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řednesli Jan Klimeš
Kl
a Jan Blahůt z ÚSMH AV ČR na téma Sesuvy
v České republice – tradice, obtíže a perspektivy výzkumu,
výzkumu, Hana Müllerová a Miloslava
Hálová z Ústavu státu a práva AV ČR na téma Svahové pohyby – právní úskalí prevence
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Obr.1:
Dr. Jan Klimeš z ÚSMH AV ČR (foto archiv ÚSMH)

Obr.2:
JUDr. Hana Müllerová a Miloslava Hálová
z Ústavu státu a práva AV ČR (foto archiv ÚSMH)

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je pracoviště zaměřené na studium
struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených materiálů a speciálních
kompozitních materiálů. Zkoumá přírodní i indukované jevy a procesy působící na chování,
vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře a širokou škálu
anorganických a organických materiálů jak na místě, tak vytvořených v laboratorních
podmínkách. Uplatňuje pokročilé monitorovací i laboratorní metody výzkumu s cílem
formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

