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Review

Abstract: The contribution reviews a new publication devoted to students as well as professionals in the field of engineering geology and 
the construction-engineering practice. The investigation of geological hazards is based on clarifying their physical nature, applying a modern 
approach in evaluation of the risk at engineering interventions in the geological environment. The high quality of this publication is magnified by 
its illustrative wording and timeliness. Each phenomenon is illustrated by practical examples from Slovakia and abroad, some with concern to 
recent catastrophes. The evaluation of geological hazards represents a starting basis for the assessment of risks associated with the land use, 
investment, project and construction activities in geological environment, and in justified cases, for the crisis management at the state bodies.
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Uplynulo už dvadsať rokov odvtedy, 
čo v roku 1991 vyšla učebnica Dynamická 
inžinierska geológia autorov Ondrášik 
a Rybář. S radosťou môžeme konšta-
tovať, že poznanie geologických hazar-
dov na Slovensku úspešne napreduje, 
čoho dôkazom je novovydaná vysoko-
školská učebnica Geologické hazardy 
a ich prevencia od autorov Rudolf 
Ondrášik, Ján Vlčko a Miriam Fendeková. 
Učebnicu vydalo Vydavateľs tvo 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Toto kvalitné, plnofarebné dielo si kladie 
za cieľ byť modernou vysokoškolskou 
učebnicou, po ktorej okrem študentov 
so záujmom siahnu aj začínajúci 
či skúsení pracovníci vo výskume 
a hlavne v inžinierskogeologickej 
a stavebnotechnickej praxi.

História pozorovania a opisu geo-
logických hazardov je dlhá, no len 
od 70. rokov minulého storočia sa tejto 
– v súčasnosti tak často skloňovanej 
– oblasti interakcie človeka a prírodného 
prostredia venuje pozornosť z pohľadu 
jej vedeckého skúmania, hodnotenia 
a hlavne návrhu preventívnych opatrení 
na ochranu proti ich ničivým a často aj 
fatálnym následkom.

Ako je uvedené v predslove, výskum 
geologických hazardov spočíva okrem 
objasnenia ich fyzikálnej podstaty 
hlavne v aplikácii moderných prístupov 
hodnotenia ich nebezpečenstva a rizika 
pre bezpečné a hospodárne inžinierske 
zásahy do geologického prostredia 
a v širšom kontexte pre racionálne 
využívanie krajiny a jej urbanizačného 
potenciálu.

Vysokú kvalitu tejto modernej vysoko-
školskej učebnice zabezpečuje popri 
odbornej náplni hlavne jej názornosť. 
Učebnica je farebne i lustrovaná 
nákresmi, schémami, mapami, a foto-
grafiami viažucimi sa k jednotlivých 
geologickým hazardom, pričom čitateľ 
vysoko ocení ich názornosť a aktuálnosť. 
Charakteristika jednotlivých javov je 
ilustrovaná na praktických príkladoch 
zo Slovenska i zahraničia, viažucich sa 
k historickým, ale aj celkom nedávnym 
katastrofám, napr. vo Fukušime 
v Japonsku (zemetrasenie s následnou 
cunami) alebo v Nižnej Myšli na vý-
chodnom Slovensku. 

Publikácia je rozdelená do 14 základ-
ných kapitol a okrem širokého zoznamu 
použitej literatúry ponúka aj vecný 
a lokalitný register. Popri základných 
kapitolách charakterizujúcich podstatu 
geologického hazardu (kap. 1) a ná-
sledne jednotlivé geologické hazardy, 
ku ktorým patria najmä tektonické 
pohyby (kap. 2), zemetrasenia (kap. 3), 
vulkanická činnosť (kap. 4), svahové 
pohyby (kap. 5), erózno-akumulačné 
javy (kap. 6), objemové zmeny hornín 
(kap. 7), presadanie a štruktúrny kolaps 
hornín (kap. 8), stekutenie zemín (kap. 
9), krasovatenie (kap. 10) a subsidencia 
(kap. 11), sú do učebnice zaradené aj dva 
hazardy úzko späté s vodou – povodne 
(kap. 12) a lavíny (kap. 13). Učebnicu 
uzatvára kapitola 14, sumarizujúca 
geologické hazardy a riziká v projektovej 
príprave a v legislatíve. 

Hodnotenie geologických hazardov 
predstavuje východiskový podklad na 
hodnotenie rizík spojených s využívaním 
krajiny, investorskou, projektovou 
a stavebnou činnosťou v geologickom 
prostredí a v odôvodnených prípadoch 
aj pre krízový manažment na úrovni 
štátnych orgánov. Preto odporúčame 
túto hodnotnú modernú publikáciu do 
pozornosti širokej odbornej inžiniersko-
geologickej a stavebnotechnickej verej-
nosti, ale aj investorom, projektantom, 
pracovníkom zainteresovaných štátnych 
orgánov a v neposlednom rade aj laickej 
verejnosti.
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