Správa jeskyní České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Česká speleologická společnost
Česká geologická služba

Odborná konference k problematice udržitelného rozvoje
v krasových oblastech

Kras, jeskyně a lidé
pod záštitou Union Internationale de Spéléologie
a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha,
za podpory Ministerstva životního prostředí
17. – 18. září 2021
Hotel Panorama, Blansko – Češkovice, Česká republika
1.

cirkulář

Organizační výbor:
Předseda: Lubomír Přibyl
Karel Drbal, Petr Zajíček, Zdeněk Motyčka, Marek Audy, František Pojer,
Dominik Franc, Vít Baldík
Adresa sekretariátu:
Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
Tel.: +420 271 000 040, +420 602 205 580
e-mail: zajicek@caves.cz
Odborné zaměření:
Konference je organizována k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 2021
vyhlášenému Mezinárodní speleologickou unií (UIS) s cílem:
·
zlepšit povědomí veřejnosti o problematice jeskyní a krasu
.
zdůraznit význam jeskyní a krasu pro udržitelný rozvoj, zejména
v oblasti nakládání s vodami, zemědělství, rekreačního využívání
a zachování přírodního i kulturního dědictví
.
poukázat na důležitost správné péče o jeskyně a kras a jejich
důslednou ochranu
.
zdůraznit úlohu vědy, výzkumu, vzdělávání a ochrany životního
prostředí v mezioborové interakci
.
podpořit vzdělávací kapacity zaměřené na kras a jeskyně
.
podpořit partnerství k trvalému naplňování cílů i po Mezinárodním
roku jeskyní a krasu
Témata konference:
·
Ochrana jeskyní a krasu
·
Využívání jeskyní a krasu člověkem
·
Výchova, vzdělávání a propagace
·
Věda a výzkum
·
Speleologická činnost jako primární získávání poznatků o jeskyních
a krasu

Místo konání konference:
Hotel Panorama,
Češkovice 168, 678 01 Blansko
+420 725 418 111, +420 516 418 111
recepce@hotelpanorama.cz www.hotelpanorama.cz

Předběžný program:
17. září 2021
07:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 18:00
18:00 – 18:15
19:00

(pátek)
registrace účastníků
zahájení konference
přednášky
oběd
přednášky a panelová diskuse
ukončení konference
večeře a společenský večer

18. září 2021 (sobota)
09:00 – 18:00 exkurze – zpřístupněné jeskyně - Sloupsko-šošůvské
jeskyně, Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Balcarka, Výpustek;
terénní exkurze na lokality České speleologické společnosti; Dům přírody
Moravského krasu
Přednášky a postery:
Délka přednášky je 20 minut. V případě velkého počtu přednášek si
organizátoři vyhrazují právo přeřadit některé přednášky na posterové
prezentace. Postery budou prezentovány v panelové diskusi.
Přednášky a prezentace mají být v českém nebo slovenském jazyce, jejich
publikace ve Sborníku konference doplněny anglickým resumé.
Předběžné přihlášky formou e-mailového sdělení je třeba zaslat do
30. června 2021 na adresu: zajicek@caves.cz s upřesněním: účast
s přednáškou, účast s posterovou prezentací, účast bez prezentace.
Aktivní účastníci zašlou s přihláškou téma přednášky/prezentace s
rozšířeným abstraktem (1 500 až 3 000 znaků). Jednotliví autoři by měli
být uvedeni s úplnými adresami pracoviště.
ÚČAST NA KONFERENCI (PŘEDNÁŠKY, EXKURZE) JE BEZPLATNÁ.

LOKACE:
GPS: 49.3772431N, 16.6761722E
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