
I. cirkulář

Pořádá Česká speleologická společnost ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 

Správou jeskyní ČR, Českou geologickou službou 
pod záštitou  Mezinárodní speleologické unie – UIS

Termín: 20. - 24. 9. 2023
Místo konání: Sloup v Moravském krasu

u příležitosti 300. výročí historicky prvního sestupu člověka 
do propasti Macocha v Moravském krasu

a
u příležitosti 45. výročí založení České speleologické společnosti

Kras, jeskyně a lidé 2023

V. Mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu 
II. ročník odborné konference 



I. cirkulář
Web: www.speleo.cz/karst2023 
E-mail: karst2023@speleo.cz

Předběžný program:
20. 9. – příjezd účastníků, registrace, zahájení setkání
21. 9. – celodenní speleologické exkurze, večerní promítání
22. 9. – celodenní speleologické exkurze, konference  Kras, jeskyně a lidé
23. 9. – půldenní exkurze, rekonstrukce sestupu Lazara Schoppera 
      na dno propasti Macocha, společenský večer, zakončení akce
24. 9. – odjezd účastníků24. 9. – odjezd účastníků

Tematické okruhy konference:
Osidlování krasových oblastí
První krasoví badatelé
Vědecký pohled na jeskyně a jeho vývoj v čase
Počátky a současnost moderní speleologie
Současné využití a ochrana krasových oblastí

U příležitosti těchto výročí, stojících na opačných koncích pomyslné časové osy 
zkoumání krasu a jeskyní, bychom rádi uspořádali exkurze do všech významných 
lokalit  Moravského krasu a v rámci odborné konference přivítali příspěvky 
týkající se témat spojených s působením člověka v krasových oblastech.

V roce 2023 si  připomeneme  jedinečnou událost, která  se stala  v roce 1723.  
Před  300  lety  sestoupil  na  dno  propasti  Macocha, tehdejší nejhlubší známé 
propasti světa (-134 m)  první   člověk, provinciál minoritského kláštera v Brně 
Lazarus Schopper. Do propasti se nechal spustit  v proutěném koši a tímto, 
ve své době naprosto ojedinělým počinem, odstartoval zájem o zkoumání 
jeskyní Moravského krasu. Ve stejném roce zároveň uplyne 45 let od založení 
České speleologické společnosti, jež sdružuje dnešní následovníky odvážnéhoČeské speleologické společnosti, jež sdružuje dnešní následovníky odvážného
mnicha – současné speleology, kteří reprezentují největší a nejvýznamnější 
speleologickou komunitu v ČR.
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