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Abstract: Geological risk assessment in designing and landuse. Geological risk 
relates to geological hazards and systems or elements at risk. Geological hazards can 
be grouped into natural and man made or technological, respectively. Risk assesment is 
based on hazard identification, exposition and vulnerability of elements at risk as well 
as its purpose. Problems of risk assesments in designing and landuse are indicated and 
discussed.  
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ÚVOD 

Kvalitu geologického a environmentálneho prostredia ovplyv ujú jeho 
vlastnosti a v om prebiehajúce procesy. Tie z nich, ktoré môžu kvalitu 
prírodného a životného prostredia ovplyv ova  negatívne a spôsobova
mimoriadne udalosti predstavujú hrozbu (geohazard, nebezpe enstvo) pre 
loveka a výsledky jeho práce. Hrozby môžu by  prírodné (napríklad 

zemetrasenie, zosuny, výdatné dažde, následné povodne a erózia a pod.) alebo 
vyvolané lovekom (napríklad zne istenie povrchových i podzemných vôd, 
narušenie stability svahov, nebezpe né látky uložené v skládkach a pod.). 

innos  vykonávaná v ohrozovanom geologickom prostredí je spojená s 
rizikom, ktoré sa dá vyjadri  ako pravdepodobnos  výskytu mimoriadnej 
udalosti s potenciálne možnými škodlivými následkami vo forme strát a 
narušenia prírodného prostredia, stavebných diel, života a majetku obyvate ov. 
Môže to by  napríklad riziko strát a škôd pri prírodných udalostiach, ako sú 
zemetrasenia v seizmických územiach, zosuvy na svahoch a pod. Ale na riziku 
sa môže podie a  aj lovek nevhodným stavebným zásahom do geologického 
prostredia s následným narušením režimu podzemných vôd, stability svahov a 
pod. Preto pri hodnotení rizika pri využívaní geologického prostredia je 
potrebné pozna  tak prírodné prostredie a procesy v om, ako aj vzájomné 
interakcie inností loveka s geologickým prostredím. 
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Hodnotenie geologických rizík a návrh opatrení na ich znižovanie 
nadobúda stále vä šie ocenenie v rôznych oblastiach hospodárstva a stáva sa 
nevyhnutnou sú as ou pri plánovitom využití a ochrane krajiny, pri 
projektovaní, výstavbe a využívaní stavieb, ako aj pri zabezpe ovaní 
obyvate stva pred živelnými pohromami, haváriami a katastrofami 
spôsobenými geologickými udalos ami. Dôležité je však aj pre tvorcov 
legislatívy, štátnu správu a samosprávu pri chápaní súvislostí medzi ich 
rozhodnutiami, ich možnými dôsledkami pre životné prostredie, ako aj pri 
získavaní prostriedkov na alšiu innos  v programoch pre trvalo udržate ný 
život. Je ur ené aj pre podnikate ov a manažment na pochopenie zvyšujúceho 
sa dopadu geologických faktorov v podnikate skej innosti, ale aj 
podnikate ské možnosti pri ochrane životného prostredia a jeho náprave. 
Napokon je dôležité aj v osvete pri formovaní environmentálneho vedomia 
obyvate stva a vysvet ovaní environmentálnych projektov. 

Hrozba, v anglickej a americkej literatúre ozna ovaná ako „hazard“, spolu 
s rizikom sa za ali rozpracováva  v americkej literatúre na základe záujmu 
pois ovní. Zoznam niektorých prírodných a lovekom vyvolaných hazardov bol 
uvedený v Kalifornských štátnych normách už v roku 1971 (Smith 1985). 
Varnes (1984) charakterizuje prírodný hazard ako pravdepodobnos  výskytu 
potenciálne nebezpe ného javu v ur itom asovom úseku v danom období. 
Riziko rozlišuje špecifické a celkové, pri om celkové riziko charakterizuje ako 
o akávané množstvo obetí, ranených, ve kos  strát na majetku alebo prerušenie 
ekonomických aktivít následkom ur itého javu. Brabb (1984) v súvislosti s 
hrozbou zosuvov do rizika zah a exponované obyvate stvo na danom území 
ohrozovanom zosuvmi, zranite nos  prostredia a obyvate stva a o akávané 
následky pre udí a stavby, ak zosun vznikne. 

V našej literatúre sa uvedené termíny za ali používa  až v devä desiatych 
rokoch (Drdoš 1992, Minár, Tremboš 1994, 1995, Ondrášik 1994, 1998, 
Gajdoš, Bánska, Ondrášik 1998, Ondrášik, Gajdoš, Bánska 1999). Neskoršie 
zavádzanie uvedených pojmov v našej literatúre súviselo so spätos ou s 
rozvíjaním krajinnej ekológie v stredoeurópskom priestore a zameraním na 
hodnotenie potenciálu a únosnosti krajiny (Drdoš 1992, Drdoš, Kozová 1992) a 
h adaní environmentálnych limitov (Tremboš 1992, Hrn iarová 1997, 1998 a 

alší). Podobne v inžinierskej geológii sa pozornos  zameriavala na potenciály 
a geobariéry (Matula, Ondrášik 1990). 

Rýchle pokroky v hodnotení environmentálneho rizika boli zaznamenané 
v celosvetovom rozsahu. Napríklad od roku 1996 je povinné hodnotenie 
environmentálneho rizika pre všetky druhy konštrukcií na celom území Ruska 
(Ragozin 1998). Vo Švaj iarsku na to nadväzuje aj povinné poistenie domov 
pre prípad mimoriadnych udalostí a to aj prírodných pohrôm a havárií. U nás sa 
environmentálne riziká riešia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 
roku 1994. Na zníženie geologických rizík sa u nás od roku 1993 realizuje 
projekt v gescii MŽP SR Monitoring geologických faktorov. 
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NAJ ASTEJŠIE GEOLOGICKÉ HROZBY 

Pod a prí in nebezpe ia zara ujeme do dvoch základných skupín a to 
prírodné a spôsobené lovekom. 

Prírodné hrozby vznikajú nezávisle od loveka, ako sú as
atmosferických porúch, klimatických zmien, geologického a 
geomorfologického vývoja územia. 

lovekom spôsobené (antropogénne) hrozby vznikajú narušením 
stability geologického prostredia pri nevhodných zásahoch a jeho 
kontamináciou nebezpe nými látkami. Súvisia s objektívnymi nedostatkami v 
hodnotení geologického prostredia (financie, preskúmanos , prístupnos ,
technické vybavenie a pod.), ale i subjektívnymi nedostatkami (nedodržanie 
smerníc a predpisov, zanedbanie výsledkov hodnotenia zložiek prírodného 
prostredia a ekologickej únosnosti krajiny projektantom a realizátorom a 
nesprávnymi technológiami a postupmi z titulu a) nedbalosti, b) neodbornosti a 
c) podcenenia hrozby a pod.). 

Niekedy sa vy le uje aj skupina tzv. indukovaných hrozieb, do ktorej 
patria vo svojej podstate prírodné hrozby, ale impulzom pre vznik mimoriadnej 
geologickej udalosti sa stal lovek svojou innos ou. Medzi také patrí napríklad 
indukované zemetrasenie vyvolané výstavbou a naplnením vysokých priehrad, 
nukleárnymi výbuchmi a pod. 

Nako ko v lovekom ovplyvnenej krajine presná hranica medzi 
prírodnými a lovekom spôsobenými hrozbami neexistuje, preh adne uvádzame 
prevažne prírodné (tab. 1) a prevažne lovekom vyvolané hrozby (tab. 2). 

Tab. 1: Prevažne prírodné geologické hrozby 

Kategória Druh Potenciálne udalosti Sprievodné hrozby 
cyklóny, 
hurikány, 
veterné smršte 

vyvracanie stromov, 
strhávanie striech, 
nadzemných vedení, zníženie 
až zni enie úrody a pod. 

erózia 

prívalové a 
dlhodobé 
dažde 

zatápanie depresií, zahltenie 
kanalizácie, obmedzenie 
premávky, zníženie až 
zni enie úrody a pod. 

erózia, svahové 
pohyby, povodne, 
kontaminácia a pod. 

katastrofálne 
sucho 

pokles hladiny podzemnej 
vody, zmraš ovanie a vznik 
trhlín v  pôde, zníženie úrody 
a pod. 

požiare, poruchy na 
stavbách založených 
na objemovo nestá-
lych zeminách a pod. 

atmosférické 
poruchy  

lavíny ohrozenie udí, vyvrátenie 
stromov, poškodenie 
objektov a pod. 

erózia, svahové 
pohyby 

povodne zatopenie 
územia 

zatopenie údolnej nivy 
vodných tokov, poldrov a 
pod. 

erózia, kontaminácia 
vôd a pôdy, svahové 
pohyby 
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Kategória Druh Potenciálne udalosti Sprievodné hrozby 
poklesy územia zmeny reliéfu podmá anie, zatope-

nie územia a pod. 
tektonické 
pohyby 

diferencované 
pohyby na 
zlomoch 

zmeny reliéfu zemetrasenia, 
svahové pohyby, 
erózia 

zemetrasenia otrasy poškodenie a deštrukcia 
objektov 

svahové pohyby, 
zmeny reliéfu, 
požiare, deštrukcia 
budov, kontaminácia 
vôd

výlevy lávy zmeny reliéfu, deštrukcia 
objektov 

požiare sope ná 
innos

erupcie 
pyroklastík a 
plynu 

zne istenie ovzdušia, 
ohrozenie zdravia a životov 

zemetrasenia, 
kamenito-bahnité 
prúdy a pod. 

zmeny úrovne 
morskej 
hladiny 

zatápanie 
pobrežných 
nížin 

úbytok úrodnej pôdy, 
zasolenie podzemných vôd 

zvýšená abrázia, 
zasolenie podzem-
ných vôd a pod.

veterná erózia 
a akumulácia

odnos pôd, zavievanie 
komunikácií, objektov 

zne istenie ovzdušia  

vodná 
povrchová 
erózia a 
akumulácia

splachovanie pôd, vznik 
výmo ov a strží, zanášanie 
komunikácií 

kontaminácia vôd  

rie na erózia a 
akumulácia

zmeny prúdnice vodných 
tokov, podomie anie brehov 

zmeny úrovne 
podzemných vôd v 
pri ahlých územiach 

erózno-
akumula né
procesy

abrázia a 
akumulácia na 
pobreží morí a 
vodných nádrží

úbytok súše, zmeny 
konfigurácie pobrežia, strata 
reten nej schopnosti nádrží 

zmeny reliéfu 
pobrežia, zosuny, 
zanášanie prístavov 

svahové 
pohyby

plazenie, 
zosúvanie, 
te enie, rútenie

zmeny reliéfu, deštrukcia 
objektov a komunikácií 

erózia, prehradenie 
vodných tokov 

krasovatenie  vznik 
podzemných a 
povrchových 
krasových 
foriem 

vznik podzemných dutín, 
zmeny reliéfu, zmeny 
hydrologického režimu vôd 

prevalenie stropov 
jaský , únik vody z 
vodných nádrží 

geochemické 
procesy 
ohrozujúce 
zdravie 

uvo ovanie 
škodlivých 
zložiek, 
radónová 
emanácia,  

negatívny vplyv na zdravie z 
nadbytku arzénu, olova 
kadmia, rádioaktívnych látok 
a iných, nedostatok jódu, solí 
a pod. 

geopatogénne 
zóny 

anomálie vo 
fyzikálnych 
poliach zeme 

ohrozenie zdravia, poruchy 
prístrojov 
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Tab. 2: Geologické hrozby spojené prevažne s innos ou loveka 

Kategória Druh Potenciálne udalosti
hrozby spojené s 
nevhodnou úpravou 
povrchu územia 
vegeta nej pokrývky, 
nevhodné 
agrotechnické aktivity) 

zmena odtokových a 
infiltra ných pomerov, 
degradácia pôd  

povodne, nadmerná erózia, 
ovplyvnenie podzemných vôd 

hrozby spojené s 
nevhodnými 
meliora nými úpravami 

zmeny v režime infiltrácie 
zrážkových vôd, 
podzemných vôd a 
odtokových pomerov 

zníženie priepustnosti, erózia, 
reduk né procesy, zaílovanie 
pôd, zaso ovanie, vysušenie, 
zamokrenie, degradácia pôd 

zne istenie ovzdušia a 
povrchových vôd  

ohrozenie zdravia kontaminácia podzemných vôd, 
zmena biotopov 

kontaminácia 
geologického prostredia 
od umelých hnojív, 
odpadov, porúch v 
prevádzkach 

kontaminácia pôd, hornín 
a podzemných vôd, 
ohrozenie zdravia 

zne istenie podzemných vôd, 
zmena biotopov 

hrozby spojené s 
problémovými 
horninami 

objemové zmeny hornín a 
zemín, presadanie spraší, 
sufózia a stekutenie,  

porušenie objektov 

hrozby spojené s 
banskou innos ou 

zmeny reliéfu, závaly, 
prevalenie stropov a 
pokles povrchu nad 
vy aženými priestormi, 
narušenie stability 
ažobných stien, výrony 

plynu 

vznik depresií, jazierok, cite né 
znehodnotenie krajiny, zmeny 
vodného režimu povrchových i 
podzemných vôd, výbuchy a 
požiare 

hrozby spojené s 
ažbou ropy a plynu

výrony, výbuchy a 
požiare, poklesy povrchu 

zne istenie podzemných vôd

hrozby spojené  
s využívaním zásob 
podzemných vôd 

vy erpanie zásob, zníženie 
hladiny podzemnej vody 

poklesy povrchu pri znížení 
hladiny, zasolenie a zne istenie 
podzemných vôd

hrozby spojené s 
výstavbou a prevádzkou 
stavieb mestských 
aglomerácií 
antropogénnych zmien 
reliéfu, háld odpadu a 
odkalísk 

kolísanie hladiny, zmeny 
režimu povrchových i 
podzemných vôd, 
odvedenie povrchových 
tokov 

erózia a akumulácia, sufózia a 
stekutenie, zanášanie nádrží,  
indukovaná a priemyselná 
seizmicita, chemická reaktivita 
podzemných vôd s 
konštruk nými materiálmi, 
kyslá drenáž odkrytých hornín, 
nadmerné deformácie a 
sadanie, narušenie stability 
svahov, zne istenie 
povrchových i podzemných 
vôd
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Postup pri hodnotení rizika 
Riziká sa pod a charakteru a pôvodu delia na nákladové, termínové, 

finan né technické, sociálno-psychologické, právne, politické, zdravotné, 
environmentálne, technologické a pod. Z h adiska riadenia sa delia na 
ovplyvnite né a neovplyvnite né, z h adiska pôsobenia na priame a nepriame. 

Riziká sa môžu týka  vonkajšieho prostredia projektu (politické, sociálne, 
finan né, technické, ekologické), alebo vnútorného prostredia projektu 
(technológia prác, rozpo tové riziká, riziká týkajúce sa prostriedkov a udí
nasadených na projekte). Ve ká as  zdrojov rizika vyplýva zo zložitej výmeny 
látok a energie medzi jednotlivými zložkami prírodného prostredia a 
technického diela, ako aj porúch v toku informácií v rámci riadiacej asti 
sociosféry (obr. 1). 

Obr. 1: Systémové vz ahy identifikujúce toky informácií medzi riadiacou sférou a 
riadenými systémami a toky energie a materiálu medzi zložkami systému 

Pri hodnotení rizika sa jedná o hodnotenie možných dopadov možnej 
udalosti. Vychádza sa z úvah o zdrojoch a druhoch ohrozenia, mechanizmu 
udalosti a možného zranenia zložiek predmetného územia, objektov, 
infraštruktúry, inžinierskych sietí, líniových stavieb, ako sú elektrické vedenia, 
naftovody, plynovody, vodovody, kanalizácia a pod. Zranite nos  prírodného 
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Prevádzkovate
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Prírodný 
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Technický 
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systému má dopad na technologické riziká a naopak, technologické riziká majú 
možný dopad na prírodné prostredie, majetok, zdravie a prípadne i život 
loveka. 

Pri zostavovaní metodológie hodnotenia rizika vychádzame z 
predpokladu, že jeho využitie je rôznorodé. Ako možnosti využitia hodnotenia 
rizika Sturk et al. (1998) uvádzajú tieto príklady: 

poskytnú o najlepšie údaje pre odhad asu a cien projektu; 
u ah i  prípravu stratégie projektovania, obchodných ponúk, realizácie 
výstavby, kvality, údržby a dopadu na životné prostredie; 
poskytnú o najlepšie údaje pre rozhodovanie o metódach práce; 
vytvori  základ u pre vytvorenie kvalitného prírodno-technického systému a 
prác; 
poskytnú  podklady k aktívnym projektovým zásahom po as výstavby; 
na rtnú  požiadavky na dopl ujúci prieskum a projektové úpravy; 
kvantifikova  neur itos  a tak zlepši  možnosti prognózovania. 

Hodnotenie rizika sa vykonáva v nieko kých po sebe nasledujúcich 
krokoch, v rámci ktorých h adáme odpove  na aktuálne otázky v jednotlivých 
štádiách postupu hodnotenia, ako je uvedené v tabu ke 3 a na obr. 2. 

Obr. 2: Schéma postupu hodnotenia rizika
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Tab. 3: Aktuálne otázky pri postupe hodnotenia rizika 

1. Sú využívanie územia, výstavba a 
prevádzka stavebných diel bezpe né 
alebo sú ohrozené – ak áno ako? 

Zber údajov, vytypovanie faktorov 
hrozby, ich analýza, zhodnotenie –
identifikácia hrozby.

2. Aký je mechanizmus nebezpe ných 
procesov a potenciálnych udalostí 
prípadne aké je zloženie 
nebezpe ných látok a akým 
spôsobom sa uplat uje ich pôsobenie 
v daných podmienkach? 

Zhodnotenie hrozby v danom prostredí  
(rozsah, intenzita,  rýchlos  vývoja, 
synergický efekt, spúš ací 
mechanizmus). 

3. Aký je možný dopad potenciálnej 
udalosti na zranite nos  jednotlivých 
zložiek životného prostredia, zdravie 
a životy obyvate stva, majetok a 
aktivity s oh adom na danosti 
územia, hustotu a spôsob osídlenia, 
infraštruktúru a využívanie územia? 

Zhodnotenie vystavenia hrozbe 
(expozície) zložiek prostredia (citlivos
jednotlivých zložiek prostredia, limity 
únosnosti, hustota zástavby, 
infraštruktúra, po etnos  obyvate stva, 
spôsob využitia územia). 

4. Aké geologické riziko vyplýva 
z daného a projektovaného využitia 
územia? 

Stanovenie rizika a jeho charakteristika 

5. Koho oboznámi  s rizikom, ako 
alej naloži  s informáciami 

o geologickej hrozbe a riziku? 

Komunikácia o riziku s kompetentnými 
zložkami (projektanti, zodpovední 
riadiaci pracovníci, v prípade potreby 
orgány civilnej ochrany, verejnos  a pod. 

6. Aké opatrenia navrhnú  na 
spresnenie odhadu geologickej 
hrozby a rizika využívania územia a 
stavieb? 

Monitoring vývoja geologických 
procesov a zmien geologického 
prostredia

Hodnotenie interakcií medzi technickým a prírodným subsystémom sa 
vykonáva na modeloch. Pri zostavovaní modelov jedného i druhého subsystému 
existuje zásadne rozdielny prístup. Zatia , o model technického subsystému vo 
forme projektu sa vytvára na základe požiadaviek, teoretických a empirických 
poznatkov a až na tomto podklade sa vytvára reálny technický systém (možno 
ho teda chápa  ako deterministický), pri modeli prírodného subsystému je to 
naopak. Model prírodného subsystému sa vytvára na základe iasto ne poznanej 
reality a ve kým problémom je pri tom otázka vierohodnosti modelu (je to 
pravdepodobnostný model). Aby sa zvýšila vierohodnos  tohto modelu, 
jednotlivé etapy projektovania a rozhodovania predchádzajú príslušné etapy 
prieskumu prírodného subsystému. 
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V tejto súvislosti je potrebné si uvedomi , že o prírodnom subsystéme 
máme spravidla ve mi limitujúce informácie, opierajúce sa iba o povrchové a 
bodové, resp. líniové prieskumné diela s limitovanými možnos ami zis ovania 
požadovaných parametrov, z oho pramení zna ná neur itos . Neur itos
poznatkov o reálnom prírodnom systéme sa dá zmierni alšími informáciami o 
systéme. Avšak ich hodnota môže by  znížená nedostatkami pri modelovaní. 
Model je viac i menej zjednodušeným nástrojom na hodnotenie reálneho 
systému (subsystému). V prípade nedostatkov na modeli však už nepomôže 
zvýšenie množstva informácií o prírodnom systéme, ale iba zlepšenie modelu, 
t. j. lepšie pochopenie podstaty fungovania reálneho systému a jeho modelu. 

Všetky spomenuté problémy je možné zmierni  ( asto aj významne) s 
pomocou geografických informa ných systémov (GIS). Sú to efektívne 
nástroje, ktoré je možné využi  v štádiu plánovacej a projektovej innosti, v 
štádiu realizácie projektu a ak sa vhodne definuje problém a stanovia sa 
jednozna né ciele riešenia, tiež významnou mierou aj v riadiacej innosti. 

Pri odhade rizík popri bezpe nosti a zabezpe ení trvalo udržate ného 
rozvoja výraznejšie nastupujú i ekonomické ukazovatele a as. S tým stúpa 
význam odhadu rizík a ich percentuálne vyjadrenie pri každej innosti. Riziko, 
definované ako možný následok hazardov pre nosite a rizika, je zjavne 
ekonomickou kategóriou. Je dôležité pri tejto príležitosti si uvedomi , že málo 
pravdepodobné nebezpe né javy so zna nými následkami môžu predstavova
rovnaké riziko, ako vysoko pravdepodobné nebezpe né javy s relatívne 
menšími následkami. 

Pod a Scaviu (1999) je možné výslednú hodnotu rizika v kvantifikovanej 
forme vyjadri  ako sú in odhadovanej výšky strát a škôd na ohrozených 
zložkách alebo prvkoch (E) a ich hodnoty (W) pri existujúcej hrozbe (H) ur itej 
intenzity (I) za ur ité obdobie: 

R(I;E) = H(I) * V(I;E) * W(E). 

V prípade, že zranite nos  je hodnotená vo forme indexu zranite nosti, aj 
výsledná hodnota rizika je kvantifikovaná vo forme indexu rizika. Vyjadrenie 
rizika vo forme indexu je tiež iba relatívne, t. j. pomocou neho sa dá vyjadri ,
o je viac alebo menej rizikové v porovnaní so štandardom. Pri dostato ných 

skúsenostiach je možné hodnoty indexu rizika zoskupi  do ur itých hraníc na 
semikvantitatívne vyjadrenie absolútnej hodnoty rizika v stanovených 
intervaloch od 0 do 100 % (alebo od 0 do 1). 

Pri charakteristike rizika je dôležité vyjadri  aj zdroje (faktory) rizika, aby 
bolo jasné, ako zamera  opatrenia na prevenciu alebo zmiernenie prípadných 
následkov. 

Pri hodnotení rizík, tam, kde je to možné, je potrebné hodnoti  aj finan né 
dopady. Tak napr. geotechnické riziko (t. j. dopad nepriaznivých vplyvov na 
technické zariadenia, technológie a predraženie výstavby), ktoré je sú as ou 
technologických rizík, môžeme vyjadri  nasledujúcim vz ahom (Rozsypal 
1999): 

G = P * D, kde 
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G je geotechnické riziko, 
P je pravdepodobnos , že vznikne nežiaduci škodlivý jav (napríklad zosun), 
D sú dôsledky, ktoré bude ma  vznik nežiaduceho javu vo finan nom vyjadrení. 

Riadenie rizika 
Pri znižovaní geologických rizík je snaha zníži  ho na prijate nú úrove

(tzv. prijate né alebo akceptovate né riziko). Toto môže by  dosiahnuté bu
znížením pravdepodobnosti a rozsahu nebezpe nej udalosti, zvýšením odolnosti 
ohrozených zložiek proti zraneniu, znížením následkov alebo ich kombináciou. 
V súlade s tým pri hodnotení rizika sa vo všeobecnosti postupuje v troch fázach: 

1. V prvej fáze sa snažíme definova  pravdepodobnos  hrozby (t. j., že sa stane 
nie o nežiadúceho) na základe analýzy rozhodujúcich faktorov a h adáme 
spôsoby, ako pravdepodobnos  zníži .

2. V druhej fáze h adáme možnosti (projektové, bezpe nostné a technologické, 
organiza né a varovné), ako zmenši  následky nebezpe nej udalosti. 

3. V poslednej fáze pomocou ekonomickej analýzy h adáme optimálnu 
kombináciu opatrení na zníženie rizika. 

Postup pri znižovaní rizík závisí od toho aká miera rizika je prijate ná a 
ko ko finan ných zdrojov je ú elné na to vynaloži . Na túto otázku musí 
odpoveda  objednávate  alebo investor. Pre neho však je potrebné na konkrétny 
projekt vypracova  komplexnú rizikovú analýzu, stanovi  spo ahlivý 
rozhodovací algoritmus a do neho doda  nevyhnutné informácie. Za týmto 
ú elom sa volí maximalistický alebo optimaliza ný prístup. 

Maximalistický prístup neberie oh ad na finan né náklady. Používa sa 
vtedy, ke  ide o udské životy alebo ke  sú dôsledky možnej udalosti 
nevy íslite né alebo ich nevieme kvantifikova  (napr. pri úložiskách 
rádioaktívneho odpadu), v situácii, ke  náklady na zníženie rizika sú 
zanedbate né alebo rozhodujúcim kritériom sú iné ako ekonomické záujmy, 
napríklad politické, etické a pod. 

Optimaliza ný prístup sa zakladá na optimalizácii nákladov 
vynaložených na zníženie rizika a ekonomický efekt, ktorý sa dosiahne 
znížením rizika. Pri optimaliza nom prístupe vychádzame z predpokladu, že 
existuje funkcia f(r) medzi nákladmi potrebnými na zníženie rizika a 
dosiahnutým efektom, t. j. skuto ným znížením takto dosiahnutého rizika. 
Obecný tvar tejto funkcie f(r) je zrejmý z grafu na obr. 3. 

Je evidentné, že obecne sa bude dosahovaný efekt, t.j. dosiahnuté zníženie 
rizika (AC), s rastom vynaložených nákladov (AB) = (OA) zmenšova . Je 
vidie , že existuje hodnota (A'B'), pri ktorej vynaložené náklady na zníženie 
rizika sa rovnajú dosiahnutému efektu (A'C'). Po jeho prekro ení bude zaplatená 
cena za zníženie rizika (A''B'') vä šia ako zodpovedajúce zníženie rizika (A'' 
C''). Existuje ale i taká výška nákladov na zníženie rizika, pri ktorej je 
dosiahnutý efekt, meraný pomerom vynaložených nákladov a dosiahnutého 
efektu, najpriaznivejší, AC/BC je maximálny. To sú práve tie optimálne 
náklady, ktoré je ú elné pri optimaliza nej stratégii na zníženie rizika vynaloži .
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Je to tá situácia, ktorú sa snažíme pri aplikácii metódy zníženého rizika 
dosiahnu .

Obr. 3: Rozli né podoby závislosti ve kosti zníženia rizika od použitých nákladov 
a závislosti od povahy hazardu a rizikových faktorov. Idealizovaný priebeh (1) 
je v prírode málo reálny, skôr je možné o akáva  priebeh (2) alebo (3), 
prípadne alšie podobné. 

Pre znižovanie rizika je ve mi dôležité kontrolné sledovanie alebo 
monitoring. Za zvláš  efektívnu sa používa metóda ozna ovaná ako observa ná 
(Vaní ek 1999). Jedná sa v podstate o pozorovanie, avšak zvýraz uje sa tu 
spätná väzba pre upres ovanie modelu správania sledovaného systému a 
optimalizáciu opatrení tak ku zníženiu pravdepodobnosti výskytu mimoriadnej 
udalosti, ako aj zníženiu možných dôsledkov pri jeho prípadnej realizácii. Tým 
sa vytvárajú predpoklady pre primerané dimenzovanie opatrení s rešpektovaním 
požiadaviek na bezpe nos , kvalitu a hospodárnos . V tejto súvislosti je však 
potrebné si uvedomi , že kontrolné sledovanie daného systému je potrebné 
starostlivo zváži  a meracie zariadenie, ako aj interval meraní navrhnú  s 
oh adom na sledovaný ú el. Príliš asto sa totiž stáva, že sa navrhne nákladný 
monitoring a dodato ne sa zistí, že neplní požadovaný ú el. Sú as ou metodiky 
monitoringu je aj stanovenie hodnôt tzv. varovných stavov. Sú to také stavy v 
sledovaní daného systému, ktoré si vyžadujú prijatie ur itých opatrení v 
spôsobe vykonávania kontrolných sledovaní, ako aj v opatreniach na oddialenie 
alebo vylú enie vzniku mimoriadnej udalosti alebo minimalizáciu možných 
následkov. 

Medzi základné metódy opatrení na minimalizáciu rizík patrí: 

1. Prijatie rizika, t. j. výskytu možnej nepriaznivej udalosti a možných vplyvov, 
strát a škôd. 

2. Inžinierske riešenia s technickými opatreniami. 
3. Vytvorenie varovnej služby pre hrozby a prípadná evakuácia obyvate stva. 
4. Upustenie od projektovaného využitia územia alebo innosti a h adanie 

iného riešenia. 
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Pri návrhu a rozpracovávaní uvedených opatrení však je potrebné ma  na 
zreteli, že rozhodnutie o ich prijatí alebo neprijatí je asto rozhodnutím 
politickým a preto sú potrebné konzultácie so zodpovednými riadiacimi 
pracovníkmi. 

Riziká spojené s geologickým prostredím súvisia s najrôznejšími 
udalos ami. Najviac sa hovorí o ve kých environmentálnych rizikách, 
hroziacich celým regiónom, ako sú povodne, zemetrasenia a vulkanická 
innos . O uvedených udalostiach sa vedú vo vyspelých spolo nostiach 

záznamy, pretože na základe zhodnotenia minulých udalostí sa dajú robi
opatrenia a odhady nákladov aj pre budúce potenciálne udalosti a hodnotenie 
rizika. Takúto evidenciu si samostatne robia ve ké spolo nosti, najmä 
pois ovne a zais ovne, pretože v ohrozených oblastiach vlastníci majetkov sa 
proti škodám potenciálnych mimoriadnych udalostí pois ujú, ím prenášajú 
riziko na pois ovne. Pois ov a musí ma  odhad možných finan ných strát a 
pod a toho ur uje výšku poistenia. Register udalostí pomáha tak pri sú asnom 
hodnotení rizík, ako aj pri príprave a organizovaní záchranných prác na 
zmier ovanie následkov mimoriadnych udalostí (ako je to ilustrované na obr. 
4), ako aj pri zachovávaní údajov pre alšie generácie, pretože vä šina 
obyvate stva na udalosti rýchlo zabúda, ako to dokumentujú výsledky ankety 
Katedry lesníckej politiky na Mníchovskej Univerzite z roku 2001 pod a
Loipersberger, Göttle (2002) na grafe v obr. 5. 

Obr. 4: Postup hodnotenia rizika (pod a European Commission Joint Research Centre, 
Ispra, Italy, http://nedies.jrc.it/index.asp?ID=68) 



95

Obr. 5: Ako si udia pamätajú nedávne katastrofy pod a výsledkov ankety Ústavu pre 
lesnícku politiku na Technickej univerzite v Mníchove v roku 2001 

Žia , na Slovensku, aj ke  sme v hodnotení geologických hrozieb a v 
znižovaní geologických rizík dosiahli vysokú úrove , s výnimkou zemetrasení a 
povodní, nemáme podchytenú systematickú registráciu finan ných nákladov a 
skúseností s mimoriadnymi udalos ami, spojenými s geologickým prostredím. 
Údaje o geologických udalostiach sú rozptýlené v asopisoch a archívoch, 
spravidla však chýba zhodnotenie finan ných nákladov a skúseností. Návrh 
takéhoto zánamového listu pod a Európskeho výskumného centra (EJRC) v 
Ispre je v tab. 4. 

Tab. 4: Obsah záznamového listu 

Lokalita:                      okres:                          štát: 
Typ havárie: 
Za iatok: 

as trvania: 
Zasiahnuté územie: 
Následky( udia):  m tvi:              ranení:            bez príbytku: 
Ekonomické škody: materiálne škody: 
 (v korunách)           záchranné akcie: 
Prognóza vzniku havárie: 
Preventívne opatrenia: 
Organiza ná pripravenos :
Následné opatrenia:  
Zostavil:
Opis udalosti: 
Ponau enia (získané skúsenosti): 
Preventívne opatrenia:  
Organiza ná pripravenos :
Následné opatrenia:  
Informovanie verejnosti:
Použitá literatúra: 
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Skúsenosti pomáhajú minimalizova  riziká preventívnymi a 
organiza nými opatreniami. Napríklad v minulosti k astým udalostiam patrila 
deformácia objektov zakladaných na sprašiach alebo objemovo nestálych íloch. 
Aj ke  sa nepodarilo úplne eliminova  tieto udalosti (Kme  2006), predsa ich je 
podstatne menej. Zvýšené náklady a opatrenia na bezpe né zakladanie na 
takýchto zeminách sa premietlo do projektovej prípravy. 

Prevencia hrozieb sa dá úspešne vykonáva  najmä v prípade zásahov do 
geologického prostredia. Zmenšovanie zranite nosti sa uplat uje najmä 
prostredníctvom normatívov. Na hodnotenie pravdepodobnosti výskytu 
nepriaznivých udalostí a návrhom opatrení proti ich dopadu sa zria uje 
rizikový manažment, ktorý sa v ostatných rokoch prudko rozvíja. Úlohy 
rizikového manažmentu sú znázornené na obrázku 6. Riadenie rizík je sú as ou 
každého projektu od po iato ných fáz projektovania. 

Zmenšovanie následkov patrí medzi základné opatrenia pri prírodných 
živelných pohromách a katastrofách. U nás takéto opatrenia zabezpe uje 
krízový manažment na národnej a regionálnej úrovni. Úlohou krízového 
manažmentu je príprava preventívnych opatrení na zmiernenie negatívneho 
dopadu udalostí a prispôsobovanie záchranných opatrení vývoju situácie od 
doby predchádzajúcej krízovej situácii až po jej ukon enie. 

ZÁVER 

Úspešnos  každého projektu závisí, okrem iného, od optimálneho odhadu 
rizík a od vo by opatrení na ich minimalizáciu. Je na rozhodnutí riešite a
projektu, do akej miery vybalancuje náklady na realizáciu ochranných opatrení 
(a zhodnotí výsledky projektu) a do akej miery bude akceptova  potenciálne 
škody spôsobené „neošetrenými rizikami“. 

Metodické prístupy k hodnoteniu geologických rizík projektov sa za 
ostatné roky výrazne zlepšili a ako je uvedené v predošlom texte, geologická 
obec je schopná na pomerne vysokom stupni poskytnú  informácie pre 
zhodnotenie vplyvu geologických rizík na realizáciu širokého spektra projektov 
v rôznych odvetviach udských aktivít. 
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