Kč dospělí, 30 Kč děti, studenti, senioři 
 (pro děti do šesti let je vstup nevhodný)
 Ve dnech státních svátků v době sezony je v ceně zahrnuta  
 prohlídka srubu Jeřáb.
↔  okruh  1000 m v podzemí
muzeum pevnost haniČka 
 Poblíž osady Hanička u Rokytnice v Orlických  Horách
 Muzeum Pevnost Hanička, 
 provozovatel: Město Rokytnice v Orl. horách,
 nám. J. Šimka 3 
 517 61 Rokytnice v Orl. h.
  494 595 326 (IC - Rokytnice v Orlických horách),  
 736 752 218 (muz); tvrzhanicka@seznam.cz; 
                www.hanicka.cz  
 květen. červen a září, říjen          –  9:30 - 15 hod.    so   
        –  9:30 - 14 hod.    ne, sv 
 červenec, srpen denně mimo po –  9:30 - 17 hod. 
 zahájení prohlídek vždy v celou hodinu
 Návštěvy mimo pravidelnou dobu - dojednat na muzeu  
 dle kontaktů.
 Po předchozím objednání je možná návštěva i vozíčkářů.
 55 Kč dospělí, 35 Kč děti, studenti, senioři, 150 Kč rodinné
 Školní slevy v době vyučování -20 %, hromadné vstupné  
 nad 20 osob -10 %, ZTP, ZTPP a děti do 6 let zdarma.
 ↔  okruh 1 100 m v podzemí

pevnost hůrka
       Vlevo od silnice z Králík na Červený Potok, na severním  
 okraji města, 15 min chůze z Velkého náměstí.
    Pro město Králíky Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.;  
 Luční 199, 666 03 Hradčany u Tišnova
 Kontakt: Luděk Vávra
   606 669 888                hurka@boudamuseum.com
          http://hurka.boudamuseum.com/
    celoročně každý den (pondělky jen pro objednané skupiny!)
       červen až srpen vstupy v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
       září až květen vstupy v 11, 13, 15 hod.
       po dohodě možné i jindy

    základní prohlídka 70 Kč dospělí, 60 Kč senioři/studenti,  
 50 Kč děti (6-15 let), rodinná 200 Kč, ZTP dětské vstupné;  
 další typy prohlídek viz internetové stránky
↔    okruh 1 600 m v podzemí

Letecká podzemní továrna raBšteJn
   Obec Janská u České Kamenice
 		správce: Občanské sdružení OSR Rabštejn
  Karel Hunčovský, Janská 83        Vladimír Pešek, Janská 74
   775 862 485, 412 585 032            732 850 351, 412 584 554
  karelhuncovský@seznam.cz
  www. podzemirabstejn.cz
 	 podrobnosti na www.podzemirabstejn.cz
  základní okruh - skalní expozice (1,5 h), prohlídka ostatních la- 
  byrintů dle dohody
 		plné 80,- Kč, poloviční (děti 6-15 let) 40,- Kč
 ↔  zpřístupněno 3 000 m v podzemí, celkově vyraženo 4 500 m 
muzeum pevnost stacheLBerg 
  Babí z Turnova 10 km, ze Žacléře 6 km   
   Pavel Holzknecht, Mírová 345, 542 01 Žacléř 
   správce: 773 330 378; tvrz: 731 629 531  
 holzknecht@bunkry.cz; www.stachelberg.cz 
	 květen a září   – 10 - 12 a 13 až 17 hod.     so, ne, sv  
 červen   – 10 - 12 a 13 až 17 hod.     čt až ne
 červenec, srpen   – 10 - 12 a 13 až 17 hod.     út až ne 
 říjen   – 10 - 12 a 13 až 17 hod.     so
 listopad, prosinec – 13 hod.            so
 24.12 -31.12 – 13 hod.           denně
 mimořádné prohlídky jsou zveřejněny na webu
	 plné 70 Kč, poloviční 30 Kč (děti 6 - 15 let), 170 Kč rodinné  
   ↔  okruh 1 500 m v podzemí

voJenský podzemní kryt v Jeskyni výpustek 
   Ze Křtin po červené značce na JZ kolem Drátenické jeskyně.
 Provozovatel: Správa jeskyní ČR
	 Správa jeskyně Výpustek, 679 05 Křtiny 
 516 439 111, 602 102 932; 
 vypustek.rezervace@caves.cz; 
 www.caves.cz, www.cavemk.cz   
	 viz tabulka na str. 257 HR 
	 dospělí 110 Kč, senioři 65+ 90 Kč
 děti 6-15 let a studenti do 26 let, ZTP 60 Kč
   ↔  délka prohlídkové trasy cca 600 m, délka jeskyně cca 2 000 m,
 doba prohlídky cca 75 min.
 Vojenský kryt je provozován jako zpřístupněná jeskyně podle 
 § 3 písm. d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb.

10. hornické muzejnictví a tradicehornická ročenka 2014
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další lokality 
podzemních prostor vytvořených hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem

neposkytly podrobnější informace.

Dislokace podzemních objektů podle OBÚ – stav k 31. 12. 2014

Typ objektu počet celková metráž

a)  tunely a štoly metra 94 101 522 
b)  ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m 13 8 310 
c)  kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet 105 102 638 
d)  jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti 17 12 052 
e)  stavby pro účely ochrany obyvatelstva 18 14 383 
f)  kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m 210 252 870 
g)  odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m 30 32 072 
h)  bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti 54 33 025 

CELKEM 541 556 872

Způsob využití podzemních objektů dle § 37 zákona č. 61/1988 Sb. – stav k 31. 12. 2014 

OBÚ se sídlem v Počet evidovaných podzemních objektů Celková délka v metrech 
Brně 101 79 203 
Hradci Králové 20 18 298 
Liberci 37 45 639 
Mostě 34 29 113 
Ostravě 33 33 628 
Plzni 52 66 708 
Praze 254 279 631 
Sokolově 10 4 652 

CELKEM 541 556 872

10. hornické muzejnictví a tradice hornická ročenka 2014

sanatorium edeL 
 dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií 
 SANATORIUM EDEL, s. r. o.
   Lázeňská 491
 793 76 Zlaté Hory
	 584 425 327
  584 425 135
	 edel@speleoterapie.cz;  www.speleoterapie.cz
 od května do října
  v neděli   vstupy 10:30 a 13 hod. 
 zbytek roku po dohodě pro minimálně 20 osob
 dospělí    50 Kč    
 děti    25 Kč
↔  udržováno 1 800 m důlních děl
 
štoLa Josef
	 Lokalita cca 50 km jižné od Prahy (Čelina – Mokrsko),
 obec Chotilsko 
 Kontakt na provozovatele
 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  224 355 500 (v pracovních dnech 8 - 14 hod.)
 stola.josef(zavinac)ceg.fsv.cvut.cz
 http://ceg.fsv.cvut.cz
 aktuální informace vždy pouze na 
http://ceg.fsv.cvut.cz/o-nas/stola-josef/informace-pro-navstevniky

	 aktuální informace vždy pouze na 
http://ceg.fsv.cvut.cz/o-nas/stola-josef/informace-pro-navstevniky
↔  aktuální informace vždy pouze na 
http://ceg.fsv.cvut.cz/o-nas/stola-josef/informace-pro-navstevniky 

JihLavské koLekotry
	 Po trase na jednotlivých stanovištích poskytují průvodci  
 odborný výklad o historii města, podrobný výklad o historii,  
 účelu a době budování kolektoru.
 Kontakt na provozovatele:
 Oddělení správy podzemí Magistrátu města Jihlavy 
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
  567 167 111                                                      jw5bxb4
 www.jihlava.cz
 leden: zavřeno
dále v předem určených měsících a dnech dle rezervačního systému 
na www.visitjihlava.eu
Minimální počet návštěvníků v jedné skupině je 3. Maximální počet 
návštěvníků v jedné skupině je 45.
	 aktuální informace na www.visitjihlava.eu
↔  Zpřístupněno: 900 m kolektorů + 100 m historického 
 podzemí.
 Udržováno: 1 700 m


