
 

 

Jaworzycka Jaskinia (Javoříčské jeskyně) 
karta dostępności  

Informacje podstawowe 

 

Slavětín u Litovle, Javoříčko, 783 24 

GPS: N 49.670507, E 16.913484 
 +420 585 345 451 

 javoricko@caves.cz  

 https://www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne  

Opis  

Jaworzycka Jaskinia to jedna z najdłuższych i najpiękniejszych jaskiń w Czechach. Została odkryta w 
1938 r., a rok później udostępniono ją zwiedzającym. Korytarze mają długość 4 m. Jaskinia jest 
unikalna ze względu na swoją bogatą, zachowaną różnorodną szatę naciekową. Przez jaskinię 
prowadzą 2 trasy zwiedzania: długa (790 m) oraz krótka (360 m). Zwiedzanie odbywa się zawsze z 
przewodnikiem i trwa 60 minut (długa trasa) lub 40 minut (krótka trasa). Jaskinia jest dostępna dla 
zwiedzających od stycznia do listopada. 

Dostępność  

Wejście  

 Dostęp do kasy, sklepu z pamiątkami oraz samo wejście do jaskini są pozbawione barier 
architektonicznych – przeszklone dwuskrzydłowe drzwi, o szerokości min. 80 cm nie mają 
progu.  

 Chodnik dostępowy do jaskini prowadzi z parkingu w miejscowości Javoříčko na strome 
wzgórze, długość ok. 500 m. Droga dostępu ma nierówną rzeźbę terenu, występują na niej 
schody (ok 90).  

 Zwiedzający z niepełnosprawnością mogą po wcześniejszych uzgodnieniach z administracją 
jaskini uzyskać pozwolenie na wjazd i dojechać samochodem w pobliże wejścia do jaskini.  

 Przed wejściem (na obszarze zewnętrznym kompleksu) znajdują się miejsca odpoczynkowe – 
ławki ze stołami. 

Obszary wewnętrzne   

 Jaskinia znajduje się pod ziemią.  

 Nawierzchnia trasy zwiedzania jest utwardzana, miejscami mokra (wilgotna). Materiał: beton.  

 Na trasie zwiedzania znajduje się 255 schodów (z metalową poręczą).  

 Zwiedzanie odbywa się zawsze z przewodnikiem, na trasie nie ma żadnych tablic informacyjnych 
i orientacyjnych.  

 W niektórych częściach jaskini (korytarzach) występuje słabe oświetlenie.  

 Na trasie nie ma siedzisk odpoczynkowych.  

 Przez cały rok w jaskini panuje temperatura około 7-8°C oraz wysoka wilgotność. 



 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Do dyspozycji jest toaleta bez barier architektonicznych, ale dostęp do niej jest możliwy tylko po 
schodach.  

 Drzwi wejściowe kabiny mają szerokość min. 80 cm. 

 Drzwi otwierają się na zewnątrz (z kabiny). 

 Wymiary kabiny min. 160x160 cm. 

 Obok muszli klozetowej znajduje się wolna przestrzeń na wózek (szerokość min. 90 cm), na 
którą nie nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.). 

 Po obu stronach muszli znajdują się poręcze. 

 Brak przewijaka.  

Usługi i wyposażenie  

 Indywidualne zwiedzanie jaskini możliwe bez wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacja jest 
wymagana jedynie w przypadku grup. 

 Do jaskini nie można wchodzić z psem przewodnikiem/asystentem. 

 Parking z jednym wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych przy budynku 
administracyjnym (przed wejściem do jaskini).  

 Zwiedzanie z komentarzem w języku czeskim. Do dyspozycji są również drukowane przewodniki 
w języku czeskim i języku obcym. 

Data opracowania: 4/2019 


