Стовпсько-шошувські печери

Печери знаходяться на південному кінці містечка Стовп у Стовпській долині (початок
Сухого корита). Вони входять в систему аматорських печер, яка є найбільш довгим
печерним комплексом у Чехії. Стовпсько-шошувські печери - це великий комплекс
соборів, коридорів і величезних підземних прірв, розташованих на двох поверхах. У
Еліштіній печері прекрасна акустика, тому вона іноді використовується для організації
концертів камерної музики.
Огляд Стовпсько-шошувскіх печер
Прохід через вхідний портал та коридор веде у Ніцову печеру, назва якої пішла від
кам'яних декорацій на стінах. Звідси прохід веде у Еліштіну печеру в якій знаходяться
рідкісної краси сталактитні утворення. У Еліштіній печері зазвичай звучить музика.
Дорога підземеллям веде через прокопаний коридор на наймасштабнішу частину
Стовпсько-Шошувських печер - Стародавні скелі. Стародавні скелі починаються
Готичним коридором, а в кінці дороги розташована Каскадна прірва глибиною 65 метрів.
Далі знаходиться найцінніша частина Стовпсько-шошувських печер - Нагелова прірва. Її
оглянути можна з двох містків. Глибина від стелі до рівня Стовпської річки дорівнює
приблизно 90 метрам, і вона вважається однією з найбільш масштабних прірв в Чехії. Від
Нагелової прірви маршрут веде до Балочного коридору, який переходить в Срібний
коридор завдовжки 260 метрів. З Срібного коридору було прокопано перехід у
Шошувські печери, які не такі великі, як Стовпські, але багаті недоторканими
сталактитами. Маршрут веде через Броушковий казковий зал з унікальним сталагмітом
під назвою "Свічка", далі у Ріегровий зал. Кульмінація екскурсії у Шошувськіх печерах Чорна прірва, яка впадає в Стовпську річку на глибині 70 метрів.
Історія
Прірва, яка носить ім'я свого першовідкривача, була відкрита математиком Й.А. Нагелем
у 1748 р. Елішчіна печера була виявлена у 1879 р. і відкрита для відвідувачів у 1881 р.
Решта частини Стовпсько-Шошувських печер була послідовно виявлена в 1889-1915 рр..
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