
PROGRAM

Přednášky pro veřejnost, v prostorách radnice města
Mnichovo Hradiště

výstava posterů, 3D modelů, filmů a fotografií

Čtvrtek 26. 5. 2016    13:00 - 17:00

SEMINÁŘ

Čtvrtek 26. 5. 2016    13:00 - 17:00

Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i.
pořádá

ve spolupráci s Geoparkem Český ráj, o.p.s., městem Mnichovo Hradiště,
Správou CHKO Český ráj a Muzeem města Mnichovo Hradiště

Seminář u příležitosti výročí
sesuvu v obci Dneboh

90.

Cílem semináře je připomenutí vzniku katastrofického sesuvu, který v roce 1926 zničil

část obce Dneboh.

Tato událost měla zcela zásadní význam pro rozvoj moderních vědeckých přístupů

zkoumání problematiky sesuvů, neboť se jednalo o první sesuv v našich zemích,

popsaný vědeckými metodami.

Autorem tohoto výzkumu byl profesor Quido Záruba, jeden ze zakladatelů

inženýrské geologie v českých zemích.
Program a trasa exkurze:

Výstava posterů, 3D modelů a fotografií

Promítání krátkých filmů

13:00 Zahájení: Starosta Mnichova Hradiště Dr. Ondřej Lochman, ředitel CHKO Ing. Jan Mocek a ředitel
ÚSMH a koordinátor programu Přírodní hrozby Dr. Josef Stemberk

13:15 Dr. Josef Stemberk (ÚSMH AV ČR): Sesuv na Dnebohu – počátek 90 let výzkumu sesuvů v Českém ráji

14:00 Ing. Jan Mertlík (Geopark Český ráj): Zastavěné sesuvy v Českém ráji

14:25 Prof. Tomáš Pánek (Ostravská Univerzita): Úvod do studia sesuvů a současný stav výzkumu sesuvů v ČR

14:50 - 15:20 přestávka s občerstvením

15:20 Dr. Jan Blahůt (ÚSMH AV ČR): Moderní metody výzkumu sesuvů

15:45 Dr. Jan Král (Univerzita Karlova): Svahové pohyby v IG praxi s přihlédnutím k poměrům v Českém ráji

16:10 Dr. Oldřich Krejčí (Česká geologická služba): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a její využití
pro veřejnost

16:35 Dr. Hana Müllerová (ÚSP AV ČR): Právní rámec a legislativa související se sesuvy

17:00 Zakončení semináře

- Nebezpečné svahy (ČT série Popularis)
- Drábské světničky a okolí pohledem dronu
- slide show Sesuvy světa
- Zřícení skal na Valdštejně
- nový film SSČ a ÚSMH Přírodní hrozby -
díl 1: Sesuvy

Komentovaná exkurze na lokalitu sesuvu na Dnebohu a terénní diskuse s odborníky
(průvodci: Dr. Josef Stemberk, Dr. Filip Hartvich, Dr. Jan Blahůt, Dr. Jan Klimeš a Ing. Jan Mertlík)

- sraz v 9:00 na parkovišti pod Drábskými světničkami

- trasa: akumulace sesuvu z roku 1926,
zřícená věž Pinta (2009), Studený
průchod, hydrogeologické vrty,
monitorovaná pískovcová věž,
rozsedlina s přístrojem TM-71,
pseudozávrty a sufoze okraje
Příhrazské plošiny

- slavnostní zahájení činnosti nové automatické meteostanice
- konec na parkovišti u restaurace Na Vyhlídce

Pořádáno rámci Strategie AV řejném zájmu21: čkov  v zkum ve veŠpi
více na www.irsm.cas.cz
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Sobota 28. 5. 2016      9:00 - 12:00

Komentovaná exkurze na lokalitu sesuvu na Dnebohu a terénní diskuse s odborníky

EXKURZE

Sobota 28. 5. 2016      9:00 - 12:00

Zveme vás na seminář pro veřejnost, zaměřený nejen na připomenutí události z 27.6.1926, ale také na představení
Přednášet budou přední čeští odborníci v oboru

výzkumu sesuvů.
praktických poznatků, příznaků a rizika svahových pohybů.


