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GEOFYZIKÁLNE RIZIKÁ A ICH PODIEL PRI HODNOTENÍ KVALITY ŽIVOTA 

GEOPHYSICAL HAZARDS AND ITS CONTRIBUTION TO LIFE QUALITY VALUATION 

 

Abstract 
Among considerable factors of life quality belong geological hazards. Included with 

geological hazards are connect geophysical factors (fields) and geophysical characteristic of 
geological hazards. In this article are discussed some aspect of hazards and risk assessment of 
geophysical manifest of geological hazards and employments of geophysical information for this 
purposes. 
 
 

Úvod 
S rozvojom poznania faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie sa rozvíjajú aj metódy 

hodnotenia vplyvu antropogénnej i prírodnej aktivity na kvalitu života. Sme toho názoru, že 
geofyzikálne polia patria k faktorom determinujúcich kvalitu života čoho dokladom je aj smutná 
skutočnosť, že v nedávnej minulosti boli vyvíjané tzv. „geofyzikálne zbrane“. Je preto aktuálne 
venovať sa zhodnocovaniu geofyzikálnych polí ako faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie a tiež 
ako faktorov, ktoré môžu predstavovať riziko pri plánovaní a realizácii antropogénnej aktivity. Je 
teda potrebné zhodnotiť mieru účinnosti geofyzikálnych faktorov na kvalitu života, rozpracovať 
metodiku hodnotenia ich nebezpečia (v čase a priestore) a to ako samotného tak v kontexte s ďalšími 
geologickými a prírodnými nebezpečiami. Nakoniec je potrebné hľadať metódy minimalizácie ich 
účinku, resp. predchádzania ich pôsobenia na antropogénne aktivity (hodnotenie zraniteľnosti a jej 
rizika). Okrem uvedeného sa ukazuje, že geofyzikálne informácie sú významným faktorom pri 
hodnotení ako ostatných geologických nebezpečí, tak aj ďalších prírodných a antropogénnych 
nebezpečí. Je preto potrebné zostaviť prehľad využitia geofyzikálnych informácií pri hodnotení 
uvedených nebezpečí ako aj pri monitorovaní ich časového a priestorového vývoja. 

Nebezpečia a ich riziká 
Celý poznateľný svet je v neustálej premene. Procesy premeny je možné popisovať rôznym 

spôsobom, napríklad ako súbory reťazcov udalostí lokalizovaných v danom čase a priestore. 
Z hľadiska dôsledkov týchto reťazcov udalostí na život môžeme ich rozdeliť na pozitívne 
a negatívne.  

K ľudskej povahe patrí plánovanie. To znamená, že v mysli vygenerujeme určitý reťazec 
udalostí a ak sa rozhodneme realizovať ho, vyvíjame aktivitu pre jeho uskutočnenie. Súčasťou 
takéhoto plánovania je aj analýza možných negatívnych realizácií udalostí v blízkom i širšom okolí 
plánovanej aktivity, ktoré v tejto súvislosti môžeme rozdeliť na objektívne a subjektívne. Priebeh 
objektívnych udalostí nemôžeme ovplyvniť, naopak, priebeh subjektívnych udalostí ovplyvniť 
môžeme. Je teda potrebné pri analýze objektívnych udalostí posúdiť ich nebezpečie, t.j. tú stránku ich 
realizácie, ktorá môže negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaného reťazca udalostí. Kvantitatívnym 
vyjadrením realizácie nebezpečia je jeho riziko (v tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že termín 
riziko sa používa v rôznom význame, hlavne ako kvalitatívna charakteristika, t.j. ako potenciálne 
negatívny výsledok uvažovanej aktivity, resp. ako kvantitatívna veličina, vyjadrujúca vo väčšine 
prípadov pravdepodobnosť negatívnych dôsledkov vývoja uvažovaného reťazca udalostí). Po 
zhodnotení rizika nebezpečia je možné uvážiť a prijať ochranné opatrenia, ktoré môžu minimalizovať 
dôsledky prípadnej realizácie objektívneho nebezpečia.  
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Na druhej strane, priebeh subjektívnych udalostí je možné ovplyvniť už výberom článkov 
reťazca subjektívnych udalostí ako aj výberom ich parametrov. Pri tom je rovnako potrebné 
postupovať tak, že sa analyzujú ich potenciálne nebezpečia, počítajú ich riziká a prijímajú také 
opatrenia, ktoré ich realizáciu a dôsledky minimalizujú. 

Uvedené reťazce udalostí môžeme pozorovať aj v geologickom prostredí vo forme 
geologických procesov. Je teda možné vyčleniť triedu objektívnych geologických udalostí, ktoré sa 
môžu v uvažovanom mieste realizovať a tiež triedu subjektívnych geologických udalostí, ktoré sa 
môžu v mieste uvažovanej aktivity jej realizáciou spustiť.  

Geologické prostredie ako súbor reťazcov objektívnych udalostí je hmotným prostredím a ako 
každé hmotné prostredie sa jeho existencia a stav prejavuje súborom fyzikálnych polí. To znamená, 
že život sa vyvíjal v prostredí tvorenom okrem hmotných podmienok a ich chemickom stave 
a premenách tiež vo fyzikálnych poliach. Na stav fyzikálnych polí sa život adaptoval a ukazuje sa, že 
mnohé jeho formy sú veľmi citlivé na pomerne malé zmeny stavu fyzikálnych polí.  

Bez toho aby sme zabiehali do podrobností môžeme uviesť, že v podstate rozlišujeme päť 
druhov fyzikálnych polí, ktoré vymedzujú stav prostredia, v ktorom prebieha nám známy život: 
tiažové pole, elektromagnetické pole, pole elastického vlnenia, tepelné pole a pole prirodzenej 
rádioaktivity. Samozrejme, že tieto fyzikálne polia, aspoň v rozmeroch Zeme, sú viazané na ich 
zdroje, takže, ak by sme uvažovali o nebezpečí iba ich samých, nemôžeme zanedbať objekty 
horninového prostredia a geologické procesy ako ich zdroje. Z toho teda vyplýva, že geofyzikálne 
polia sú prejavom štruktúry geologického prostredia a jeho procesov a môžu byť jednou z príčin a 
foriem realizácie geologických nebezpečí. 

Geofyzikálne polia ako prejavy a charakteristiky geologických nebezpečí 
Geologické nebezpečie sa prostredníctvom tiažového poľa prejavuje v rôznych mierkach: 

v globálnej mierke (v kombinácii s tepelným poľom) ako pohyb hmôt v plášti zemského telesa 
a následného pohybu litosférických dosiek, v regionálnej mierke ako neotektonická aktivita, 
v lokálnej mierke ako nestabilita reliéfu (zosuvy, erózia, dutiny a pod.) a z antropogénneho hľadiska 
ako nestabilita konštrukcií. Pre pochopenie mechaniky procesov v zemskej kôre a z toho 
vyplývajúcich reálnych nebezpečí sú informácie získané gravimetriou nezastupiteľné. Napríklad, ako 
uvádzajú Grant et all, 2002, štruktúra kôrových hmôt v Západných Karpatoch podmieňuje 
neotektonickú aktivitu v jednotlivých regiónoch Západných Karpát a jej poznanie sa využíva na 
posúdenie možných pohybových aktivít v reálnej budúcnosti, ako aj pre hodnotenie geologického 
ohrozenia veľkých stavieb ako sú jadrové elektrárne, hydrotechnické stavby, úložiská rádioaktívneho 
odpadu a pod. 

Časť udalostí ktoré sú výsledkom diferenciácie hmôt v dôsledku tiažového pôsobenia sú 
doprevádzané vznikom elastického vlnenia, ktoré poznáme v podobe seizmických udalostí. Ich 
dôsledky na živú prírodu a antropogénne aktivity sú snáď z geofyzikálnych rizík najviac preskúmané 
a výpočty seizmických rizík a seizmického ohrozenia sú štandardnou súčasťou posudzovania 
prírodných rizík na všetkých úrovniach rozhodovacích procesov. Pritom širšie sa využíva 
monitorovanie a hodnotenie realizácie seizmických udalostí, v menšej miere sa využíva hodnotenie 
prenosových vlastností základových pôd, ktoré zvlášť pri veľkých stavbách (Janotka et all, 1997) 
môžu zohrať významnú úlohu ako súčasť statického riešenia projektu stavby. 

Ďalšou, pomerne vysoko rozpracovanou metódou hodnotenia geologického rizika je 
posudzovanie rádioaktivity prírodného prostredia a to najmä posudzovanie radónového rizika 
ohrozenia stavieb s vysokým pobytovým faktorom (hlavne obytné a pracovné priestory). Tu je zrejme 
potrebné rozlišovať medzi produkciou radonu v rozdielnych litologických prostrediach a produkciou 
radonu na tektonických líniách. Otvorenou otázkou zostávajú časové variácie produkcie radonu 
v závislosti na rôznych faktoroch, ako sú klimatické a poveternostné zmeny, variácie EM poľa Zeme 
a ich súvis so zmenami slnečnej aktivity a zrejme aj viaceré ďalšie. V ostatnom čase bolo na túto 
tému publikovaných viacero článkov (napr.: Vilhelm, Gruntorád, 2000, Mojzeš, 2004 ), avšak 
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jednoznačné doporučenia pre metodiku hodnotenia ohrozenia pobytových priestorov ešte zostavené 
neboli. Napriek tomu sa takéto zhodnocovanie ohrozenia pre jednotlivé stavby robí buď na základe 
legislatívy, alebo podľa zodpovednosti investora. 

Málo zhodnotenou oblasťou je vplyv EM poľa na stav a vývoj živých organizmov. 
Informatívnosť EM polí pri prieskume štruktúry horninového prostredia, riešení úloh pri prieskume 
ložísk, v IH, HG a environmentalistike je významný. Avšak priamy vplyv EM poľa ako prostredia je 
preskúmaný málo a je to vďačný priestor pre rôzne pseudovedecké aktivity. V súčasnosti s EM 
poľom sa totiž dostávame do situácie, keď na deje v EM poli Zeme, konkrétne na ich stav v oblasti 
povrchu Zeme nevplýva iba samotná planéta Zem, ale významným faktorom je aj okolitý kozmický 
priestor a hlavne slnko a jeho aktivity. 

Ak chceme hovoriť o nebezpečiach vo vzťahu k EM poľu Zeme, môžeme rozlišovať medzi 
priamym vplyvom EM poľa na živé organizmy a medzi informačným prostriedkom, ktorý 
o bezpečnostnom stave a nebezpečných geologických procesoch môže informovať. Ako som uviedol, 
život vznikal v oblasti povrchu Zeme a v prostredí s nenulovým stavom EM poľa. EM pole 
doprevádza vývoj života počas celej jeho existencie a o jeho histórii môžeme zostaviť hypotézy 
a jediné „historické“ doklady môže poskytnúť paleomagnetizmus. Z jeho údajov vieme, že už 
najstaršie horniny vznikali v nenulovom magnetickom poli. Z toho je možné usudzovať, že život 
vznikal a vyvíjal sa v prostredí, keď existovalo MPZ, ktoré ako štít chránilo oblasť povrchu Zeme 
pred kozmickým a slnečným žiarením. Teda hlavným nebezpečím, ktoré z tohto hľadiska môžeme 
pomenovať, je zníženie účinnosti magnetosféry Zeme ako štítu voči účinkom kozmického 
a slnečného žiarenia.  

Ďalším rizikovým faktorom súvisiacim s EM poľom je existencia EM polí rôznych frekvencií, 
ktoré vznikajú v dôsledku série rôznych procesov (napr. interakcia stacionárneho magnetického poľa 
zeme s prúdom nabitých častíc prichádzajúcich zo slnka, procesy generujúce magnetické pole vo 
vnútri Zeme a mnohé ďalšie). Intenzita týchto EM polí sa väčšinou pohybuje pri intenzite elektrickej 
zložky v rozmedzí desiatok až stoviek mV a pri intenzite magnetickej zložky v rozmedzí desiatok až 
stoviek nT. Extrémne intenzívne polia môžeme pozorovať iba pri bleskoch, keď tam tečú elektrické 
prúdy s intenzitou stoviek ampér. Tiež pri intenzívnej slnečnej aktivite dochádza v magnetosfére 
Zeme k zosileniu ionosférických prúdov a ďalších efektov (viditeľných v podobe polárnej žiary), 
ktoré zvyšujú úroveň pôsobenia prírodného EM poľa. Pri posudzovaní efektov vyvolaných EM 
poľom na živé organizmy je potrebné si uvedomiť ešte jeden fenomén. Je ním vznik indukovaných 
polí v horninovom prostredí (ale aj vo všetkých telesách s volnými elektrickými nábojmi). Horninové 
prostredie sa z hľadiska elektrických vlastností chová ako pomerne dobrý vodič, v ktorom sa 
nachádza dostatočné množstvo volných elektrických nábojov. Tieto pri aplikácii externého EM poľa 
sú objektom jeho silového pôsobenia v dôsledku čoho vznikajú v horninovom prostredí indukované 
elektrické prúdy a tie sú zdrojom indukovaných EM polí. 

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že z hľadiska elektrickej vodivosti nie je horninové 
prostredie homogénne, ale že je výrazne diferencované a sú v ňom objekty s relatívne vysokou 
vodivosťou (ložiská rúd, tektonické poruchy, zvodnené zóny a pod.) kde efekty EM indukcie sú voči 
okoliu výrazne vyššie. 

Okrem uvedených efektov súvisiacich s elektrickou vodivosťou časť chemických procesov, 
ktoré v horninovom prostredí prebiehajú, má elektrochemickú povahu. Dôsledkom toho je vznik 
zdrojov stacionárnych elektrických polí. 

Z uvedeného je zrejmé, že biosféra sa neustále nachádza v EM poli, ktoré sa časovo 
a priestorovo neustále mení. Avšak živé organizmy nie sú imúnne voči pôsobeniu EM poľa. 
Vzhľadom na to, že obsahujú voľne pohyblivé nosiče elektrického náboja (ióny v tekutinách 
rastlinných a živočíšnych tiel) indukčné efekty spomínané vyššie rovnako ovplyvňujú pohyb volných 
nosičov náboja, čo sa prejavuje v ovplyvňovaní jemných elektrochemických procesov prebiehajúcich 
v biologických telách. Možno oprávnene predpokladať, že tento vplyv bude intenzívnejší v miestach, 
kde sa intenzita EM poľa výrazne mení (sú to tzv. miesta s vysokým gradientom poľa). Pokiaľ je živý 
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organizmus v homogénnom EM poli, tak tento vplyv môže byť stabilný a relatívne malý. Iná situácia 
nastane, ak bude pole nehomogénne, pričom táto nehomogenita môže mať priestorový, časový, resp. 
zmiešaný charakter. Do tejto kategórie nehomogenity možno zarátať aj miesta s vysokým gradientom 
EM poľa. Možno teda odôvodnene predpokladať, že v miestach vysokých gradientov EM vlastností 
horninového prostredia je dlhodobí pobyt živých organizmov nebezpečnejší ako v miestach 
s homogénnou vodivosťou. Časové zmeny EM poľa sú zvyčajne krátkodobé (minúty, maximálne 
hodiny) a teda tento faktor zrejme môžeme rátať k menej nebezpečným. Z uvedeného vyplýva, že je 
potrebné vyhľadávať hlavne tie geologické fenomény, ktoré sú charakterizované vysokým 
stacionárnym gradientom EM poľa, v týchto sledovať zdravotnú situáciu a hľadať koreláciu so 
zdravotným stavom živých organizmov a deformáciami EM poľa. 

Ostatným fyzikálnym poľom, ktoré je úzko spojené aj s horninovým prostredím je tepelné 
pole. Jeho špecifikum súvisí aj s tým, že na biosféru, ktorá sa nachádza v oblasti povrchu Zeme, 
okrem tepelného toku vystupujúceho z vnútra Zeme, má významný vplyv aj tepelný tok prichádzajúci 
zo slnka. Z hľadiska nebezpečia pre biosféru má stav tepelného žiarenia zo slnka výraznejší vplyv 
ako teplo vystupujúce zo Zeme. Toto teplo Zeme je priamym ohrozením biosféry iba v spojení 
s vulkanickou činnosťou, keď vystupujúca láva má pre život likvidačný účinok. Určitým 
obmedzením pre život, hlavne bezprostredným, sú vystupujúce horúce hydrotermálne vody, navyše, 
keď okrem vysokej teploty obsahujú v zvýšenom množstve aj minerálne látky, negatívne pre 
existenciu života (najmä sírne roztoky). V ostatných prípadoch je výrazná zmena tepelného toku 
vystupujúceho zo zeme skôr informáciou o iných a v tom aj nebezpečných geologických procesoch. 
Sú nimi hlavne procesy súvisiace s vulkanickou aktivitou, ďalej procesy súvisiace s globálnou 
a regionálnou tektonickou aktivitou a lokálne procesy súvisiace s exotermálnymi reakciami na 
ložiskách sulfidických rúd, na skládkach komunálneho a priemyselného odpadu, akumulačné efekty 
jaskynných priestorov, efekty tepelnej kapacity pri pohybe podzemnej vody a pod.  

Aj keď sa môže zdať, že priamy vplyv tepelného poľa zeme, resp informácie ktoré prináša sú 
okrajové a lokálne, pri komplexnom hodnotení geologických nebezpečí a ich rizík a tiež pri 
hodnotení možných zranení antropogénnych aktivít a objektov v dôsledku realizácie geologických 
nebezpečí má hodnotenie tepelného poľa svoje miesto. 

Záver 
Súčasťou prostredia v ktorom sa realizuje život je aj horninové prostredie. Stav a procesy 

prebiehajúce v horninovom prostredí predstavujú v určitých prípadoch nebezpečie pre kvalitu života. 
Súčasťou nebezpečia sú aj fyzikálne prejavy a fyzikálne polia, ktoré sa môžu negatívne realizovať 
samé o sebe a tiež slúžiť ako informácia pre hodnotenie existencie, intenzity a času realizácie 
geologických nebezpečí. Je preto potrebné poznať a hodnotiť riziko realizácie tohto nebezpečia 
v konkrétnom území. Súčasne je potrebné využiť tieto informácie pri posudzovaní možného zranenia 
a jeho rizika pri antropogénnych aktivitách, hlavne pri projektoch ktoré súvisia, trebárs aj nepriamo, 
s horninovým prostredím (Gajdoš et all, 2002). Je ešte veľa otvorených vecí, hlavne pri predpovedaní 
realizácie geologických nebezpečí či už samotných, alebo ako dôsledky antropogénnej aktivity. Som 
toho názoru, že prínos geofyziky v uvedených procesoch hodnotenia je nezanedbateľný. 

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/1030/04. 
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