
 

 

  



 

 

 

Cíle konference:  
Konference je organizována k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 
2021/2022 vyhlášenému Mezinárodní speleologickou unií (UIS) 
s cílem s cílem lepšit povědomí veřejnosti o problematice jeskyní 
a krasu a jejich vztahu k podzemním vodám, jejich využívání 
a ochraně. 
 

Témata konference: 
 Využívání jeskyní a krasu člověkem 

 Ochrana jeskyní a krasu 

 Význam krasových území z hlediska hydrologie 
a hydrogeologie 

 Ochrana podzemní vody a vodních zdrojů 

 Speleologická činnost jako primární získávání poznatků 
o jeskyních a krasu 
 

Organizační výbor: 
Vít Baldík, Jiří Nečas, Roman Novotný, Jiří Rez, Karel Drbal, Petr 
Zajíček, František Pojer, Dominik Franc, Zdeněk Motyčka, Jan 
Lenart 
 

Odborná komise:  
Vít Baldík, Jiří Nečas, Eva Kryštofová, Jitka Novotná, Jiří Rez, 
Roman Hadacz, Roman Novotný, Jiří Otava, Jaroslav Hromas, Jiří 
Hebelka, Marie Kotyzová, Antonín Tůma, Jan Sirotek, Jan 
Lenart,  Luboš Stárka 
 

Kontakt: 
Jiří Nečas 
Česká geologická služba 
Leitnerova 22 
658 69, Brno 
kras@geology.cz 
 

Místo konání konference: 
Hotel Panorama, 
Češkovice 168, 678 01 Blansko 
+420 725 418 111, +420 516 418 111 
recepce@hotelpanorama.cz www.hotelpanorama.cz 
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Předběžný program: 
 
Pátek 
7.30 – 9.00 registrace účastníků 
9.00 – 9.15 zahájení konference 
9.15 – 12.30 přednášky 
12.30 – 14.00 oběd 
14.00 – 17.45 přednášky 
17.45 – 18.00 ukončení konference 
18.00  večeře a společenský večer 
 
Sobota 
9.00 – 12.00 exkurze – zpřístupněné jeskyně: Sloupsko-

Šošůvské jeskyně a Výpustek; nepřístupné 
jeskyně: Nová Amatérská jeskyně a Býčí skála; 
povrchová exkurze  

 

Příspěvky: 
Délka přednášky je 20 minut. V případě velkého počtu přednášek 
si organizátoři vyhrazují právo přeřadit některé přednášky 
na posterové prezentace. Postery budou diskutovány 
v přestávkách na kávu mezi bloky prezentací. Přednášky 
a prezentace budou v českém nebo slovenském jazyce, jejich 
publikace ve Sborníku konference doplněny anglickým resumé. 
Příspěvky budou recenzovány členy odborné komise. 
 
Registrace do 20. června 2022 na on-line formuláři na stránkách:  
 

https://kras.geology.cz 
 
Registrační poplatek: 500 Kč 
V ceně je vstup na konferenci, podzemní nebo povrchová exkurze, 
coffee breaky během přednášek a občerstvení na společenském 
večeru. 
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