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Úvod do problematiky 
 

Analýza seizmického ohrozenia pre celé územie krajiny a pre významné záujmové lokality 

patrí medzi dôležité aplikačné úlohy seizmologického výskumu nielen v štátoch s vysokou 

mierou seizmickej aktivity (USA, Japonsko), ale aj v štátoch so strednou alebo miernou 

úrovňou seizmickej aktivity, akým je aj Slovenská republika. Je to preto, že na Slovensku 

existujú národohospodársky významné stavby (atómové elektrárne, veľké vodné diela, cestné 

a železničné mosty a tunely, továrenské komplexy a pod.), ktorých poškodenie alebo zničenie 

by spôsobilo významné priame (hmotné) a nepriame (ekonomické a ekologické) škody. 

Navyše už stredne silné zemetrasenia môžu v dôsledku dĺžky trvania otrasov a lokálnych 

efektov spôsobiť na danom mieste účinky, ktoré sú charakteristické pre podstatne silnejšie 

zemetrasenia. 

Lokalita Jaslovské Bohunice je z národohospodárskeho hľadiska významná 

umiestnením viacerých jadrovoenergetických zariadení, a to či už v prevádzke (AE Bohunice 

V2; Medzisklad vyhoretého jadrového paliva), v štádiu vyraďovania (JE A1, JE V1) alebo 

v štádiu projektovej prípravy (projekt tzv. Nového jadrového zdroja). Lokalita Jaslovské 

Bohunice súčasným i budúcim umiestnením celoslovensky a celospoločensky dôležitých 

národohospodárskych stavieb právom priťahuje zvýšený záujem z hľadiska potrebnosti 

analýzy jej seizmického ohrozenia. Tento zvýšený záujem ešte zvýrazňuje malá vzdialenosť 

lokality od seizmicky najaktívnejšej oblasti (za uplynulé storočie) na území Slovenska, 

ohniskovej zdrojovej zóny Dobrá Voda. Tu bolo 9. januára 1906 zaznamenané najsilnejšie 

zemetrasenie s epicentrom na území Slovenska v 20. storočí, ktoré bolo zároveň aj prvým 

zemetrasením, pre ktoré sú k dispozícii aj prístrojové (seizmometrické) pozorovania. 

Epicentrálna intenzita dosiahla hodnotu 8˚-9˚ z 12 stupňovej makroseizmickej stupnice EMS-

98, pričom makroseizmicky otrasená oblasť mala plochu cca 30 000 km2 (Moczo et al. 2002). 

Predchádzajúca komplexná analýza seizmického ohrozenia lokality Jaslovské Bohunice 

bola uskutočnená v rokoch 1997 a 1998 (Labák et al. 1997a, Labák et al. 1997b, Labák 

a Moczo 1998). Táto práca, vychádzajúca z požiadaviek praxe, sa stala podkladom na 

seizmické zodolnenie Atómovej elektrárne Bohunice. Analýza bola úspešne obhájená pred 

revíznou misiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Hoci v krajinách 

západnej Európy je štandardom desaťročná doba, po uplynutí ktorej je seizmické ohrozenie 

lokality s jadrovým zdrojom pravidelne prehodnocované (napr. Francúzsko), v prípade 

Slovenska a lokality Jaslovské Bohunice doposiaľ k revízii záverov predchádzajúcej analýzy 
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nedošlo. Vzhľadom k relatívne veľkému množstvu zemetrasení v okolí záujmovej lokality 

zaznamenaných lokálnou i národnou sieťou seizmických staníc po roku 1996, dosiahnutý 

metodologický pokrok v pravdepodobnostnej analýze seizmického ohrozenia (premietnutý do 

nového bezpečnostného návodu vydaného MAAE v roku 2010) a projektovanú výstavbu 

nového jadrového zdroja na lokalite vznikla spoločenská požiadavka na vypracovanie novej 

pravdepodobnostnej analýzy seizmického ohrozenia lokality Jaslovské Bohunice. 

 

Význam analýzy seizmického ohrozenia 

Seizmológom sa doteraz nepodarilo nájsť spôsob, ako predikovať budúce zemetrasenia 

v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. Podobne ani rôzne prístupy pre krátkodobé 

predpovedanie zemetrasení nepriniesli všeobecne akceptovateľnú mieru spoľahlivosti. 

Cieľom analýzy seizmického ohrozenia nie je stanovenie času, miesta a veľkosti budúceho 

zemetrasenia, ale predikcia seizmického pohybu (prostredníctvom vybraných jeho 

charakteristík) na záujmovom území. Nie je preto prekvapujúce, že výstupy 

z pravdepodobnostnej analýzy seizmického ohrozenia sú široko používané v aplikačnej praxi 

(pri príprave technických noriem v oblasti seizmického zaťaženia stavebných konštrukcií, pri 

príprave havarijných a evakuačných plánov v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, pri 

určovaní seizmického rizika záujmového územia a pod.). 

 

Metódy výpočtu seizmického ohrozenia 

Analýza seizmického ohrozenia, podobne ako analýza iných prírodných ohrození, pozostáva 

podľa Reitera (1990) z dvoch základných krokov: 

1. Identifikácia a charakterizácia zdrojov ohrozenia. V prípade seizmického ohrozenia je 

to identifikácia a charakterizácia zdrojových zón zemetrasení. 

2. Charakterizácia účinkov týchto zdrojov na záujmovej lokalite. V prípade seizmického 

ohrozenia je to určenie charakteristiky seizmického pohybu na záujmovej lokalite. 

 

Existujú dva základné prístupy k určovaniu seizmického ohrozenia:  

 deterministický prístup (DSHA, Deterministic Seismic Hazard Analysis), 

 pravdepodobnostný prístup (PSHA, Probabilistic Seismic Hazard Analysis).  
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Deterministická analýza seizmického ohrozenia 

Pod deterministickou analýzou seizmického ohrozenia (DSHA) možno rozumieť taký 

výpočet, v ktorom sú používané diskrétne (jednohodnotové) javy alebo modely (Reiter 1990). 

Zjednodušene povedané, ide zvolenie zemetrasenia s vopred stanovenými parametrami a 

určenie jeho vplyvu na záujmové miesto. Jednoduchým príkladom výsledku deterministickej 

analýzy seizmického ohrozenia je nasledovné konštatovanie: Seizmické ohrozenie na lokalite 

X , charakterizované hodnotou špičkového zrýchlenia PGA , je výsledkom výskytu 

zemetrasenia s magnitúdom M  v zdrojovej zóne Z . 

 

Pravdepodobnostná analýza seizmického ohrozenia 

Pravdepodobnostná analýza seizmického ohrozenia (PSHA) využíva mnohohodnotový popis 

javov alebo modelov. Do výpočtu seizmického ohrozenia zahŕňa účinky zemetrasení všetkých 

magnitúd a zo všetkých vzdialeností od záujmovej lokality, ktoré sú schopné ovplyvniť 

výsledné charakteristiky seizmického pohybu na záujmovej lokalite. Využíva štatistické 

metódy na výpočet pravdepodobnosti prekročenia zvolenej hodnoty danej charakteristiky 

seizmického pohybu pre určité časové obdobie. PSHA umožňuje zahrnúť viacero 

alternatívnych modelov vstupných dát spolu s ich neurčitosťami. Výstupy PSHA sú 

využívané najmä v inžinierskej stavebnej praxi a v následných výpočtoch seizmického rizika.  

 

Pravdepodobnostná analýza seizmického ohrozenia pozostáva zo základných krokov 

znázornených na Obr. 1. Úvodným krokom v PSHA je tvorba vstupných databáz 

(seizmologickej, geologickej, geofyzikálnej a geotechnickej). Požiadavky na obsah údajov 

v databázach sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý je PSHA vykonávaná. 

Najpoužívanejším prístupom k pravdepodobnostnej analýze seizmického ohrozenia je 

tzv. klasický prístup (Cornell 1968, McGuire 1976). Z ostatných prístupov je najpoužívanejší 

tzv. kernel prístup (Woo 1996), pri ktorom sa záujmové územie nerozčleňuje na seizmické 

zdrojové zóny, ale plošná hustota zemetrasení (activity rate) sa štatisticky vypočítava priamo 

z katalógu zemetrasení. 
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Obr. 1  Základné kroky pravdepodobnostnej analýzy seizmického ohrozenia (Reiter 1990). 

 

Integrál seizmického ohrozenia 

Integrál seizmického ohrozenia (napr. Baker 2008) má podobu: 
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Jednotlivé členy v integráli seizmického ohrozenia majú nasledujúci význam: 
min

j  ročný počet zemetrasení j-teho seizmického zdroja s magnitúdom 

väčším ako minM , 
minM  minimálne výpočtové magnitúdo, 
max
jM  maximálne potenciálne (možné) magnitúdo pre j -ty seizmický zdroj, 

maxR  maximálna uvažovaná (výpočtová) vzdialenosť seizmických zdrojov, 
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( )R
jf r  funkcia hustoty pravdepodobnosti rozloženia vzdialenosti 

medzi j -tym seizmickým zdrojom a záujmovou lokalitou, 

( )M
jf m  funkcia hustoty pravdepodobnosti rozloženia magnitúda pre j -ty  

seizmický zdroj, 

 ,P C c m r  pravdepodobnosť, že zemetrasenie s magnitúdom m a vo vzdialenosti 

r  prekročí zvolenú hodnotu c charakteristiky seizmického pohybu C  

na záujmovom mieste. 

 

Zemetrasenia ako poissonovský proces 

Zemetrasenie ako náhodný proces môžeme modelovať ako poissonovský proces za týchto 

predpokladov :  

1. stacionarita  

Pravdepodobnosť výskytu zemetrasenia v krátkom časovom intervale  ,t t   je pre 

každé t  približne rovná  . 

2. nenásobnosť  

Pravdepodobnosť výskytu dvoch alebo viacerých zemetrasení v krátkom časovom 

intervale je zanedbateľná v porovnaní s   (t.j. je menšieho rádu ako  ). 

3. nezávislosť  

Počet zemetrasení v ľubovoľnom časovom intervale je nezávislý na počte 

zemetrasení v ľubovoľnom inom (neprekrývajúcom sa) časovom intervale. 

Predpoklad poissonovského procesu je široko používaný od samotného uvedenia PSHA do 

praxe v 70. rokoch pre jeho ľahkú aplikovateľnosť. Podmienka nenásobnosti nie je splnená 

pre predtrasy a dotrasy, ktoré je potrebné v katalógu zemetrasení identifikovať a následne ich 

z ďalšieho výpočtu vylúčiť.  

Obdobie, počas ktorého dôjde k aspoň jednému prekročeniu zvolenej hodnoty c  

charakteristiky seizmického pohybu C , sa označuje termínom návratová perióda (RP, Return 

Period) a platí pre ňu vzťah 

 
    

1
ln 1

TRP
N C c P C c T

  
  

. 
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Pre účely stavebnej technickej normy Eurokód 8 a úroveň SL-1 pre lokality s jadrovým 

zariadením sa uvažuje 10% pravdepodobnosť prekročenia počas 50 rokov, t. j. 

  0.1P C c T   a 50T  , čo dáva hodnotu návratovej periódy 475RP   rokov.  

 

Neurčitosti v analýze seizmického ohrozenia 

V pravdepodobnostnej analýze seizmického ohrozenia rozoznávame dva druhy neurčitostí: 

aleatorické a epistemické (Krinitzsky 2002, Bommer 2003).  

Aleatorická neurčitosť (aleatory uncertainty, aleatory variability) je charakterizovaná 

ako neurčitosť vlastná danému fyzikálnemu javu. Keďže vyplýva z pravdepodobnostnej 

povahy javu, nemožno ju znížiť získaním dodatočného množstva dát alebo informácie. 

Príkladmi aleatorických neurčitostí sú: budúca poloha zemetrasenia, jeho veľkosť a smer 

šírenia trhliny. Aleatorickou neurčitosťou je aj štandardná odchýlka GMPE. V analýze 

seizmického ohrozenia sú aleatorické neurčitosti súčasťou integrálu seizmického ohrozenia 

(parameter  , funkcie hustoty pravdepodobnosti ( )Mf m a ( )Rf r ). 

Epistemická neurčitosť (epistemic uncertainty) je charakterizovaná ako neurčitosť 

v dôsledku neúplného poznania javu alebo parametra modelu javu. Možno ju principiálne 

znížiť, a to získaním dodatočných údajov alebo zlepšením informácie o skúmanom jave. 

Príkladmi epistemických neurčitostí sú: geometria seizmických zdrojových zón a maximálne 

potenciálne magnitúdo pre danú zdrojovú zónu. V analýze seizmického ohrozenia 

epistemické neurčitosti zohľadňujeme pomocou metódy logického stromu (Musson 2012). 

Uzlami v logickom strome sú parametre, ktoré vstupujú do výpočtu, vetvami sú potom 

alternatívne hodnoty parametrov. Súčet váhových koeficientov (pravdepodobností) vetiev 

v jednom uzle musí byť rovný 1.0. Jedna úplná cesta v logickom strome tvorí jeden scenár, 

pričom súčet pravdepodobností všetkých scenárov musí byť tiež rovný 1.0.  

 

Deagregácia 

Skutočnosť, že do pravdepodobnostného výpočtu seizmického ohrozenia sú zahrnuté 

príspevky zemetrasení všetkých magnitúd a zo všetkých vzdialeností od záujmovej lokality 

(t.j. zo všetkých zdrojových zón), je súčasne výhodou i nevýhodou klasického prístupu. 

Čiastkový príspevok každého zemetrasného scenára (magnitúdovo-vzdialenostného intervalu) 

do výslednej pravdepodobnosti prekročenia zvolenej úrovne charakteristiky seizmického 

pohybu na záujmovej lokalite možno získať prostredníctvom deagregácie (deaggregation, 

disaggregation) pravdepodobnostného výpočtu (McGuire 1995, Bazzurro a Cornell 1999).  
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Ciele dizertačnej práce 
 
Cieľom dizertačnej práce bolo vykonať pravdepodobnostnú analýzu seizmického ohrozenia 

lokality Jaslovské Bohunice a určiť príslušné charakteristiky seizmického ohrozenia lokality. 

 

Pre naplnenie cieľa dizertačnej práce bolo potrebné vykonať nasledovné čiastkové kroky: 

 

1. Kompilácia seizmologickej databázy pre Región EBO a Blízky región EBO. 

2. Homogenizácia seizmologickej databázy na jednotnú veličinu určujúcu veľkosť 

zemetrasenia – momentové magnitúdo. 

3. Určenie kategórie zemetrasení (identifikácia predtrasov, hlavných otrasov 

a dotrasov). 

4. Analýza úplnosti katalógu zemetrasení v čase a priestore. 

5. Zostavenie seizmotektonického modelu Regiónu EBO a Blízkeho regiónu EBO 

a vyčlenenie seizmických zdrojových zón. 

6. Určenie parametrov početnostných vzťahov a maximálneho potenciálneho 

magnitúda pre každú seizmickú zdrojovú zónu. 

7. Výber súboru prediktívnych rovníc seizmického pohybu. 

8. Zostavenie logického stromu a výber minimálneho výpočtového magnitúda. 

9. Vykonanie pravdepodobnostného výpočtu seizmického ohrozenia pre záujmovú 

lokalitu a určenie horizontálneho spektra odozvy pre rovnomerné ohrozenie. 

10. Deagregácia pravdepodobnostného výpočtu seizmického ohrozenia a určenie 

magnitúda a vzdialenosti určujúceho zemetrasenia. 

11. Určenie horizontálneho a vertikálneho spektra odozvy pre zemetrasenie revíznej 

úrovne. 

12. Výber akcelerogramov pre zemetrasenie revíznej úrovne. 

 



 

 10 

Výsledky dizertačnej práce 
 
Pri tvorbe seizmologickej databázy sme dodržali odporúčania bezpečnostného návodu a za 

Región sme zvolili symetrickú oblasť s polomerom 305 km a za Blízky región symetrickú 

oblasť s polomerom 30 km od lokality Jaslovské Bohunice (EBO). Región EBO zahŕňa časti 

územia Slovenska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky a Poľska a čiastočne zasahuje až do 

Nemecka, Slovinska, Chorvátska a Srbska. Územie Regiónu EBO zahŕňa časti týchto 

základných geologicko-tektonických jednotiek: Západné Karpaty, Panónska panva, Dinaridy, 

Východné Alpy, Český masív a Európsku platformu. 

Pri vyzváraní seizmologickej databázy boli použité tzv. národné katalógy zemetrasení 

(katalógy vytvorené národnými seizmologickými inštitúciami Slovenska, Českej republiky, 

Rakúska, Maďarska a Poľska), bulletiny (ročenky) národných seizmologických inštitúcií, 

regionálne katalógy zemetrasení (kompilované katalógy zahŕňajúce územie viacerých štátov) 

a subsidiárne celosvetové databázy zemetrasení (napr. ISC katalóg). V Regióne EBO 

neexistujú databázy silných seizmických pohybov, preto tieto záznamy neboli pre účely 

seizmologickej databázy zhromažďované. 

Seizmologická databáza bola vytvorená spojením jednotlivých zdrojových katalógov 

pre územie Regiónu EBO. Po spojení jednotlivých katalógov boli odstránené duplicitné 

zemetrasenia. Bol ponechaný len jeden (primárny) záznam s údajmi o zemetrasení pri 

súčasnom vylúčení duplicitných záznamov. Uprednostnené boli údaje o čase, lokalizácii, 

hĺbke, magnitúde a epicentrálnej intenzite z toho zdrojového katalógu, na ktorého územie 

pripadá lokalizácia zemetrasenia. Výsledná seizmologická databáza obsahuje údaje o 9 142 

zemetraseniach, ktoré boli makroseizmicky pocítené a/alebo seizmometricky zaznamenané 

v Regióne EBO. Spomedzi všetkých zemetrasení v seizmologickej databáze: 

 1 160 zemetrasení neobsahuje žiaden údaj o epicentrálnej intenzite alebo o niektorom 

z druhov magnitúd, 

 7 982 zemetrasení obsahuje údaj o epicentrálnej intenzite alebo o niektorom z druhov 

magnitúd. 

 

Seizmologická databáza pre Región EBO a Blízky región EBO bola podrobená štandardnému 

spracovaniu, ktoré spočívalo v homogenizácii seizmologickej databázy, určeniu predtrasov, 

hlavných otrasov a dotrasov a analýze úplnosti v čase a priestore.  

Homogenizácia skompilovanej seizmologickej databázy pre Región EBO a Blízky 

región EBO spočívala v prepočte veličín vyjadrujúcich veľkosť alebo účinky zemetrasení 
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(magnitúdo, makroseizmická intenzita) na jednotnú veličinu určujúcu veľkosť zemetrasenia, a 

to momentové magnitúdo wM . Seizmologická databáza bola pre účely homogenizácie 

rozdelená na dva časové úseky: 

 A)  Predseizmometrické obdobie (350 – 1900) 

 B)  Seizmometrické obdobie (1901 – 2011) 

 

Pre prepočet epicentrálnej intenzity na momentové magnitúdo bol použitý vzťah pre 

homogenizáciu CENEC katalógu (Grünthal et al. 2009a) v dvoch variantoch: 

 v prípade, ak záznam o zemetrasení v databáze obsahoval údaj o hĺbke ohniska h : 

 00.667 0.30log ( ) 0.10wM I h   . 

 v prípade, ak záznam o zemetrasení v databáze neobsahoval údaj o hĺbke ohniska h : 

 00.682 0.16wM I  . 

Uvedené vzťahy platia pre 0I  5, vzťahy sme však použili aj pre hodnotu 0I  4-5 

(numerická hodnota: 4.5). Prepočtové vzťahy pre CENEC katalóg je možné použiť aj pre 

účely homogenizácie seizmologickej databázy Regiónu EBO, a to z dôvodu, že pri príprave 

CENEC katalógu bola overovaná ich platnosť voči údajom zo zdrojových katalógov 

použitých pre kompiláciu seizmologickej databázy Regiónu EBO, resp. ich starších verzií 

(Grünthal et al. 2009b). 

V seizmologickej databáze sa nachádza 39 zemetrasení ktoré obsahujú údaj 

o momentovom magnitúde wM  v intervale 1.9 – 5.5. Informácia o momentovom magnitúde 

bola prebratá, pričom sme momentové magnitúda získané rôznymi inštitúciami prepočítavali 

v pomere 1 : 1. 

V seizmologickej databáze sa nachádza 33 zemetrasení, pre ktoré bolo agentúrami ISC 

alebo NEIC určené magnitúdo z objemových vĺn mb  v intervale 3.2 – 4.9. Predpokladali sme, 

že magnitúdo z objemových vĺn stanovené agentúrou ISC je rovnaké ako magnitúdo 

z objemových vĺn stanovené agentúrou NEIC, t.j. platí ISC NEICmb mb . Pre prepočet 

magnitúda z objemových vĺn mb  na momentové magnitúdo wM  bol použitý vzťah Scordilis 

(2006) 

    0.85 0.04 1.03 0.23wM mb    . 
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Rozsah platnosti vzťahu je v intervale (3.5 mb  6.2), vzťah bol však použitý aj pre 

7 zemetrasení z intervalu magnitúd 3.2 – 3.5. 

Pre homogenizáciu zemetrasení s údajmi o lokálnom magnitúde LM  bol pre obdobie 

rokov 1901 – 1984 použitý vzťah Utsu (2002) w LM M . Týmto vzťahom sme 

zhomogenizovali 107 zemetrasení s lokálnymi magnitúdami LM  v intervale 1.5 – 4.2.  

Homogenizácia zemetrasení s údajmi o lokálnom magnitúde LM  bola pre obdobie 

rokov 1985 – 2011 vykonaná v dvoch krokoch. Najskôr boli všetky zemetrasenia obsahujúce 

údaj o lokálnych magnitúdach jednotlivých národných seizmologických inštitúcií 

zhomogenizované na rakúske lokálne magnitúdo. Predpokladali sme, že spôsob stanovovania 

rakúskeho lokálneho magnitúda sa v uvedenom čase nemenil. V druhom kroku bolo 1 473 

zemetrasení, ktorých homogenizované rakúske lokálne magnitúdo bolo väčšie alebo rovné 

ako  ZAMGLM  1.5 (v rozsahu magnitúd 1.5 – 4.9), prepočítaných na momentové magnitúdo 

wM  podľa vzťahu (Grünthal et al. 2009a) 

    
2

ZAMG ZAMG0.0376 0.646 0.53w L LM M M   . 

 
Obr. 2  Katalóg zemetrasení pre Región EBO s vyznačením momentového magnitúda.  
(Mierka mapky nie je zachovaná.) 
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Zhomogenizovaná seizmologická databáza je vyobrazená na Obr. 2 a obsahuje: 

 počet zemetrasení:     2 652 

 minimálne momentové magnitúdo wM :  1.5 

 

Pre určenie kategórie zemetrasenia, t.j. stanovenie, či zemetrasenie je predtrasom, hlavným 

otrasom alebo dotrasom (declustering), sme použili dve nezávislé metódy: 

Metóda okna (window method) - pri metóde okna sú zemetrasenia v katalógu 

zoradené zostupne podľa ich veľkosti. V prípade, ak niektoré zemetrasenie padne do časovo-

priestorového okna zemetrasenia s vyššou magnitúdou, je označené za predtras, resp. dotras. 

Parametre časovo-priestorového okna boli zvolené z práce Burkhard a Grünthal (2009).  

Metóda klastrov (cluster method) - algoritmus metódy clustrov vyvinul Reasenberg 

(1985). Zemetrasenia v katalógu sú na základe „interakčnej oblasti“ v priestore a čase spájané 

do klastrov. Najsilnejší jav v klastri je označený za hlavný otras, zemetrasenia, ktoré mu 

predchádzajú, za predtrasy a zemetrasenia po ňom nasledujúce za dotrasy. Interakčná oblasť 

v čase je vytváraná pomocou Omoriho zákona dotrasov (parametre P ) a časových okien minT  

a maxT , interakčná oblasť v priestore je modelovaná pomocou kruhovej trhliny okolo každého 

zemetrasenia (parameter factr ). Keďže metóda klastrov je citlivá na voľbu hodnôt vstupných 

parametrov (Christophersen et al. 2011, Beauval et al. 2013), v programe CLUSTER 

(Reasenberg 1985) sme zvolili hodnoty vstupných parametrov v dvoch variantoch. Variant A 

predstavuje voľbu hodnôt vstupných parametrov odporúčanú Reasenbergom (1985), hodnoty 

vo variante B predstavujú ich horné hranice zvolené v práci Beauval et al. (2013). 

 

kategória metóda okna 
metóda klastrov 

(variant A) 

metóda klastrov 

(variant B) 

predtrasy 
212 

(8,0 %) 

53 

(2,0 %) 

64 

(2,4 %) 

hlavné otrasy 
1 861 

(70,2 %) 

2 385 

(89,9 %) 
2 330 
(87,9 %) 

dotrasy 
579 

(21,8 %) 

214 

(8,1 %) 

258 

(9,7 %) 

spolu 2 652 

Tab. 1  Počty zemetrasení v jednotlivých kategóriách v závislosti od použitej metódy ich stanovenia. 
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Úplnosť katalógu v priestore bola stanovená podľa skupín seizmických zdrojových zón, ktoré 

sa približne kryjú s územiami štátov. Predpokladáme, že hustota osídlenia, dostupnosť 

historických písomných záznamov o zemetraseniach a pokrytie štátneho územia národnou 

sieťou seizmických staníc sú v rámci danej skupiny seizmických zdrojových zón homogénne. 

Úplnosť katalógu v čase bola stanovená pomocou zobrazovania kumulatívneho počtu 

zemetrasení pre danú skupinu seizmických zdrojových zón a daný interval magnitúd 

v závislosti od času. V čase posledný lineárny úsek na grafe indikuje stabilnú seizmickú 

aktivitu, t.j. dolné ohraničenie periódy úplnosti katalógu. Za magnitúdový krok sme zobrali 

veľkosť intervalu 0.5.  

 

skupiny 

zdrojových 

zón 

1.75  

–  

2.25 

2.25  

–  

2.75 

2.75  

–  

3.25 

3.25  

–  

3.75 

3.75  

–  

4.25 

4.25  

–  

4.75 

4.75  

–  

5.25 

5.25  

–  

5.75 

≥ 5.75 

A 1998 1985 1895 1860 1800 1800 1700 1200 1200 

H 1985 1985 1985 1860 1800 1765 1690 980 980 

P 1995 1980 1980 1870 1785 1750 1070 1070 1070 

SK 1999 1999 1989 1929 1839 1607 1457 1450 1200 

Tab. 2  Úplnosť katalógu v čase pre jednotlivé magnitúdové triedy a skupiny zdrojových zón. 
 

Seizmotektonický model záujmovej oblasti je syntézou seizmologickej a geologickej databázy 

Regiónu EBO a Blízkeho regiónu EBO. Pre jeho účely bola vytvorená litotektonická mapa 

Západných Karpát a priľahlých území, ktorá zohľadňovala tektonickú individualizáciu 

jednotiek a ich prevažujúce litologické zloženie ako základný prvok reologickej diferenciácie 

segmentov kôry. Tvorba regionálneho seizmotektonického modelu bola založená na 

vzájomnej korelácii geologicko - tektonických, geodynamických a geofyzikálnych údajov 

v prostredí GIS.  

Seizmotektonický model bol skonštruovaný na základe hierarchickej regionalizácie 

(seizmo)geologických štruktúr od seizmogeologických domén až po seizmické zdrojové zóny. 

Definícia seizmogeologických domén v danom regióne čiastočne zohľadňovala aj metodické 

postupy projektu PEGASOS, komplexnej štúdie seizmického ohrozenia jadrových zariadení 

vo Švajčiarsku (Burkhard a Grünthal 2009) a metodiku projektu SHARE, paneurópskeho 

projektu v oblasti seizmického ohrozenia Európy (Delavaud et al. 2012). Projekt SHARE 

však pracoval v mierke kontinentáln ych rozmerov, pre riešenie územia Regiónu EBO 
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vhodnej len v základných rysoch. Diferenciácia plochy Regiónu EBO na seizmické zdrojové 

zóny vychádza z modelu seizmogeologických domén a seizmotektonických zón, integráciou 

geologickej, geofyzikálnej a seizmologickej databázy. Seizmické zdrojové zóny boli 

vyčlenené ako diskrétne časti územia, v rámci ktorých sú predpokladané spoločné znaky 

vzniku zemetrasení. Seizmické zdrojové zóny pokrývajú celú plochu Regiónu EBO a 

obsahujú seizmogénne štruktúry a zóny difúznej seizmickej aktivity. Na podklade modelu 

seizmických zdrojových zón bolo stanovené maximálne potenciálne magnitúdo a určené 

parametre početnostných vzťahov. 

Základné rozdelenie územia Regiónu EBO rešpektuje delenie na seizmogeologické 

domény, resp. na stabilnú oblasť kontinentu (platforma) a oblasti s aktívnymi (plytko) 

kôrovými deformáciami (Delavaud et al. 2012). Seizmické zdrojové zóny možno vyčleniť v 

štyroch skupinách (Obr. 3) : 

 zóny príslušné doméne konsolidovanej Európskej platformy označené ako P1 až P4; 

zóny približne pokrývajú územie Českej republiky, Poľska a severnú časť Rakúska; 

 zóny domény Alcapa, časť Východné Alpy označené ako A1, A2 (podzóny A21, A22, 

A23) a A3, ktoré približne pokrývajú územie juhovýchodného Rakúska; 

 zóny príslušné Severopanónskej doméne vrátane územia teranu Tisza s označením H1, 

H2 (podzóny H21, H22), H3 a H4, približne pokrývajúce územie Maďarska a 

severovýchodných výbežkov Slovinska a Chorvátska; 

 zóny domény Alcapa, časť Západné Karpaty, resp. zóny na území Slovenska, 

východného Rakúska a severného Maďarska s označením SK1, SK2 (podzóny SK21, 

SK22, SK23), SK3, SK4 a SK5. 

 

Seizmická zdrojová zóna Dobrá Voda (SK2) a jej „jadro“ (podzóna SK23) boli vyčlenené 

v dvoch variantoch: 

 variant A predstavuje konzervatívnejší prístup, pri ktorom zdrojová zóna SK2 pokrýva 

celú oblasť výskytu tektonickej jednotky hronika v podloží a epicentrá zemetrasení 

v katalógu pre Blízky región EBO, 

 variant B predstavuje menej konzervatívny prístup so zohľadnením hrúbky tektonickej 

jednotky hronika v podloží a rozloženia hypocentier zemetrasení zaznamenaných 

lokálnou seizmickou sieťou Jaslovské Bohunice. 
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Obr. 3  Schéma členenia Regiónu EBO na seizmické zdrojové zóny. 

 

Hĺbkovo-priestorové modelovanie podzón SK22 a SK23 v seizmickej zdrojovej zóne Dobrá 

Voda (SK2) bolo riešené v dvoch alternatívach:  

 alternatíva a obsahuje vertikalizované hranice podzón SK22 a SK23 a predstavuje 

konzervatívnu alternatívu, 

 alternatíva b obsahuje podzóny SK22 a SK23 s hranicami uklonenými v smere na 

ZSZ; zohľadňuje výsledky seizmických meraní a priestorové uklonenie tektonickej 

jednotky hronika. 
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Maximálne potenciálne magnitúdo maxM  pre jednotlivé seizmické zdrojové zóny sme určili 

v štyroch alternatívach: 

1. maxM  geodynamické (podľa geologicko-tektonických charakteristík) 

Pri stanovení geodynamického maximálneho magnitúda bol uplatnení integrovaný 

geologicko-tektonický prístup (recentné tektonické trendy v rámci konkrétnej zdrojovej zóny 

vrátane pohybových tendencií, orientácia hlavných zón krehkých deformácií voči orientácii 

aktuálneho napätia, hĺbkový dosah a prevažujúce úklony zlomov) pri zohľadnení údajov 

o seizmickej aktivite dostupných z katalógu zemetrasení. 

2. maxM  zlomové (podľa dĺžky seizmogénnych zlomov) 

Pri stanovení zlomového maximálneho magnitúda boli ako vstupy použité expertne 

stanovené maximálne seizmogénne dlžky zlomov pre jednotlivé zdrojové zóny, pričom ako 

najmenší rozmer seizmogénneho zlomu pre zdrojovú zónu bola z hľadiska zachovania 

konzervativizmu uvažovaná dĺžka 10 km. Seizmogénne dĺžky zlomov pre jednotlivé zdrojové 

zóny boli následne prepočítané na maximálne potenciálne (momentové) magnitúdo maxM  

podľa vzťahu Leonard (2010) 

  max 1.67 log 4.24M L  , 

kde L  je podpovrchová dĺžka seizmogénnej časti zlomu (v km).  

3. maxM  pozorované + 0.5 

4. maxM  pozorované + 1.0 

Maximálne magnitúdo v týchto variantoch boli stanovené ako maximálne pozorované 

magnitúdo obsM  v danej zdrojovej zóne, ku ktorému bola pripočítaná hodnota 0.5 alebo 1.0. 

 

Početnostné vzťahy boli určené metódou maximálnej vierohodnosti podľa práce Weichert 

(1980). Metódu najmenších štvorcov pre určenie početnostných vzťahov nemožno použiť, 

pretože pri tejto metóde sa predpokladá, že jednotlivé údaje sú nezávislé. Uvedený 

predpoklad však v prípade kumulatívnych početnostných vzťahov neplatí, a to ani pri použití 

váhovanej metódy najmenších štvorcov. Početnostné vzťahy boli určené pre momentové 

magnitúdo wM  a pre oba varianty vyčlenenia seizmických zdrojových zón v Blízkom regióne 

EBO. Pri určovaní početnostných vzťahov boli v súlade s pravdepodobnostnou metodológiou 

seizmického ohrozenia použité iba zemetrasenia majúce charakter hlavných otrasov.  
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Keďže pre Región EBO a Blízky región EBO neexistujú záznamy silných seizmických 

pohybov a žiadne prediktívne rovnice neboli odvodené pre tieto regióny, rozhodli sme sa 

aplikovať metodológiu výberu GMPE použitú v projekte SHARE (Delavaud et al. 2012). Pre 

účely pravdepodobnostného výpočtu seizmického ohrozenia lokality Jaslovské Bohunice 

nemohla byť použitá kompletná sada GMPE aplikovaná pri pravdepodobnostných výpočtoch 

v projekte SHARE. Výsledná sada GMPE pre účely PSHA lokality Jaslovské Bohunice má 

nasledovnú podobu: 

Stabilné kontinentálne oblasti – kontinentálna kôra: 

 Campbell (2003) - upravený na ,30sv  800 m/s 

 Akkar a Bommer (2010) 

 Cauzzi a Faccioli (2008) 

Aktívne plytké kôrové oblasti: 

 Akkar a Bommer (2010) 

 Bindi et al. (2010) 

 Boore a Atkinson (2008) 

 Zhao et al. (2006) 

 

Prediktívne rovnice seizmického pohybu sme nastavili tak, aby sme 

pravdepodobnostným výpočtom získali hodnoty pre podložie charakterizované ako „skalné“ 

s priemernou rýchlosťou šírenia S vĺn v prvých 30 metroch ,30sv  800 m/s.  

Opravné členy na typ sklzu (style-of-faulting) boli v GMPE zahrnuté iba pre najbližšie 

zdrojové zóny k lokalite. Keďže vzťah Bindi et al. (2010) neobsahuje koeficienty pre opravné 

členy na typ sklzu, tieto bolo potrebné do rovnice dodatočne pridať. Keďže spektrum odozvy 

bolo vypočítané ako geometrický priemer horizontálnych zložiek spektrálnych charakteristík 

PSA, vo vzťahu Bindi et al. (2010) bolo potrebné vykonať korekciu na typ horizontálnej 

vzdialenosti (component adjustment). Keďže vzťah Campbell (2003) je definovaný pre veľmi 

tvrdú skalu (very hard rock) charakterizovanú parametrom ,30sv  2 800 m/s, bolo potrebné 

vykonať opravu tejto prediktívnej rovnice na podmienky skalného podložia (rock) 

charakterizované parametrom ,30sv  800 m/s; výpočet charakteristík seizmického ohrozenia 

lokality Jaslovské Bohunice bol vykonávaný pre podmienky skalného podložia. Uvedené 

korekcie boli vykonané spôsobom podľa Deliverable 4.2 k projektu SHARE (Drouet et al. 

2010).  



 

 19 

V logickom strome pre skúmanú lokalitu boli definované tieto uzly: 

 vyčlenenie seizmickej zdrojovej zóny SK2 (Dobrá Voda), 

 vyčlenenie podzón seizmickej zdrojovej zóny SK2 (Dobrá Voda), 

 priestorové modelovanie seizmickej zdrojovej zóny SK2 (Dobrá Voda), 

 určenie maximálneho potenciálneho magnitúda maxM ,  

 spôsob určenia kategórie zemetrasení (predtrasov, hlavných otrasov a dotrasov), 

 neurčitosť určenia parametra 5.0  v početnostnom vzťahu, 

 výber prediktívnych rovníc seizmického pohybu pre SCR a ASCR.  

Logický strom obsahuje spolu 7 uzlov a 2 304 vetiev (scenárov). Hĺbky zdrojových zón 

a neurčitosť určenia parametra početnostného vzťahu   neboli uvažované ako uzly 

v logickom strome.  

Výpočty pravdepodobnostných charakteristík pre jednotlivé scenáre v logickom strome 

sme vykonali pomocou programu CRISIS2007 ver. 7.6 (Ordaz et. al. 2007). Každú zdrojovú 

zónu, vyčlenenú v seizmotektonickom modeli sme modelovali niekoľkými rovinnými 

(plošnými) zónami. Pre minimálne výpočtové magnitúdo minM  sme zvolili hodnotu 

wM  5.0. V štúdii EPRI (1993) bolo ukázané, že takáto hodnota minimálneho výpočtového 

magnitúda je vhodná pre atómové elektrárne a podobné stavebné štruktúry, pretože v prípade 

výskytu takéhoto alebo slabšieho zemetrasenia v bezprostrednej blízkosti lokality jadrovej 

elektrárne by atómová elektráreň nemala byť poškodená. Každú zdrojovú zónu sme pokladali 

za objemovo rovnomerne aktívnu a preto sme seizmicitu rozdelili do jednotlivých rovín 

rovnomerne s ohľadom na ich plochu (rovnaká plošná hustota). 

 Výpočet sme vykonali pre 50 hodnôt zrýchlení logaritmicky rovnomerne 

pokrývajúcich interval 0.01 m/s2 – 40 m/s2 a pre 9 hodnôt spektrálnych ordinát (PGA + 8 

periód: 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 a 2.0 s).  

Výpočtom sme získali krivky seizmického ohrozenia pre jednotlivé spektrálne 

ordináty v podobe 16, 50 a 84 percentilových kriviek a krivkám zodpovedajúcich stredným 

hodnotám. Krivky seizmického ohrozenia boli spracované do podoby horizontálneho spektra 

odozvy pre rovnomerné ohrozenie (UHS, Uniform Hazard Spectrum) pre návratové periódy 

475 a 10 000 rokov.  

 

Určujúce zemetrasenie je definované ako zemetrasenie s magnitúdom M  vo vzdialenosti R , 

ktoré najviac prispieva k celkovej ročnej pravdepodobnosti presiahnutia danej úrovne 
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seizmického pohybu na záujmovej lokalite. V prípade lokality EBO nás zaujíma stredná 

(mean) úroveň seizmického pohybu pre periódu 0.2 s s ročnou pravdepodobnosťou 

presiahnutia 10-4, t.j. s návratovou periódou 10 000 rokov. Táto úroveň seizmického pohybu 

bola vypočítaná pravdepodobnostnou metódou. Perióda 0.2 s bola zvolená v zhode so štúdiou 

Labák et al. (1997b), ktorá sa venovala stanoveniu charakteristík zemetrasenia revíznej 

úrovne pre lokalitu Atómových elektrární Bohunice. Stredná (mean) úroveň seizmického 

pohybu pre návratovú periódu 10 000 rokov zodpovedá v prípade lokality EBO úrovni SL-2, 

a teda aj zemetraseniu revíznej úrovne (RLE).  

 Zo štyroch doterajších zhodnotení seizmického ohrozenia lokality AEB - 

Energoprojekt (1986), Schenk et al. (1987), Štejnberg et al. (1988) a Labák a Moczo (1998) - 

je možné porovnať hodnoty magnitúda a vzdialenosti určujúceho zemetrasenia len 

s hodnotami, ktoré boli určené v práci Štejnberg et al. (1988) a Labák a Moczo (1998). 

Výsledky sú porovnané v Tab. 36. Všetky štúdie získali porovnateľné výsledky (Tab. 3). 

 

 Štejnberg et al.  

(1988) 

Labák a Moczo 

(1998) 

táto práca 

magnitúdo M 6 SM  5.86   wM  5.67 

vzdialenosť epicentrálna 10 km JBR  12.2 km 
JBR  16.2 km  

RupR  18.5 km 

hĺbka 10 – 20 km - ~ 9 km 

 
Tab. 3  Porovnanie hodnoty magnitúda a vzdialenosti určujúceho zemetrasenia získaných touto prácou 
s výsledkami z predchádzajúcich štúdií. 
 

Pre hodnoty magnitúda a vzdialenosti určujúceho zemetrasenia sme vypočítali hodnoty 

zrýchlenia z tých istých GMPE, ktoré boli použité v pravdepodobnostnom výpočte 

seizmického ohrozenia. Keďže určujúce zemetrasenie je z aktívnej oblasti ASCR, použili sme 

štyri GMPE s tlmením 5%: Akkar a Bommer (2010), Bindi et al. (2010), Boore a Atkinson 

(2008) a Zhao et al. (2006). Zrýchlenia sme vypočítali pre tie isté periódy, pre ktoré bolo 

vypočítané stredné (mean) spektrum odozvy pre návratovú periódu 10 000 rokov - tzv. 

spektrum odozvy pre rovnomerné ohrozenie (UHS). Pre každú periódu sme zo získaných 

piatich hodnôt zrýchlenia vypočítali priemernú hodnotu zrýchlenia. Získané priemerné 

spektrum odozvy sme normalizovali na hodnotu UHS pre periódu 0.2 s. Normalizované 



 

 21 

spektrum odozvy predstavuje horizontálne spektrum odozvy pre RLE. Tento postup 

zodpovedá postupu, ktorý je uvedený v prílohe F predpisu USNRC RG 1.165 (1997). 

Vertikálne spektrum odozvy sme vypočítali z horizontálneho spektra odozvy pomocou 

empirických spektrálnych pomerov vertikálnej ku horizontálnej zložke spektra. Použili sme 

dva modely: Bommer et al. (2011) a Gülerce a Abrahamson (2011).  

Vzhľadom na skutočnosť, že v Západných Karpatoch neboli dosiaľ prístrojovo 

zaznamenané silné seizmické pohyby, vybrali sme akcelerogramy pre RLE z databázy PEER 

Ground Motion Database (2010). Pri výbere akcelerogramov sme použili tieto kritériá: 

1.  magnitúdo zemetrasenia bolo v intervale C CM M 0.5, 0.5 , kde CM  je magnitúdo 

určujúceho  zemetrasenia ( =CM 5.7), 

2.  typ geologického podložia bol určený parametrom ,30sv  v intervale 600 – 1100 m/s, čo 

odpovedá rozsahu podloží, špecifikovaných v použitých GMPE, 

3.  Joyner-Booreova vzdialenosť bola v intervale - 6, 6JB JBR R  km, kde JBR  je Joyner-

Booreova vzdialenosť určujúceho zemetrasenia ( = 16JBR  km). 

Takto vybrané akcelerogramy sme prispôsobovali pomocou nestacionárneho fitovania 

spektier odozvy cieľovému spektru programom RSPMatch09 (Al Atik a Abrahamson 2010), 

založeného na zdokonalenej metóde Lilhanda a Tsenga (1987). Cieľovým spektrom odozvy 

bolo pre horizontálne zložky horizontálne spektrum RLE a pre vertikálnu zložku vertikálne 

spektrum RLE. 
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Závery 
 
Dizertačná práca je príspevkom k analýze seizmického ohrozenia národohospodársky 

významnej lokality na území Slovenska - lokality Jaslovské Bohunice. Výsledky dizertačnej 

práce možno zhrnúť nasledovne: 

 

1. Z národných katalógov zemetrasení (Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česká 

republika), regionálnych katalógov zemetrasení ACORN a CENEC, katalógu zemetrasení 

z lokálnej siete EBO a ďalších dostupných databáz zemetrasení sme zostavili 

seizmologickú databázu pre Región EBO, ktorá obsahuje údaje o 9 142 makroseizmicky 

pocítených a/alebo seizmometricky zaznamenaných zemetraseniach v regióne. 

Seizmologická databáza pokrýva územie do vzdialenosti 305 km od lokality Jaslovské 

Bohunice a zahŕňa časové obdobie rokov 350-2011. 

 

2. Seizmologickú databázu sme homogenizovali na jednotnú veličinu určujúcu veľkosť 

zemetrasenia. Za túto veličinu sme zvolili momentové magnitúdo wM . Homogenizáciu 

sme vykonali samostatne pre dve časové obdobia: predseizmometrické (350-1900) a 

seizmometrické (1901-2011). Homogenizovanú seizmologickú databázu, ktorá obsahuje 

údaje o 2 652 zemetraseniach v Regióne EBO s magnitúdom väčším alebo rovným ako 

wM  1.5, sme pre potreby jej ďalšieho použitia v pravdepodobnostnom výpočte nazvali 

„katalógom zemetrasení“.  

 

3. Dvoma nezávislými metódami (metóda okna a metóda klastrov) sme určili kategóriu 

zemetrasení, t.j. identifikovali, či zemetrasenie v katalógu je predtrasom, hlavným 

otrasom alebo dotrasom. Metóda okna identifikovala menej zemetrasení v kategórii 

hlavných otrasov než metóda klastrov. 

 

4. Miera úplnosti katalógu zemetrasení v priestore bola stanovená podľa skupín 

seizmických zdrojových zón, ktoré sa približne kryli s územiami štátov v Regióne EBO. 

Miera úplnosti katalógu zemetrasení v čase bola stanovená pomocou zobrazovania 

kumulatívneho počtu zemetrasení pre danú skupinu seizmických zdrojových zón a daný 

interval magnitúd (s krokom 0.5) v závislosti od času.  
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5. Syntézou seizmologickej a geologickej databázy Regiónu EBO a Blízkeho regiónu EBO 

sme vytvorili seizmotektonický model záujmovej oblasti. V Regióne EBO boli vyčlenené 

územia patriace medzi stabilné kontinentálne oblasti (SCR) a územia patriace medzi 

aktívne regióny s plytkokôrovými deformáciami (ASCR). Záujmová obasť bola 

rozčlenená na 16 seizmických zdrojových zón a pre každú z nich bolo variantne 

stanovené maximálne potenciálne magnitúdo maxM  (geodynamické, zlomové, 

maxM  pozorované plus 0.5, maxM  pozorované plus 1.0). Zvýšená pozornosť bola 

venovaná vyčleneniu seizmických zdrojových zón v Blízkom regióne EBO, pričom 

seizmická zdrojová zóna SK2 (Dobrá Voda) a jej podzóny boli vyčlenené v dvoch 

variantoch z hľadiska plošného pokrytia a v dvoch alternatívach z hľadiska hĺbkovo-

priestorového usporiadania. 

 

6. Pre každú seizmickú zdrojovú zónu sme metódou maximálnej vierohodnosti podľa práce 

Weichert (1980) určili parametre početnostných vzťahov a ich neurčitosti. Expertným 

posúdením sme v dôsledku nedostatočného počtu zemetrasení v seizmických zdrojových 

zónach H1, P1, P3 a všetkých podzónach zdrojovej zóny SK2 (Dobrá Voda) rozhodli 

o ich agregovaní s príslušnou skupinou zdrojových zón. 

 

7. Pre výber sady prediktívnych rovníc seizmického pohybu sme aplikovali metodológiu ich 

výberu podľa projektu SHARE (Delavaud et al. 2012). Pre stabilné kontinentálne oblasti 

(kontinentálna kôra) sme vybrali prediktívne rovnice Campbell (2003), Akkar a Bommer 

(2010) a Cauzzi a Faccioli (2008), pre aktívne plytké kôrové oblasti sme vybrali rovnice 

Akkar a Bommer (2010), Bindi et al. (2010), Boore a Atkinson (2008) a Zhao et al. 

(2006). Prediktívne rovnice seizmického pohybu sme nastavili tak, aby sme 

pravdepodobnostným výpočtom získali hodnoty pre podložie charakterizované ako 

„skalné“ s priemernou rýchlosťou šírenia S vĺn v prvých 30 metroch ,30sv  800 m/s, pre 

geometrický priemer horizontálnych zložiek spektrálnych charakteristík PSA 

a zohľadniac typ sklzu (style-of-faulting) pre najbližšie zdrojové zóny k lokalite 

Jaslovské Bohunice. 

 

8. Epistemické neurčitosti vstupných dát sme vo výpočte pravdepodobnostných 

charakteristík seizmického ohrozenia skúmanej lokality zohľadnili alternatívnymi 
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scenármi (vetvami) v logickom strome, ktorý obsahoval sedem uzlov a 2 304 vetiev. 

Váhové koeficienty pre jednotlivé vetvy boli stanovené expertným posúdením. 

 

9. Pravdepodobnostný výpočet seizmického ohrozenia sme vykonali pre všetky scenáre 

zostaveného logického stromu. Určili sme 16, 50 a 84 percentilové a stredné hodnoty 

PGA a PSA pre návratové periódy 475 rokov a 10 000 rokov, čím sme pre uvedené 

periódy získali horizontálne spektrá odozvy pre rovnomerné ohrozenie. Návratová 

perióda 475 rokov zodpovedá úrovni SL-1 v IAEA (1991) a návratovej perióde použitej 

v norme Eurokód 8. Návratová perióda 10 000 rokov zodpovedá úrovni SL-2 v IAEA 

(1991) a návratovej perióde pre RLE (Review Level Earthquake) v IAEA (1996).  

 

10. Deagregáciou pravdepodobnostného výpočtu seizmického ohrozenia sme pre periódu 

0.2 s a návratovú periódu 10 000 rokov určili magnitúdo a vzdialenosť určujúceho 

zemetrasenia. Vypočítaná hodnota momentového magnitúda wM  určujúceho 

zemetrasenia je 5.67 a vypočítané hodnoty vzdialeností JBR  a RupR  určujúceho 

zemetrasenia sú 16.2 km a 18.5 km. Tieto hodnoty sa veľmi nelíšia od hodnôt magnitúda 

a vzdialenosti tzv. veľkého zemetrasenia v práci Štejnberg et al. (1988) a hodnôt 

určujúceho zemetrasenia stanovenej v práci Labák a Moczo (1998). 

 

11. Určili sme charakteristiky zemetrasenia revíznej úrovne (RLE) pre lokalitu EBO. 

Charakteristikami tejto úrovne sú spektrá odozvy a časové histórie odozvy na voľnom 

povrchu „skalného“ podložia s priemernou  rýchlosťou šírenia S vĺn v prvých 30 metroch 

,30sv  800 m/s. Horizontálne spektrum odozvy pre RLE sa líši o menej ako o 13% od 

horizontálneho spektra odozvy pre rovnomerné ohrozenie.  

 

12. V Západných Karpatoch neboli dosiaľ zaznamenané žiadne silné seizmické pohyby. 

Preto sme pre RLE vybrali akcelerogramy z celosvetovej databázy PEER Ground Motion 

Database (2010). Podľa zvolených kritérií sme vybrali 13 trojzložkových záznamov. 
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Abstract 
 

The previous seismic hazard analysis for the Jaslovske Bohunice site (EBO) was performed 

between years 1996 and 1998 (Labák et al. 1997a, Labák et al. 1997b, Labák and Moczo 

1998). The hazard analysis was prepared following the request on reinforcement of seismic 

resistance of the Bohunice Nuclear Power Plant. Due to the methodological progress in the 

probabilistic seismic hazard analysis (PSHA), new geological and seismological data, and 

planned construction of the new nuclear power plant, we performed a new PSHA study for 

the Jaslovske Bohunice. 

 We have developed a new seismological database for the EBO Region. 

We homogenized database for a single quantity determining the earthquake size - the moment 

magnitude wM , declustered it, and analyzed for the magnitude completeness in time and 

space. We developed a new seismotectonic model of the EBO Region and EBO Near Region 

by synthesizing the seismological and geological databases. The seismotectonic model was 

basis for determining seismic-source zones in the EBO Region. We characterized each zone 

by a truncated magnitude-frequency distribution and alternative values of the maximum 

potential magnitude. We selected ground motion prediction equations (GMPEs) using the 

methodology followed in the SHARE Project (Delavaud et al. 2012). For including epistemic 

uncertainties we constructed a logic tree with 2 304 branches. 

 We calculated the 16th, 50th and 84th percentile and mean Uniform Hazard Spectrum 

(UHS) for the return periods of 475 years and 10 000 years. The calculations were performed 

for the free-field „rock“ conditions (characterized by the average S-wave velocity of 800 m/s 

in the uppermost 30 m). We determined magnitude and distance of the controlling earthquake, 

and the horizontal and vertical hazard spectrum for the Revision Level Earthquake (RLE) by 

the deaggregation procedure. 
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