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GEOMORFOLOGIE, PŘÍRODNÍ HROZBY
A ENVIROMENTÁLNÍ ZMĚNY

▪ ▪ prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (tomas.panek@osu.cz).
▪ ▪ doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. (karel.silhan@osu.cz).
▪ ▪ RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. (tomas.galia@osu.cz).

O našich aktivitách publikujeme na webu dendroman.cz
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Na výzkumu spolupracujeme mimo jiné
s těmito institucemi:
▫ ▫ University of Geneve
▫ ▫ University of Potsdam
▫ ▫ Cracow University of Technology
▫ ▫ Polish Academy of Sciences
▫ ▫ Hellenic Centre for Marine Research
▫ ▫ University of Wrocław
▫ ▫ Comenius University in Bratislava
▫ ▫ University of Zaragoza

Geomorfologie
Hlavní směr výzkumu na katedře fyzické geografie a geoekologie se orientuje
na odezvu regionálních a globálních environmentálních změn, na georeliéf
a na geomorfologickou složku krajiny obecně.
Georeliéf představuje citlivou složku krajiny, která reaguje na řadu vnějších podnětů
změnou dynamiky svého vývoje. Tento fakt využíváme při analýzách dopadů
prostorově různě rozsáhlých změn prostředí. Základním cílem našeho výzkumu
je pochopení prostorové distribuce geomorfologických extrémů, jejich intenzity,
predispozice, či jejich spouštěče a efektu, kterého v krajině dosáhnou. Zkoumáme
hlavně sesuvy, účinky povodní a procesy v říčních korytech. Ke studiu využíváme
široké spektrum metod, jakými jsou geomorfologické mapování, GIS nástroje,
modelování transportu, metody absolutního datování, geofyzikální metody atd.
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Vybrané výsledky našeho výzkumu v prestižních periodikách:
▪ ▪ Pánek, T., Klimeš, J., 2016. Temporal behavior of deep-seated gravitational

slope deformations: A review. Earth-Science Reviews 156, 14–38.

▪ ▪ Pánek, T., Korup, O., Minár, J. a Hradecký, J., 2016. Giant landslides

and highstands of the Caspian Sea. Geology 44, 939–942.

▪ ▪ Tichavský, R., Šilhán, K., Tolasz, R., 2017. Tree ring-based chronology of

hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydrometeorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe).
Science of the Total Environment 597, 1904–1917.
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