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TRASA EXKURZIE 
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ÚVOD 

Pôdy, ktoré dnes pozorujeme v krajine sú často výsledkom dlhého a komplikovaného vývoja. 
Obzvlášť to platí pre pôdy, ktoré vznikli v oblasti Slovenského krasu a priľahlej časti 
Rimavskej kotliny. Na ich súčasnej podobe sa podpísali výsledky starej pedogenézy 
a zvetrávania karbonátových hornín (pôdotvorné substráty typu terrae-calcis), cykly erózie 
a akumulácie čerstvého materiálu počas ľadových a medziľadových dôb, geomorfologický 
vývoj územia ako aj vplyv človeka. Nie je potrebné zvlášť zdôrazňovať, že pôdy s takouto 
bohatou históriou predstavujú vážny klasifikačný problém. 

Pri príprave exkurzie sme sa preto sústredili najmä na to, aby sme ukázali také pôdy, ktoré sú 
pre územie Slovenského krasu a priľahlých oblastí Rimavskej kotliny typické a zároveň sú 
špecifické z pohľadu klasifikácie pôdy.  

Pripravili sme štyri lokality na starých zvetralinách. Všetky štyri vybraté pôdne profily môžu 
byť klasifikované ako hnedozeme rubifikované. Morfologické a analytické vlastnosti týchto 
pôd však svedčia o tom, že každá z vybraných pôd prešla iným vývojom a že sa vyznačujú 
viacerými odlišnosťami.  Hodnotenie morfologických a analytických vlastností týchto pôd z 
pohľadu ich klasifikácie, ale aj všeobecnejšieho pohľadu tvorby informácie o pôde pre rôzne 
účely, otvára znova už dlhé roky diskutovanú otázku o význame reliktných procesov a znakov 
pri popise a hodnotení súčasných pôd. Táto otázka nie je v oblasti klasifikácie a mapovania 
pôd stále uspokojivo vyriešená. Bude určite zaujímavé podiskutovať si na túto tému priamo 
v teréne pri pôdnych sondách. 

Štvrtá lokalita, ktorú sme pripravili má zároveň za cieľ ukázať tvorbu rubefikovaných 
pôdotvorných substrátov z primárnych spevnených hornín. Na príklade in-situ vývoja 
zvetralín typu terrae clacis a rubefikovaných pôd na dolomitickom substráte chceme 
diskutovať širšie pedogenetické, pedogeochemické a geologické aspekty vývoja pôd 
v krasových oblastiach. 

Popri pôdnych sondách exkurzia poskytuje príležitosť oboznámiť sa aj s typickým 
charakterom usporiadania krajiny a pôdno-krajinných väzieb v krasových oblastiach. 
Exkurzná trasa povedie cez krasovú planinu s typickým krasovým reliéfom a extenzívnym 
využívaním, okrajovo-krasové polje s hladko modelovaným erózno-denudačným reliéfom 
a intenzívnym poľnohospodárskym využitím a cez systém erózno-akumulačných riečnych 
terás nadväzujúcim na erózne rozčlenené zvyšky pliocénnej poriečnej rovne.  

 

Na tomto mieste chceme poďakovať za analytické rozbory pôdy z lokalít 1 - 3, ktoré pod 
vedením RNDr. Vladimíra Píša, PhD. urobil tím pracovníkov z Pracoviska laboratórnych 
činností VÚPOP na Rožňavskej ul. v Bratislave. 
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÝCH POMEROV EXKURZNÉHO ÚZEMIA 

Poloha 

Územie, ktoré bolo vybrané pre exkurziu sa nachádza na juhu Slovenska, na rozhraní troch 
krajinných celkov - Slovenského krasu (Silická planina, Koniarska Planina), Rimavskej kotliny 
(Licinecká pahorkatina, Gemerské terasy, niva Slanej) a  Bodvianskej pahorkatiny (Gemerská 
pahorkatina).  

Exkurzné územie leží v dvoch administratívnych jednotkách – okres Rožňava a Okres Revúca. 
Jednotlivé exkurzné lokality sa nachádzajú na území obcí Silica, Gemerská Hôrka, Tornaľa 
a Kečovo. 

Mapa územia s vyznačením základných geomorfologických a administratívnych jednotiek 
a trasou exkurzie sa nachádza v prílohe. 

 

Geologické pomery 

Územie Slovenského krasu, Rimavskej Kotliny a Bodvianskej pahorkatiny geologicky patrí do 
Vnútorných Západných Karpát. Slovenský kras  je takmer celý tvorený jednou hlavnou 
tektonickou jednotkou tzv. silicikom. Silicikum je  reprezentované silickým príkrovom. Silický 
príkrov predstavuje rozsiahle horizontálne a sčasti  subhorizontálne uložené príkrovové 
teleso, ktoré bolo počas nasúvania a tiež po ňom rozčlenené na rad štruktúr a blokov. Toto 
nasúvanie nastavalo z juhu na sever počas poslednej fázy alpinského orogénu.  

Najstaršie členy Silického príkrovu patria vrchno permským (?)až spodno triasovým 
komplexom tzv. evaporitovej formácie. Nachádzajú sa v nich mnohé telesá evaporitov, ktoré 
však v súčasnosti nevystupujú na povrch.  

Nad týmito komplexami sa nachádza spodnotriasové verfenské súvrstvie, ktoré je 
v spodnejších častiach tvorené pestrými piesčito ílovitými, vyššie aj karbonátovými členmi. 
Toto súvrstvie sa rozčleňuje na niekoľko jednotiek menšieho rádu, z ktorých sa na našom 
území nachádzajú len silicko-jablonické a rakovnícke vrstvy, tieto však netvoria významnejšie 
súbstráty pôd.  

V strednom triase (anise) začala v oblasti tvorby Silického príkrovu celkom prevládať 
karbonátová sedimentácia. Vytvorili sa rosiahle karbonátové platformy, v ktorých 
sedimentovali prevažne vápence a v menšej miere aj dolomity. Stredno a vrchnotriasové 
vápence (gutensteinské, steinalmské,wettersteinské a dachsteinské) a dolomity (napr. 
gutensteinské, wettersteinské) tvoria plošne aj objemovo najväčšiu masu hornín 
Slovenského krasu. Na týchto horninách vznikali rozsiahle krasové planiny (Plešivecká, Silická, 
Zádielska, Jasovská a Koniarska planina), s najbohatším arzenálom krasových javov na 
povrchu (škrapy, závrty, polia) aj pod povrchom (jaskyne, priepasti). Územie Rimavskej 
kotliny a Bodvianskej pahorkatiny je tvorené neogénnou výplňou tektonickej depresie. 
Prevažuje najmä poltárske súvrstvie, ktoré je vekovo zaradené do vrchného miocénu (pontu). 
Tvoria ho pestré íly, štrky a piesky. Je rozšírené na severovýchodnom okraji Rimavskej kotliny 
a západnej časti Bodvianskej pahorkatiny a zapĺňa aj kotliny (Rožňavskú) a riečne paleodoliny. 
Sporadicky zasahuje aj do okrajových častí planín Slovenského krasu (Silická planina, 
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Koniarska planina). Z poltárskeho súvrstvia sú na povrchu zastúpené najmä zahlinené štrky, 
ktoré pozostávajú z valúnov kremeňa a chemicky zrelých hornín (kremencov, kvarcitov, 
rohovcov a kremitých zlepencov). Červené sfarbenie hlinitých komponentov a kaolinická 
povaha ílov poukazujú na to, že tieto horniny sú redeponované produkty intenzívneho  
zvetrávania. Poltárske súvrstvie prekrýva staršie neogénne sedimenty (najmä šlíry 
lučeneckého súvrstvia), ktoré však v severovýchodnej časti Rimavskej kotliny nevystupujú na 
povrch. Poltárske súvrstvie sa faciálne považuje za súvrstvie, ktoré vzniklo fluviatílnou 
činnosťou potokov a riek.  

Kvartérne sedimenty, ktoré sú z hľadiska tvorby pôd najvýznamnejšie sú vývojovo odlišné na 
planinách a v kotlinách, na pahorkatinách a dolinách potokov a riek.  

Na planinách dominujú sedimenty, ktoré sú spojené so zvetrávaním karbonatických 
komplexov, tvorbou krasových fenoménov a svahovou modeláciou. Pri rozpúšťaní vápencov 
a dolomitov  sa hromadia nerozpustné zvyšky, ktoré sú potom premiestnené (koluviované) 
do najnižších polôh. Najmä vzhľadom na dynamiku krasového reliéfu, majú takto vytvorené 
sedimenty často polycyklický vývoj s fázami zvetrávania a tvorby pôdy. Často sú aj 
viacnásobne transportované. Vznikajú tak najmä ílovité hliny typu terrae calcis. Tieto 
sedimenty boli počas ich genézy premiestnené aj do podsvahových depresií na báze planín. 
Tu je materiál terrae calcis zmiešaný s chaotickými uloženými úlomkami až balvanmi 
neopracovaných vápencov. Pre zvertalinový plášť vápencov je charakteristická veľká 
nerovnomernosť. Úplne obnažené skalné výstupy sa stredajú s hlbokými akumuláciami hlín.  

Kotliny a väčšie doliny riek a potokov charakterizuje polycyklický vývoj fluviálnych 
sedimentov terás a proluviálnych sedimentov náplavových kužeľov. Na pahorkatinných 
formách reliefu sa vyskytujú polygenetické hliny a sprašové hliny. 

Do najmladšieho obdobia- holocénu sa zaraďujú povodňové hliny, hlinito-piesčite a štrkovité 
sedimenty aluviálnych nív potokov a riek. Miestami sa na aluviálnych nivách nachádzajú aj 
ílovité polohy. Bežnou súčasťou celého územia sú mladé antropogénne sedimenty ako haldy, 
návažky a (neriadené) skládky komunálneho odpadu. 

 

Geomorfologické pomery 

Slovenský kras predstavuje pozdĺž systémov tektonických zlomov vyzdvihnutú formu – hrásť, 
zatiaľ čo Rimavská kotlina a Bodvianska pahorkatina tektonicky poklesnutú časť. Výrazne 
rôznorodá geologická stavba územia podmienila značnú diferenciáciu geomorfologických 
procesov - charakter procesov, ich intenzitu, priestorové uplatnenie, vznik typických 
geomorfologických foriem. V exkurznom území je tak možné vyčleniť časťi charakterizované 
nekrasovým a krasovým reliéfom. 

Nekrasový reliéf (erózno-denudačný) je charakteristický pre kotlinovú a pahorkatinnú časť 
(Licinecká pahorkatina, Gemerské terasy, Gemerská pahorkatina) záujmového územia. Reliéf 
vznikal postupnou degradáciou (rozčleňovaním) pôvodne zarovnaného vrchnopliocénneho 
povrchu poriečnej rovne – fluviálnou činnosťou riek Slaná a Muráň, pozdĺž ktorých sa 
vytvorili fluviálne formy – nivy, terasy viacerých generácií (M, R, W), či  inými erózno – 
denudačnými procesmi, výrazne ovplyvnenými pohybom úrovne lokálnych eróznych báz. 
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Významné postavenie v rámci nekrasového reliéfu prináleží aj štruktúrnemu reliéfu, ktorý sa 
viaže na výrazne odolné horniny; svahy riek v častiach, kde sú obnažené relatívne odolnejšie 
komplexy hornín. 

Krasový reliéf (reliéf planinového krasu a reliéf rozčleneného krasu, ku ktorému sa priraďuje 
aj okrajový kras a exhumovaný kras) sa uplatňuje predovšetkým na karbonátových horninách 
planín Slovenského krasu a v jich predpoliach, prekrytých nekarbonátovými, nespevnenými 
sedimentami (napr. Skalické polje). Reliéf planín Slovenského krasu vznikal degradáciou 
zarovnaného povrchu – panónskej stredohorskej rovne. Plošné zastúpenie a čistota 
karbonátových hornín podmienili zastúpenie takmer všetkých krasových foriem (vrátane 
podzemných) – škrapy; závrty; suché, poloslepé a slepé doliny; úvaly, polje; jaskyne; 
exhumované povrchy; ponory, vyvieračky, atď. a tiež ich pokrytých, či 
„kontaktných“ variantov.  

Významné riečne toky v rámci exkurzného územia (Slaná, Muráň, Štítnik) menia svoj 
charakter (v závislosti od horninového prostredia, ktorým pretekajú), čím spomínaný krasový 
a nekrasový reliéf obohacujú o ďalšie genetické typy foriem (najmä kaňony a prelomové 
úseky). 

 

Klimatické a hydrologické pomery 

Podľa klimatickogeografickej regionalizácie Slovenska (Atlas SSR, Kolektív 1980) sú klimatické 
pomery územia charakterizované: 

 kotlinovou, mierne teplou klímou v oblasti Rimavskej kotliny a Bodvianskej pahorkatiny, 

so sumou priemerných denných teplôt 10 a viac 2400 – 2600, s teplotou v januári – 2,5 

až - 5C, priemernou teplotou v júli 17 až 18.5C, ročnou amplitúdou priemerných 

mesačných teplôt vzduchu 20 až 24C a ročnými zrážkami 600 až 800 mm, 

 horskou, mierne teplou klímou v oblasti Slovenského krasu, so sumou priemerných 

denných teplôt 10 a viac 2200 až 2400, s teplotou v januári –3,5 až -6C, priemernou 

teplotou v júli 17 až 17,5C, ročnou amplitúdou priemerných mesačných teplôt vzduchu 

21 až 23C a ročnými zrážkami 650 až 850 mm. 

Hydrologicky územie patrí do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom 
odtoku, s vysokou vodnosťou počas februára až apríla, s najvyšším prietokom v marci a 
najnižším v septembri. Patrí povodiu Slanej a jej prítokov Muráň a Štítnik. 

Časť budovaná karbonátovými horninami (planiny Slovenského krasu) sa vyznačuje 
absenciou akýchkoľvek autochtónnych alebo alochtónnych riečnych tokov - riečna sieť je 
(vďaka vlastnostiam vápencov a dolomitov) „presťahovaná“ do podzemia. 

Kotlinová, resp. pahorkatinová časť územia, má dobre vyvinutú povrchovú riečnu sieť. 

 



9 

 

Pôdne pomery a využívanie pôdy 

Špecifickou črtou pôd v krasovej časti záujmového územia je prítomnosť zvyškov produktov 
staršieho zvetrávania v podobe červenohnedých ílov s výskytom po obvode a na plošine 
planiny, ktoré predstavujú reliktné, rubifikované pôdy typu terrae calcis. 

V nekrasovej časti záujmového územia nie je vývoj pôd zväčša ovplyvnený rubifikovanými 
substrátmi (aj keď môžu tvoriť prímes v svahových sedimentoch) a pôdy sa vyvíjajú 
predovšetkým na svahovinách zo spevnených (nekarbonátové horniny mezozoika, slieňovce), 
alebo nespevnených (štrky poltárskeho súvrstvia) hornín, eolických (sprašové hliny, menej 
spraše) a aluviálnych (aluviálne hliny, štrky) sedimentoch.  

V záujmovom území sa v rámci pôdneho pokryvu uplatňujú tieto pôdne jednotky (klasifikácia 
podľa MKSP 2000, Societas Pedologica Slovaca 2000): 

 komplexy litozemí modálnych (karbonátových), rendzín litozemných a rendzín 
modálnych; na miestach, kde karbonátové pevné horniny (predovšetkým vápence 
a dolomity) sú blízko pod povrchom (rendziny), alebo vystupujú až na povrch (litozeme), 
komplex sa vyskytuje predovšetkým na exponovaných častiach polohách reliéfu (strmé 
svahy planiny, miestami aj plošina planiny, exhumové krasové elevácie, záver slepej 
doliny) v krasovej, menej aj v nekrasovej časti územia, sú využívané predovšetkým ako 
lesné pôdy, menej extenzívne pasienky, 

 rendziny kambizemné rubefikované na skeletnatých svahovinách z rubefikovaných 
pôdnych sedimentov a úlomkov pevných karbonátových hornín, vyvíjajú sa na stredných 
a strmších častiach svahov v krasovej, menej aj v nekrasovej časti územia, sú využívané 
predovšetkým ako lesné pôdy, menej extenzívne pasienky 

 komplexy rendzín kambizemných rubefikovaných (až kambizemí rendzinových 
rubifikovaných) a hnedozemí pseudoglejových rubefikovaných na neskeletnatých až 
stredne skeletnatých svahovinách rubefikovaných sedimentov s  alebo bez prímesi 
úlomkov pevných karbonátových hornín, vyvíjajú sa na menej exponovaných častiach 
reliéfu v krasovej, menej aj v nekrasovej časti územia, sú využívané ako lesné pôdy, 
pasienky a v kombinácii s priaznivými geomorfologickými podmienkami aj ako orné pôdy, 

 hnedozeme rubefikované so znakmi oglejenia až hnedozeme pseudoglejové na 
rubefikovaných hlinách, alebo svahových sedimentoch rubefikovaných sedimentov 
s prímesou eolického materiálu, vyvíjajú sa predovšetkým na miernych svahoch a 
v úvalinách v predpolí planiny, využívané sú predovšetkým ako orné pôdy, 
v exponovaneších polohách aj ako pasienky, alebo lesné pôdy, 

 luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových hlinách, alebo 
svahovinách zo sprašových hlín s prímesou rubefikovaných pôdnych sedimentov (menej 
aj štrkov poltárskeho súvrstvia), vyvíjajú sa na miernych svahoch, záveroch a dnách dolín 
prevažne v nekrasovej a prechodnej (nekrasovo-krasovej) časti územia, využívané sú ako 
orné, alebo lesné pôdy, 

 kambizeme modálne na štrkových sedimentoch poltárskeho súvrstvia, a kambizeme 
modálne (sporadicky kambizeme pseudoglejové a kambizeme luvizemné) na svahovinách 
zo štrkov poltárskeho súvrstvia s prímesou eolického materiálu a/alebo rubifikovaných 
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pôdnych sedimentov a na svahovinách mezozoických nekarbonátových hornín, vyvíjajú 
sa na miernych až strmých svahoch vrcholových polohách a podsvahových akumuláciách 
v nekrasovej časti územia, v závislosti na konkrétnych vlastnostiach (sklon svahu, obsah 
skeletu a pod.) sú využívané ako orné pôdy, alebo pasienky a lesné pôdy, 

 fluvizeme modálne a fluvizeme glejové (sporadicky čiernice modálne a gleje modálne) 
na aluviálnych sedimentoch, v rámci územia sa vyvíjajú v nivách väčších (Slaná, Muráň, 
Štitnik), menších, ale aj občasných tokov, využívané sú predovšetkým ako orné pôdy, 
alebo pasienky, alúviá menších tokov bývajú aj zalesnené, 

 kultizeme modálne, antrozeme modálne a antrozeme iniciálne na rôznych substrátoch 
sa vyvíjajú v rámci intravilánov obcí a na človekom degradovaných miestach (skládky 
tuhého komunálneho odpadu, priestory povrchovej ťažby nerastných surovín, banské 
haldy a vojenské priestory). 
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LOKALITA 1 

Poloha (popis): Lokalita sa nachádza v geomorfologickej jednotke Slovenský kras na 
vrcholovej (planinovej) časti Silickej planiny. Je súčasťou národného parku Slovenský kras. 
Lokalita sa nachádza v  katastrálnom území Silica. 

Poloha (súradnice GPS): N 48,552617°; E 20,505451° 

Nadmorská výška: 515 m 

Pozícia v rámci mezoreliéfu: svah krasového závrtu, stredný svah (7 – 12 °), východná 
orientácia, svah lineárny v smere spádnice a konkávny v smere vrstevnice 

Geologické podložie: wettersteinské vápence nerozlíšené – lagunárne (ladin – kordevol) 

Charakter zamokrenia: bez zamokrenia, veľmi dobre drenovaná pôda 

Krajinná pokrývka/využitie krajiny: listnatý les s prevahou duba/ ochrana prírody a krajiny, 
rekreácia 

Pôdna jednotka (MKSP 2000): Hnedozem rubifikovaná, nasýtená, stredne ťažká na ťažkej 

Pôdna jednotka (WRB 2006): Endoleptic Cutanic Luvisol Rhodic Clayic Endoskeletic 

Pôdna jednotka (TKSP ČR 2001): Hnědozem rubifikovaná 

Pôdotvorný substát (MKSP 2000): deluviálno-proluviálne sedimenty ílovité až íly na 
eluviálno-deluviálnych produktoch zvetrávania vápencov a dolomitov (nd3/sv) 

Morfologický popis pôdneho profilu (pozorovaný do 90 cm): 

OZN. HOR. HĹBKA (cm) POPIS 

Ao 0 – 4 Ochrický humusový horizont. Za vlhka čierny (2,5Y 2,5/1), vlhký, slabo plastický, 
hlinitý, bez obsahu skeletu, bez obsahu uhličitanov, stredne vyvinutá stredne 
hrudovitá štruktúra, bez novotvarov, hojný (2 – 25%) výskyt znakov činnosti 
mezoedafónu, silne prekorenený, zreteľný rozpadnutý prechod do nižšie ležiaceho 
horizontu. 

Bt1 4 – 23 Prechodný horizont. Za vlhka červenohnedý (5YR 4/3), vlhký, plastický, prachovito-
ílovitý bez obsahu skeletu, bez obsahu uhličitanov, dobre vyvinutá drobno 
polyedrická štruktúra, na povrchu agregátov hojný (50 – 75%) výskyt kutanov, hojný 
(2 – 25%) výskyt humsových škvŕn (bioturbácia), hojný (2 – 25%) výskyt znakov 
činnosti mezoedafónu, silne prekorenený, difúzny zvlnený prechod do nižšie 
ležiaceho horizontu. 

Bt2 23 – 50 Iluviálny luvický horizont. Za vlhka červenohnedý (2,5YR 4/4), vlhký, silno plastický, 
ílovitý so slabým obsahom (10 – 25%) malých subangulárnych kameňov vápenca (Ø 
5 – 15 cm), bez obsahu uhličitanov v jemnozemi, dobre vyvinutá drobno 
polyedrická štruktúra, na povrchu agregátov hojný (50 – 75%) výskyt kutanov, hojný 
(2 – 25%) výskyt humsových škvŕn (bioturbácia), hojný (2 – 25%) výskyt znakov 
činnosti mezoedafónu, slabo prekorenený, postupný zvlnený prechod do nižšie 
ležiaceho horizontu. 
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OZN. HOR. HĹBKA (cm) POPIS 

B/D 50 – 90 Prechod do podložnej horniny. Za vlhka tmavo červený (2,5YR 3/6), vlhký, silno 
plastický, ílovitý s extrémne vysokým obsahom (viac ako 75%) malých 
subangulárnych kameňov (Ø 5 – 15 cm) a malých subangulárnych balvanov (Ø 25 – 
50 cm) vápenca, bez obsahu uhličitanov v jemnozemi, dobre vyvinutá drobno 
polyedrická štruktúra, na povrchu agregátov hojný (50 – 75%) výskyt kutanov, malý 
(pod 2%) výskyt znakov činnosti mezoedafónu, slabo prekorenený. 

 

Analytická charakteristika pôdneho profilu: 

Chemický rozbor: 

Hor. Hĺbka pH/H2O pH/KCl pH/CaCl2 CEC CaCO3 H Cox NTOT 

 (cm) (-) (-) (-) (cmol+/kg) (%) (mmol/kg) (%) (%) 

Ao 0 - 3 6,05 5,51 5,67 37,6 0,05 61,7 12,02 0,95 

Bt1 10 - 20 6,07 4,92 5,62 39,2 0,08 38,8 2,83 0,26 

Bt2 30 - 40 6,76 5,38 6,02 38,0 0,19 21,6 1,14 0,13 

B/D 60 - 70 7,86 7,1 7,36 34,1 5,76 2,21 0,64 0,10 

 

Fyzikálny rozbor: 

Hor. Hĺbka  fr. 2 - 
0,05 
mm 

fr. 0,05 
- 0,002 
mm 

fr. < 
0,002 
mm 

Obj. hm. Pc RVK VZK Ks 

 (cm) (%) (%) (%) (g/cm3) (obj. %) (obj. %) (obj. %) (cm/deň) 

Ao 0 - 3 36,4 41,3 22,3 1,07 60,01 47,87 9,44 258,7 

Bt1 10 - 20 9,4 44,0 46,6 1,23 52,41 42,13 8,54 54,2 

Bt2 30 - 40 7,2 30,6 62,2 - - - - - 

B/D 60 - 70 11,6 30,6 57,8 - - - - - 

 

Mineralogický rozbor ílovej frakcie: 

Hor. Hĺbka (cm) Kaolinit Illit Smektit Chlorit Zm. štr. Q,klast. 

Ao 5-10 +++ ++ + * - Q 

Bt2 35-40 +++ ++ + - - Q,h 

+++  prevaha, ++ podstatné zastúpenie, + prítomné, * prímes, Q kremeň, D dolomit, g goetit, h hematit 
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Fotodokumentácia lokality a pôdneho profilu: 

Pohľad na lokalitu 

 

 

pohľad na sever pohľad na východ 

  

pohľad na juh pohľad na západ 
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Celkový pohľad na profil 

 

 

detail pôdneho profilu 1 detail pôdneho profilu 2 

  

detail pôdneho profilu 3 detail pôdneho profilu 4 
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LOKALITA 2 

Poloha (popis): Lokalita sa nachádza na rozhraní geomorfologických jednotiek Slovenský kras 
a Rimavská kotlina v erózne rozčlenenom dne okrajovo-krasového Skalického polja. Lokalita 
sa nachádza v katastrálnom území Gemerská Hôrka. 

Poloha (súradnice GPS): N 48,54496°; E 20,35423° 

Nadmorská výška: 271 m 

Pozícia v rámci mezoreliéfu: vrchná plošina svahu, rovina (1 – 3°), západná orientácia, svah 
konvexný v smere spádnice aj vrstevnice 

Geologické podložie: pleistocénne až holocénne deluviálne sedimenty prevažne kamenito 
hlinité 

Charakter zamokrenia: bez zamokrenia, stredne dobre drenovaná pôda 

Krajinná pokrývka/využitie krajiny: tráva na ornej pôde/protierózna ochrana, intenzívne 
poľnohospodárstvo bez závlah 

Pôdna jednotka (MKSP 2000): Hnedozem kultizemná rubifikovaná, nasýtená, ťažká  

Pôdna jednotka (WRB 2006): Cutanic Luvisol Rhodic Clayic Episiltic 

Pôdna jednotka (TKSP ČR 2001): Hnědozem rubifikovaná, slabě (hluboko) oglejená 

Pôdotvorný substát (MKSP 2000): deluviálno-proluviálne sedimenty ílovité až íl (nd3) 

Morfologický popis pôdneho profilu (pozorovaný do 120 cm): 

OZN. HOR. HĹBKA (cm) POPIS 

Akp 0 – 25 Orničný horizont. Za vlhka tmavo hnedý (7,5YR 3/4), vlhký, silno plastický, 
prachovito-ílovito-hlinitý, bez obsahu skeletu, bez obsahu uhličitanov, dobre 
vyvinutá drobno polyedrická zaoblená štruktúra, v spodnej časti horizontu stredne 
kockovitá štruktúra antropogénneho pôvodu (tlaková „pseudoštruktúra“), bez 
novotvarov, hojný (2 – 25%) výskyt znakov činnosti mezoedafónu, slabo 
prekorenený, zreteľný rovný prechod do nižšie ležiaceho horizontu. 

Bt 25 - 50 Iluviálny luvický horizont. Za vlhka červený (2,5YR 4/6), vlhký, silno plastický, ílovitý 
bez obsahu skeletu, bez obsahu uhličitanov, dobre vyvinutá stredne polyedrická 
štruktúra s rozpadom na drobno polyedrické agregáty, na povrchu agregátov veľmi 
hojný (viac ako 75%) výskyt kutanov a málo početné (10 – 25%) mangánové 
povlaky, v 0 - 10% matrice výskyt farebne málo kontrastných znakov oglejenia 
s výskytom Fe-Mn nodúl veľkosti menej ako 1 mm nad 2 % a 25 – 75% zastúpením 
Fe-Mn difúznych povlakov a impregnácií, hojný (2 – 25%) výskyt znakov činnosti 
mezoedafónu, ojedinele prekorenený, difúzny rovný prechod do nižšie ležiaceho 
horizontu. 

Bt(g) 50 – 120 Iluviálny luvický horizont so slabými náznakmi mramorovaného pseudoglejového 
horizontu. Za vlhka škvrnitý, tmavo červený (2,5YR 3/6) s 10% zastúpením hnedej 
farby (7,5YR 4/3), vlhký, silno plastický, ílovitý bez obsahu skeletu, bez obsahu 
uhličitanov, dobre vyvinutá stredne prizmatická štruktúra s rozpadom na stredne 
polyedrické agregáty, na povrchu agregátov veľmi hojný (viac ako 75%) výskyt 
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OZN. HOR. HĹBKA (cm) POPIS 

kutanov a málo početné (10 – 25%) mangánové povlaky, v 10 - 25% matrice výskyt 
farebne málo kontrastných znakov oglejenia s výskytom Fe-Mn nodúl veľkosti 
menej ako 1 mm nad 2 % a 0 - 10% zastúpením Fe-Mn difúznych povlakov 
a impregnácií, malý (do 2%) výskyt znakov činnosti mezoedafónu, bez 
prekorenenia. 

 

Analytická charakteristika pôdneho profilu: 

Chemický rozbor: 

Hor. Hĺbka pH/H2O pH/KCl pH/CaCl2 CEC CaCO3 H Cox NTOT 

 (cm) (-) (-) (-) (cmol+/kg) (%) (mmol/kg) (%) (%) 

Akp 10 - 20 6,16 5,1 5,65 25,8 <0,05 27,8 1,56 0,17 

Bt 40 - 50 6,55 5,14 5,89 28,4 0,06 19 0,61 0,10 

Bt(g) 70 - 80 6,66 5,35 6,11 23,1 0,07 17,6 0,57 0,09 

 

Fyzikálny rozbor: 

Hor. Hĺbka  fr. 2 - 
0,05 
mm 

fr. 0,05 
- 0,002 
mm 

fr. < 
0,002 
mm 

Obj. hm. Pc RVK VZK Ks 

 (cm) (%) (%) (%) (g/cm3) (obj. %) (obj. %) (obj. %) (cm/deň) 

Akp 10 - 20 11,4 51,2 37,4 1,59 40,17 34,62 3,98 33,9 

Bt 40 - 50 7,7 37,3 55,0 1,48 45,42 37,91 5,71 21,2 

Bt(g) 70 - 80 7,6 40,1 52,3 1,53 44,86 36,59 7,39 22,2 

 

Mineralogický rozbor ílovej frakcie: 

Hor. Hĺbka (cm) Kaolinit Illit Smektit Chlorit Zm. štr. Q,klast. 

Akp 10 - 20 +++ +++ ++ * * Q 

Bt 40 - 50 +++ ++ ++ * - Q 

Bt(g) 70 - 80 +++ ++ ++ - - - 

+++  prevaha, ++ podstatné zastúpenie, + prítomné, * prímes, Q kremeň, D dolomit, g goetit, h hematit 
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Fotodokumentácia lokality a pôdneho profilu: 

Pohľad na lokalitu 

 

 

pohľad na sever pohľad na východ 

  

pohľad na juh pohľad na západ 
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Celkový pohľad na profil 

 

 

detail pôdneho profilu 1 detail pôdneho profilu 2 

  

detail pôdneho profilu 3 detail pôdneho profilu 4 
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LOKALITA 3 

Poloha (popis): Lokalita sa nachádza na rozhraní geomorfologických jednotiek Rimavská 
kotlina a Bodvianska pahorkatina na systéme erózno-akumulačných riečnych terás rieky 
Slaná (kontaktné územie nivy a poriečnej rovne). Lokalita sa nachádza v katastrálnom území 
Stárňa (miestna časť mesta Tornaľa). Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti areálu 
s povrchovou ťažbou štrkopieskov s dostupným 5 – 7 m vysokým profilom v terasových 
sedimentoch. 

Poloha (súradnice GPS): N 48,44374°; E 20,34836° 

Nadmorská výška: 196 m 

Pozícia v rámci mezoreliéfu: vrchná plošina terasy, rovina (do 1°) 

Geologické podložie: fluviálne (proluviálne) zahlinené, limonitizované štrky (starší ris) 

Charakter zamokrenia: bez zamokrenia, stredne dobre drenovaná pôda 

Krajinná pokrývka/využitie krajiny: orná pôda (pšenica)/intenzívne poľnohospodárstvo bez 
závlah 

Pôdna jednotka (MKSP 2000): Hnedozem kultizemná rubifikovaná, nasýtená, stredne ťažká 
na ťažkej 

Pôdna jednotka (WRB 2006): Cutanic Luvisol Chromic Clayic Episiltic 

Pôdna jednotka (TKSP ČR 2001): Hnědozem rubifikovaná, slabě (hluboko) oglejená 

Pôdotvorný substát (MKSP 2000): polygenetické a sprašové sedimenty, zmiešané ílovito-
hlinité sedimenty (ns2) 

Morfologický popis pôdneho profilu (pozorovaný do 120 cm): 

OZN. HOR. HĹBKA (cm) POPIS 

Akp 0 – 33 Orničný horizont. Za vlhka hnedý (10YR 4/3), vlhký, plastický, prachovito-hlinitý, bez obsahu 
skeletu, bez obsahu uhličitanov, dobre vyvinutá drobno polyedrická zaoblená štruktúra, 
v spodnej časti horizontu stredne kockovitá štruktúra antropogénneho pôvodu (tlaková 

„pseudoštruktúra“), bez novotvarov, hojný (2 – 25%) výskyt znakov činnosti 
mezoedafónu, stredne prekorenený, postupný rovný prechod do nižšie ležiaceho 

horizontu. 

Bt(g)1 33 - 50 Iluviálny luvický horizont so slabými náznakmi mramorovaného pseudoglejového horizontu. 
Za vlhka škvrnitý, hnedý (10YR 4/3) s 20% zastúpením červeno hnedej farby (5YR 4/4), vlhký, 
plastický, prachovito-ílovitý bez obsahu skeletu, bez obsahu uhličitanov, dobre vyvinutá 
stredne polyedrická štruktúra s rozpadom na drobno polyedrické agregáty, na povrchu 
agregátov veľmi hojný (viac ako 75%) výskyt kutanov a málo početné (10 – 25%) mangánové 
povlaky, v 10 – 25 % matrice výskyt farebne málo kontrastných znakov oglejenia s výskytom 
Fe-Mn nodúl veľkosti menej ako 1 mm pod 2 % a 10 - 25% zastúpením Fe-Mn difúznych 
povlakov a impregnácií, hojné (2 – 25%) zastúpenie zátekov humusového materiálu, hojný (2 

– 25%) výskyt znakov činnosti mezoedafónu, slabo prekorenený, postupný zvlnený 

prechod do nižšie ležiaceho horizontu. 

Bt(g)2 50 – 120 Iluviálny luvický horizont so slabými náznakmi mramorovaného pseudoglejového horizontu. 
Za vlhka škvrnitý, červeno hnedý (2,5YR 3/6) s 10% zastúpením hnedej farby (7,5YR 4/3), 
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OZN. HOR. HĹBKA (cm) POPIS 

vlhký, plastický, prachovito-ílovitý bez obsahu skeletu, bez obsahu uhličitanov, dobre 
vyvinutá stredne prizmatická štruktúra s rozpadom na stredne polyedrické agregáty, na 
povrchu agregátov veľmi hojný (viac ako 75%) výskyt kutanov a málo početné (10 – 25%) 
mangánové povlaky, v 10 – 25 % matrice výskyt farebne málo kontrastných znakov oglejenia 
s výskytom Fe-Mn nodúl veľkosti menej ako 1 mm pod 2 % a 10 - 25% zastúpením Fe-Mn 
difúznych povlakov a impregnácií, hojné (2 – 25%) zastúpenie zátekov humusového 

materiálu, hojný (2 – 25%) výskyt znakov činnosti mezoedafónu, slabo prekorenený. 

 

Analytická charakteristika pôdneho profilu: 

Chemický rozbor: 

Hor. Hĺbka pH/H2O pH/KCl pH/CaCl2 CEC CaCO3 H Cox NTOT 

 (cm) (-) (-) (-) (cmol+/kg) (%) (mmol/kg) (%) (%) 

Akp 10 - 20 6,29 5,39 5,5 22,1 <0,05 24,1 1,48 0,17 

Bt(g)1 40 - 50 6,55 5,1 5,86 28,7 <0,05 19 0,65 0,10 

Bt(g)2 70 - 80 6,74 5,34 6,13 26,9 <0,05 14,8 0,53 0,09 

 

Fyzikálny rozbor: 

Hor. Hĺbka fr. 2 - 
0,05 
mm 

fr. 0,05 - 
0,002 
mm 

fr. < 
0,002 
mm 

Obj. hm. Pc RVK VZK Ks 

 (cm) (%) (%) (%) (g/cm3) (obj. %) (obj. %) (obj. %) (cm/deň) 

Akp 10 - 20 16,3 57,7 26,0 1,41 46,57 34,55 10,06 74,53 

Bt(g)1 40 - 50 13,0 45,9 41,0 1,54 42,55 34,73 6,08 88,78 

Bt(g)2 70 - 80 15,2 42,6 42,2 1,60 41,01 35,37 4,74 41,02 

 

Mineralogický rozbor ílovej frakcie: 

Hor. Hĺbka (cm) Kaolinit Illit Smektit Chlorit Zm. štr. Q,klast. 

Akp 10 - 20 ++ +++ ++ * + Q 

Bt(g)1 40 - 50 ++ +++ + * - Q 

Bt(g)2 70 - 80 ++ +++ + ? - Q 

+++  prevaha, ++ podstatné zastúpenie, + prítomné, * prímes, Q kremeň, D dolomit, g goetit, h hematit 
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Fotodokumentácia lokality a pôdneho profilu: 

Pohľad na lokalitu 1 

 

 

pohľad na sever pohľad na východ 

  

pohľad na juh pohľad na západ 
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Celkový pohľad na profil 

 

 

detail pôdneho profilu 1 detail pôdneho profilu 2 

  

detail pôdneho profilu 3 detail pôdneho profilu 4 
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LOKALITA 4 

Poloha (popis): Lokalita sa nachádza v geomorfologickej jednotke Slovenský kras na 
okrajovej časti Silickej planiny. Lokalita sa nachádza v  katastrálnom území Kečovo. 

Poloha (súradnice GPS): N 48,485238°; E 20,481274° 

Nadmorská výška: 396 m 

Pozícia v rámci mezoreliéfu: antropogénne formy 

Geologické podložie: wettersteinské dolomity (ladin – kordevol) 

Krajinná pokrývka/využitie krajiny: umelé povrchy, kry/ťažba surovín, nevyužité 

Pôdna jednotka (MKSP 2000): Hnedozem rubifikovaná, nasýtená, ťažká 

Pôdna jednotka (WRB 2006): - 

Pôdna jednotka (TKSP ČR 2001): - 

Pôdotvorný substát (MKSP 2000): eluviálno-deluviálne produkty zvetrávania vápencov 
a dolomitov (sv) 

 

Morfologický popis pôdneho profilu (pozorovaný do 120 cm): 

OZN. HOR. HĹBKA (cm) POPIS 

Ah 0- 30 tmavo-hnedočervená (2,5 YR 3/4), hlinitá, drobno polyedrická, 
rozpadavá, dobré prekorenené,humózne, postupný prechod do 

B1t 30- 60 cm červeno hnedá(2,5 YR 4/6) ílovitá, stredne polyedrická, uľahnutá, 
suchá, železité škvrny, prekorenené, postupný prechod do 

B2t 60- 90 červená ( 2,5 YR 4/6), íl, hrubo prizmatická tvrdá, ílovité povlaky a 
výplne, postupný prechod do 

  

B3t 90- 120 červená (2,5  YR 4/8), hrubo prizmatická, veľmi tvrdá, uľahnutá, 
ílovité povlaky,difúzny precod do 

 

  

C <120 piesčito zvetraný dolomit, so zátekmi červených ílov, < 150 cm 
hrubozrnejší rozpad dolomitov 

 

 

 

 



24 

 

Analytická charakteristika pôdneho profilu: 

Chemický rozbor: 

Hor Hĺbka pH 
H2O 

pH 
KCl 

CaCO3 CEC V Ca Mg K Na Humus  

 (cm)   (%) (cmol/
kg) 

(%) (cmol/
kg) 

(cmol/
kg) 

(cmol/
kg) 

(cmol
/kg) 

(%) 

Ah 5 - 15 7 7 + 34 92,6 30,7 9, 4 0,6 0,4 3,3 

B2t 60- 70 6,6 6,6 - 34 91,2 20,3 9,9 0, 6                                0,7 0,5 

B3t 90- 100 6,8 6,8 - 38 89,5 22,3 13,9 0,6 0,7 - 

C 110- 120 8 7 + 8 93 27,6 18,2 0,3 0,6 - 

 

Fyzikálny rozbor: 

Horizont hĺbka fr. < 0,002 mm fr. 0,002 - 0,05 mm fr. 0,05 - 2 mm 

 (cm) (%) (%) (%) 

Ah 5 - 15 42,1 44,9 13 

B2t  60- 70 61,4 32,8 5,8 

B3t 90- 100 78,6 17,1 4,3 

C 110- 120 18,5 2,8 67,7 

 

Mineralogický rozbor ílovej frakcie: 

B2t hor.: Illit, kaolinit limonit goetit, chlorit a slabá prímes smektitov 

B3t hor: Kaolinit s prímesou illitu, goetit a hematit 
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Fotodokumentácia lokality: 
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POUŽITÉ METÓDY POPISU A ROZBOROV PÔD 

Pôdne profily boli popísané v zmysle internej pracovnej metodickej príručky VÚPOP (Skalský 
2010).  

Klasifikácia pôdnych horizontov je v zmysle MKSP 2000 (Societas Pedologica Slovaca 2000) 

Analytické rozbory pôd boli robené nasledovnými metódami zo sypaných vzoriek: 

Analýza Metóda 

Zrnitosť podľa FAO a Nováka podľa Cassagrande, pipetovacia 
metóda 

COX C,N-analyzátor 

CaCO3
 

Jankov vápnomer 

CEC STN ISO 13536 

Hydrolytická kyslosť (H) titrácia 

NTOT C,N-analyzátor 

pH/KCl, pH/H2O, pH/CaCl2 potenciometria 

 

Základné hydrofyzikálne analýzy pôd boli robené zo vzoriek odobratých do kopeckého 
valčekov s objemom 10 cm3. 

Rtg-difrakčné údaje o zložení ílovej frakcie pôd boli získané zo vzoriek pôdy za nasledovných 
podmienok: CuKα- žiarenie, Ni-filter, monochromátor, (40kV, 20mA)1o, 0.2, záznam: 2-49 2θ. 
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