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Geoecological research and geoecological database (case study: cadastral 
area of village Kolinovce) 
Comprehensive positional analysis and synthesis at the research point (geograp-
hical point, tessera, key surface) was used as a leading method. Known as the 
German-Swiss method, it is implemented in an inductive way – it means small 
(elementary) areas are demarcated first and then they are grouped into units on a 
higher taxonomic level pursuing the selected criterion. 
Characterization of the geoecological research in the cadastral area of the village 
of Kolinovce with the scale 1:10 000 and a short analysis of the outcomes 
(primary geoeco-logical map, geoecological database, comparison with taken ana-
lytical materials) is the aim of the article. 
Key words: geoecological complex, geoecological map, geoecological database, 
research point   

ÚVOD 

Problematika geoekologického (resp. komplexného fyzickogeografického) 
výskumu a mapovania intenzívne rezonovala predovšetkým v nemeckej a so-
vietskej, resp. ruskej geografickej škole (napr. Neef 1963 a 1968, Haase 1964 a 
1967, Scholz et al. 1981, Mosimann 1984 a 1990, Leser a Klink 1988, Haase et 
al. 1991, Bastian a Schreiber, eds. 1994, Leser 1997 a pod.; zo sovietskej, resp.  
ruskej školy napr. Isačenko 1980 a 1991, Beručašvili a Zučkova 1997, Djako-
nov et al., ed. 2007) neskôr v Poľsku (napr. Kondracki 1976, Bartkowski 1977, 
Richling a Solon 1996 a Pietrzak 1998). 

V minulosti sa geoekologickým výskumom na území Slovenska zaoberali 
viacerí autori. Medzi prvé komplexné diela patria práce Drdoša (1967 a 1968), 
zamerané na výskum krajiny Turne nad Bodvou a priľahlej časti Slovenského 
krasu. Uvedený autor predstavil aj metodiku integrovaného výskumu krajiny na 
výskumnej ploche (Drdoš 1972), ktorú použil v ďalších prácach pri vyčleňovaní 
prírodných krajinných komplexov na území Liptovskej kotliny (napr. Drdoš 
1975, 1977 a 1979). Z ďalších autorov sa aplikovanému geoekologickému výs-
kumu a mapovaniu špeciálne na profilovom páse venovali napríklad Kandová 
(1973 – profilový pás Chočskými vrchmi, Liptovskou kotlinou a Nízkymi Tat-
rami), Kroupová (1976 – profilový pás v strednej časti Malých Karpát) a Michal 
(1976 – profilový pás Nízkymi Tatrami, Zvolenskou kotlinou a Kremnickými 
vrchmi). Typizáciu fyzickogeografických systémov, súborov subsystémov a 
subsystémov okolia Nového mesta nad Váhom je možné nájsť v práci Feranca 
(1978). Fyzickogeografickou regionalizáciou Liptovskej kotliny sa zaoberal 
Oťaheľ (1978), charakteristikou mikrochor a ekotopov fyzicko-geografického 
komplexu strednej časti Záhorskej nížiny Šeliga (1978). Michaeli (1983) sa ve-
novala fyzickogeografickej regionalizácii Podhradskej kotliny pri Spišskom 
Podhradí. Komplexnú krajinnú syntézu okolia Tatranskej Lomnice je možné 
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nájsť v práci Mazúra et al. (1985), Liptovskej kotliny v práci Oťaheľa a 
Poláčika (1987) a Štiavnických vrchov v práci Lehotského (1991). Mičian a Za-
ťko (1990) vyčleňujú typy prírodno-krajinných komplexov východnej časti 
Horehronia a načrtávajú niektoré potenciály územia. Tremboš a Minár (1997) sa 
zaoberajú výskumom a mapovaním abiokomplexov v katastrálnom území obce 
Kluknava. Kunáková (2009) vyčlenila fyzickogeografické komplexy poľského 
Pieninského národného parku, Čech (2009 a 2010) sa zaoberá geoekologickým 
výskumom a mapovaním na území horskej skupiny Galmusu, Vlašskej kotliny 
a krasovej planiny Slovinská skala. Stručná analýza vybraných prác aj ďalších 
slovenských autorov, ktorí sa venovali problematike komplexného fyzickogeo-
grafického (geoekologického) výskumu so zameraním na fyzickogeografickú 
regionalizáciu, je obsiahnutá v práci Čecha (2008). Významným súborným die-
lom je práca Minár et al. (2001), dôležitá z hľadiska komplexného spracovania 
metodiky geoekologického výskumu. 

Pri geoekologickom výskume krajiny sa často používa pojem fyzickogeogra-
fický (geoekologický) komplex (napr. Haase et al. 1991, Minár et al. 2008). 
Tento komplex predstavuje neobyčajne diferencovanú mozaiku jednotlivých 
komponentov prepojených systémom väzieb. Geoekologický výskum sa však 
neobmedzuje len na charakteristiku jednotlivých komponentov komplexu na 
úrovni fyzickogeografickej analýzy jednotlivých čiastkových sfér. Ťažisko 
výskumu, resp. jeho záverečná etapa, je zameraná na analýzu väzieb a vzťahov 
v kom-plexe, na charakteristiky najmenších priestorových geoekologických 
jednotiek – „buniek“ krajiny, na skúmanie ich priestorového usporiadania a na 
ich podrobnú klasifikáciu a mapovanie (najmenšie priestorové jednotky, t. j. na-
jhomogénnejšie geoekologické komplexy v priestorovom vyjadrení najčastejšie 
označujeme ako geotopy; ich súčasťami môžu byť napríklad fyziotopy alebo 
abiotopy.) Kartografickým výstupom geoekologického mapovania je najčastej-
šie geoekologická mapa s areálovým znázornením geoekologických jednotiek 
(typov) príslušnej taxonomickej úrovne – tzv. primárna geoekologická mapa so 
základnými geoekologickými informáciami o území, v textovej časti doplnený-
mi o geoekologické kvalitatívne i kvantitatívne parametre jednotlivých jedno-
tiek. Takáto mapa je vhodným východiskom pre výskum a následnú tvorbu tzv. 
sekundárnych geoekologických máp (únosnosti, potenciálu a pod.). 

Cieľom predloženého príspevku je charakterizovať postup geoekologického 
výskumu na výskumnom bode (podľa všeobecne známych pravidiel doplnených 
o vlastné kroky) v katastrálnom území obce Kolinovce v mierke 1:10 000 a ana-
lyzovať výsledky tohto výskumu z hľadiska: 

1. typov geoekologických komplexov (obsah primárnej geoekologickej ma-
py a geoekologická databáza, analýza hlavných geoekologických činiteľov pô-
sobiacich v typoch geokologických komplexov a diferenciačných geofaktorov), 

2. komparácie obsahu predbežnej (vytvorenej bez terénneho geoekolo-
gického výskumu) a finálnej (výsledok terénneho geoekologického výskumu) 
primárnej geoekologickej mapy a analýza hlavných rozdielov medzi nimi, 

3. komparácie obsahu prevzatých analytických podkladov (geologická a 
pôdna mapa) s výsledkami geoekologického výskumu (geoekologická databáza) 
na výskumných bodoch, analýzy konkrétnych rozdielov a stanovenia percentu-
álnej miery diskrepancie s cieľom komparácie týchto údajov s prácami iných 
autorov (Minár et al. 2001 a 2008). 
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CHARAKTERISTIKA  ÚZEMIA 

Skúmaným územím v ktorom sa realizoval podrobný geoekologický výskum 
bolo katastrálne územie obce Kolinovce v okrese Spišská Nová Ves, ktoré zasa-
huje do dvoch geomorfologických celkov – Hornádskej kotliny a Volovských 
vrchov. Katastrálne územie má maximálnu šírku v smere Z-V 2 660 m a maxi-
málnu dĺžku v smere S-J 2 730 m. Rozloha územia je 469 ha. Najvyšší bod sa 
nachádza v JZ výbežku katastrálneho územia (755 m n.m.), najnižšia nad-
morská výška je v mieste, kde rieka Hornád opúšťa katastrálne územie obce – 
368 m n. m. Z geologického hľadiska kotlinovú časť územia vypĺňajú fluviálne 
sedimenty riečnej nivy Hornádu a strednej risskej terasy (piesčité štrky, štrky a 
hliny) a proluviálne sedimenty náplavových kužeľov väčších prítokov. Podstat-
nú časť katastrálneho územia budujú horniny krompašskej skupiny severného 
gemerika z obdobia permu (najmä pestrofarebné bridlice a pieskovce, v malom 
rozsahu aj metaryolity a metadacity), časť Volovských vrchov najmä v JZ 
výbežku katastrálneho územia budujú triasové wettersteinské dolomity 
stratenskej skupiny silicika a sinské vrstvy (bridlice, vápence a dolomity) 
verfénu (Mello et al. 2000 a Polák et al. 1996). Z geomorfologického hľadiska 
sú dominantnými formy fluviálne, a to najmä široká riečna niva Hornádu a jeho 
stredná risská terasa. Vo vrchovinovej časti sa nachádzajú prevažne krátke 
strmé svahové doliny, v ktorých vyústení sú menšie náplavové kužele, ploché 
rázsochovité chrbty, z ktorých spadajú pomerne strmo sklonené svahy. SV časť 
katastrálneho územia je postihnutá pomerne výraznou výmoľovou eróziou. 
Z klimatického hľadiska sa Kolinovce nachádzajú v mierne teplej klimatickej 
oblasti (Lapin et al. 2002) s nižším úhrnom zrážok (ročný  priemerný úhrn za 
obdobie rokov 1961-1990 je 585 mm) vzhľadom na zrážkový tieň Vysokých 
Tatier. Priemerná ročná teplota za obdobie 1961-1990 dosahuje hodnoty 6,8°C. 
Os katastrálneho územia z hydrologického hľadiska tvorí rieka Hornád, ktorej 
priemerný ročný prietok v Kolinovciach za obdobie rokov 1931 až 1980 je 7,32 
m3.s-1. V katastrálnom území priberá Hornád tri pravostranné a dva ľavo-
stranné prítoky, prevažne krátke s nízkou vodnosťou (Gelejta, Uhliar, Studenec 
a dva bezmenné prítoky). V kotlinovej časti územia je dominantným pôdnym 
typom fluvizem na nive Hornádu, na náplavových kužeľoch prítokov Hornádu 
dominuje pseudoglej, vo vrchovinovej časti územia sa nachádza kambizem a 
ranker. Na malej ploche sa vyskytuje aj rendzina, pararendzina a luvizem. 
Kotlinová časť katastrálneho územia Kolinoviec je takmer bez lesnej vegetácie, 
vo Volovských vrchoch v rámci katastrálneho územia prevláda druhotný les 
(smrek a borovica). 

 
METODIKA 

Základnou metódou použitou pri geoekologickom výskume bola komplexná 
stanovištná analýza a syntéza na výskumnom bode (geografický bod, tessera, 
kľúčová plocha). Táto metóda je označovaná podľa Mičiana (2008b) za švaj-
čiarsko-nemeckú. Geoekologická regionalizácia sa v jej rámci uskutočňuje in-
duktívnou cestou. Najprv sa vyčlenia malé (elementárne) areály, ktoré sa na 
základe určitých kritérií grupujú do areálov vyššej taxonomickej úrovne. 

Stanovených bolo sedem základných etáp postupu. Celý metodický postup 
bol realizovaný v zmysle prác Scholz et al. 1981, Minár et al. 2001, doplnený 
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o podrobný terénny výskum georeliéfu (bod 2) a analýzu na dodatočne lokalizo-
vaných výskumných bodoch (bod 6): 

1. Excerpcia literatúry a spracovanie analytických mapových podkladov 
Výsledkom tejto etapy sú prvotné informácie o študovanom území, zamera-

né najmä na analýzu čiastkových komponentov prírodného prostredia. Na 
základe analytických podkladov rôznych inštitúcií (Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národné 
lesnícke centrum, Botanický ústav SAV a pod.) bola v prostredí GIS vytvorená 
mapa geologickej stavby a hydrogeologických pomerov, bonitovaných pôdno-
ekologických jednotiek potenciálnej vegetácie. Spracovaním siete vrstevníc boli 
následne vytvorené základné morfometrické mapy (sklon, hypsometria a pod.) a 
načrtnutá predbežná geomorfologická mapa – elementárne formy podľa topo-
grafickej mapy. 

2. Prvá etapa terénneho výskumu – podrobný terénny výskum georeliéfu 
Vzhľadom na skutočnosť, že podklady o georeliéfe územia boli nedosta-

točné (resp. orientačne načrtnuté z topografickej mapy), bol v záujmovom úze-
mí vykonaný najprv podrobný geomorfologický výskum. Pozornosť sa sústredi-
la na mapovanie základných mezo- a mikroforiem georeliéfu. Jednotlivé formy 
georeliéfu orientačne vyznačené na predbežnej geomorfologickej mape sa 
v mierke 1:10 000 spresňovali, dopĺňali, resp. zakresľovali sa nové formy 
nezistiteľné na topografických mapách. Táto prvá etapa terénneho výskumu 
úzko súvisí s predikčným potenciálom hraníc elementárnych geomorfolo-
gických jednotiek, ktoré často indikujú aj hranice komplexných geoekologic-
kých jednotiek (Minár et al. 2001 a Minár 2003). 

3. Tvorba predbežnej primárnej geoekologickej mapy a lokalizácia 
výskumných bodov na mape 

Využitím metódy nakladania analytických máp a metódy vedúceho faktora 
(formy georeliéfu) bola zostrojená mapa s predbežnými individuálnymi (reál-
nymi, elementárnymi) geoekologickými areálmi a následnou typizáciou vznikla 
predbežná primárna geoekologická mapa (geoekologické typy). Jednotlivým 
geoekologickým typom bola priradená predbežná databázová geoekologická 
tabuľka vytvorená z analytických podkladov, obsahujúca najmä kvalitatívne pa-
rametre. Nakoniec bola v predbežnej primárnej geoekologickej mape lokalizo-
vaná nepravidelná sieť 99 výskumných bodov. Ich umiestnenie bolo často 
determinované stupňom poznania danej časti územia. Hustejšia sieť bola vytvo-
rená v miestach s nízkou resp. nejasnou informačnou bázou z analytických 
podkladov, na problémových hraniciach vyznačených v predbežnej primárnej 
geoekologickej mape a v miestach nelogických kombinácií informácií z analy-
tických mapových podkladov, vzniknutých najmä pri ich naložení (napr. 
rendziny mimo karbonátov a pod.). 

4. Druhá etapa terénneho výskumu – analýza na výskumných bodoch 
Po zameraní polohy výskumného bodu v teréne systémom GPS, bola vy-

kopaná pôdna sonda, určené vizuálne zistiteľné kvalitatívne i kvantitatívne cha-
rakteristiky o všetkých zložkách geoekologického komplexu. Z 20 výskumných 
bodov boli odobrané vzorky pôdy pre následný laboratórny rozbor. Parametre, 
ktoré sa v laboratórnych podmienkach zisťovali, sú uvedené v tab. 1, pri 
charakteristike pedokomplexu. S cieľom analyzovať zložky na výskumnom bo-
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de bolo nutné zostrojiť formulár inventarizačných listov výskumných bodov 
obsahujúci kvalitatívne i kvantitatívne parametre o každej zložke fyzickogeo-
grafickej sféry. Hlavným problémom tvorby formulára inventarizačného listu sa 
ukázal byť výber charakteristík (informácií), ktoré by boli sledovateľné na 
všetkých výskumných bodoch v rámci celého záujmového územia. Z tohto 
dôvodu, vplyvom špecifika jednotlivých fyzickogeografických zložiek v rámci 
výskumných bodov, ostali niektoré charakteristiky v inventarizačnom liste vý-
skumného bodu nevyplnené, resp. na druhej strane niektoré bolo možné za-
znamenať navyše (tab. 1). 

Inventarizačný list výskumného bodu 
 
Číslo výskumného bodu: 9  Dátum: 1.5.2009  Čas:  11:00  Autor:  V. Čech, L. Kunáková 

Poloha: 
Geografické súradnice: 48°55`57``, 20°50`18`` 
Katastrálne územie: Kolinovce 
Miestna lokalita: niva Hornádu, oproti sútoku s potokom Studenec (lokalita Pod Skalou) 
Geomorfologické zaradenie (Mazúr a Lukniš 1986): Celok – Hornádska kotlina, Podcelok – Hornádske podolie 

Litokomplex: 
Farba horniny: hnedá až svetlohnedá, okrová 
Vek horniny: kvartér – holocén 
Genetický typ horniny: piesky a hliny 
Subtyp horniny: piesočnatá hlina 
 

Morfokomplex: 
Nadmorská výška: 372 m n.m. 
Sklonitosť: 0 – 2° 
Expozícia: všesmerná 
Genetická forma: nižšia georeliéfovo nečlenená 
časť poriečnej nivy 
Geometrická forma: horizontálna rovina 
Vek formy: kvartér – holocén 
Typ zvetralinového plášťa: aluviálne sedimenty 
Prejavy procesov: rozpúšťanie 

Klimakomplex: 
Klimatická oblasť (Lapin et al. 2002): mierne teplá(M) 
Klimatický okrsok (Lapin et al. 2002): M2-mierne teplý, mierne vlhký so studenou 
zimou dolinový/kotlinový 
Klimatickogeografické zaradenie (Tarábek 1980): kotlinová klíma s veľkou inverziou 
teplôt, typ: mierne suchá až vlhká, subtyp: mierne teplá  
Ročný priemerný úhrn zrážok: 585 mm Teplota v januári: −2,5°C až – 5°C  Teplota 
v júli:  17 – 18,5°C  
Nepriaznivé klimatické vplyvy na stanovište: vplyv tieňa vegetácie 
Pozícia územia k nepriaznivým vplyvom: tieň vegetácie zo všetkých strán 

Hydrokomplex: 
Povodie: Hornádu 
Hydrogeologický celok: kvartérnych sedimentov 
Hydrogeologická štruktúra: 0 
Typ podzemnej vody: pórová 
Momentálna hĺbka hladiny podzemnej vody:    
90 cm 
Momentálna hĺbka hladiny povrchovej vody          
(v koryte Hornádu cca 10 m od výskumného 
bodu): 1,1 m 
Prirodzené povrchové odvodňovanie: slabé 
Prirodzené podpovrchové odvodňovanie:    
priemerné 
Záplavy: územie zaplavované neperiodicky  
Prietok v m3.s-1 (v koryte Hornádu cca 10 m od  
výskumného bodu): 7,32 

Pedokomplex: 
Povrch pôdy pokrytý: bylinnou vegetáciou 
Skupina pôd: iniciálnych 
Pôdny typ: fluvizem (FM) 
Pôdny subtyp: glejová (G) 
Pôdny druh: piesočnato-hlinitá 
Fyziologická hĺbka pôdy: stredne hlboká 
Hrúbka A horizontu: 20 cm 
Označenie horizontov: AoGo-A/CGo-Go-Gr 
Charakteristika podľa horizontov:  
AoGo 0 – 20 cm hnedá, guľovitá, mokrá, uľahnutá, piesočnato-hlinitá, husto  
prekorenená, ojedinelé stopy po oxidačno-redukčných procesoch (hrdzavé a čierne 
škvrny) 
A/CGo 20 – 40 cm svetlejšia hnedá, guľovitá, mokrá, uľahnutá, piesočnato-hlinitá, 
výraznejšie 
stopy po procesoch ako v Ao 
Go 40 - 60 cm  hnedá, piesočnatohlinitá, ojedinelé hrdzavé a čierne škvrny, náhly 
prechod 
Do Gr 60 cm a viac čiernosivá, vlhká, mierne uľahnutá zemina 
Obsah skeletu: do 10 % 
Priemerná veľkosť skeletu: 2 cm 
Opracovanie skeletu: cca 50 - 70 % 

Pedokomplex: 
Momentálna vlhkosť podľa horizontov v % hm.:  
65-58-45-40 
Hygroskopická voda podľa horizontov v %:     
2,55-2,90-2,14-3,25 
Pórovitosť podľa horizontov v %:  
75-69-62-55 
Obsah CaCO3 podľa horizontov v %obj.:  
9-11-3-1 
Pôdna reakcia podľa horizontov pH/H2O:         
7,55-7,61-7,77-7,95 
Pôdna reakcia podľa horizontov pH/KCl:          
6,91-6,99-7,05-7,17 
Obsah uhlíka podľa horizontov v %hm.- COX:    
2,88-3,32-1,91-0,99 
Obsah dusíka podľa horizontov v %hm.:           
0,38-0,25-0,22-0,29 
Zrnitosť podľa horizontov v % (podľa ČSN ON 
736518): 
frakcia I. (0,0001-0,01 mm, fyzikálny íl a jemný 
prach): 39,3-49,8-21,7-11,5 
frakcia II.(0,01-0,05 mm, prach): 
24,4-28,7-21,1-15,5 
frakcia III. (0,05-0,10 mm, prachový piesok):   
28,9-13,7-31,1-48,5 
frakcia IV. (0,10-2,00 mm, piesok): 
2,8-3,4-11,5-18,8 

Tab. 1. Príklad vyplneného inventarizačného listu výskumného bodu 
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5. Extrapolácia z výskumných bodov do priestoru 
Inventarizačný list výskumných bodov poskytuje cenné informácie o jedno-

tlivých zložkách geoekologického komplexu (litokomplex, morfokomplex, kli-
makomplex, hydrokomplex, pedokomplex, fytokomplex, zookomplex a antro-
pokomplex) a jeho polohe. Týmto výskumným bodom však chýba tzv. priesto-
rový rozmer. V tejto etape sa preto syntézou informácií z 99 inventarizačných 
listov výskumných bodov procesom extrapolácie z výskumného bodu do prie-
storu vytvorili individuálne (reálne, elementárne) geoekologické jednotky – 
komplexy (ďalej len IGEK) charakteru geotopov (ekotopov) v počte 47. Areály 
týchto komplexov boli vyčlenené na základe analýzy údajov získaných 
terénnym výskumom na výskumných bodoch, v malej miere aj na základe 
ďalších podkladov (prevzatá analytická geologická a pôdna mapa). Hranice sa 
najčastejšie stanovili podľa výrazných zmien hlavného diferenciačného 
činiteľa – zväčša georeliéfu, pôdnych typov a pod., resp. podľa výraznej zmeny 
viacerých činiteľov súčasne (okrem georeliéfu a pôdnych typov aj podľa typu 
zvetralinového plášťa, podložnej horniny a potenciálnej vegetácie – tab. 3). 
V mnohých prípadoch bolo zistené, že susediace výskumné body (napr. na rôz-
nych častiach jedného priameho svahu a pod.) majú približne rovnaké charakte-
ristiky, čo znamená, že sa nachádzali v priestore jedného IGEK, resp. zovšeo-
becnením ich charakteristík sa vytvoril jeden IGEK. Z toho dôvodu nie 
každému výskumnému bodu odpovedal jeden IGEK. Pre lepšiu prehľadnosť 
boli aj pre IGEK vypracované inventarizačné listy, v ktorých došlo k unifikácii 
údajov z jednotlivých výskumných bodov. 

6. Tretia etapa terénneho výskumu – analýza na dodatočne lokalizovaných 
výskumných bodoch 

Napriek pomerne hustej sieti výskumných bodov bolo problematické v nie-
ktorých prípadoch presne určiť hranice IGEK, resp. vznikol značný nepomer vo 
veľkosti jednotlivých IGEK. Dodatočnou lokalizáciou a následnou analýzou 19 

Fytokomplex: 
Fytogeografický obvod (Futák 1980): Flóra vnútrokarpatských kotlín 
(Intracarpaticum) 
Fytogeografický podobvod (Futák 1980): Podtatranské kotliny – Spišské kotliny 
Potenciálna vegetácia: lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae, 
Salicion triandrae p.p., Salicion eleagni) 
Reálna vegetácia: jaseňovo-vŕbový les 
Fyziognomická formácia: stromovo-bylinná 
Ekologická formácia: lužných lesov 
Dominantný druh: jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) 
Vitalita dominantného druhu: normálne vyvinutý 
Označenie etáží: E3-E2-E1 
Zápoj korún (etáž E3): 35 % 
Pokryvnosť (etáže E2, E1): 25 % (E2), 75% E1 
Zdravotný stav (všetky etáže):  E1-zhnité časti rastlín 
Vek drevín (etáž E3, príp. E2): 25 r. (E3) 

Fytokomplex: 
Druhové zloženie (všetky etáže):  
E3: Fraxinus excelsior, Salix  fragilis, Alnus       
glutinosa,  
E2: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa,     
Sambucus nigra    
E1: Solanum dulcamara, Primula elatior, Ajuga 
reptans, Deschampsia caespitosa, Equisetum     
arvense, Crepis paludosa, Heracleum        
sphondylium  
Antropogénna premena vegetácie: premena silná 
Fyziognomicko-druhová skladba lesného 
porastu: listnatá 
Vekové štádium lesa: 25 r. 
Využívanie lesného porastu: hospodársky les 
Spôsob obnovy lesných porastov:  
umelá obnova 
Poškodenie drevín (činiteľ, rozsah poškodenia): 
človek-orezané konáre vŕby (2 %) 

Zookomplex: 
Biotop: lužného lesa 
Druh zisteného živočícha: ropucha obyčajná (Bufo bufo) 
Spôsob zistenia živočícha:  
opticky + akusticky 
Miesto nálezu živočícha: na zemi v tráve 
Štádium vývoja živočícha: juvenil 
Zoskupenie: v skupine 

Antropokomplex: 
Zistený antropoobjekt: 0 
Poloha najbližšieho antropoobjektu:  
15 m S (cesta II. triedy) 
Zistený antropogénny vplyv/intenzita vplyvu:    
orezané konáre (stredný vplyv), uskladnený 
odpad v lese (malý vplyv) 
Stupeň ochrany územia: 1 

pokračovanie tab. 1 



GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL 64 (2012) 1, 29-46 

35 

výskumných bodov v takýchto areáloch bolo umožnené presnejšie vedenie hra-
níc, resp. upravil (zmenšil) sa aj priestorový rozsah najväčších komplexov. Po-
čet IGEK po spracovaní údajov z dodatočne lokalizovaných výskumných bodov 
narástol na 54. Lokalizácia siete výskumných bodov je znázornená na obr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vypracovanie finálnej primárnej geoekologickej mapy a vytvorenie geo-
ekologickej databázy o území 

Na základe príbuznosti charakteru (spoločných znakov) viacerých IGEK sa 
uskutočnila ich geoekologická typizácia grupovaním do typov geoekologických 
komplexov (ďalej len TGEK) v počte 25. Tie sa stali obsahom finálnej primár-
nej geoekologickej mapy – mapy typov geoekologických komplexov (obr. 2). 
Porovnaním predbežnej a finálnej primárnej geoekologickej mapy sa iden-
tifikovali rozdiely, určila sa miera zhody a posúdila vhodnosť použitia jednotli-

Obr. 1. Lokalizácia siete výskumných bodov v katastrálnom území obce Kolinovce 
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vých analytických mapových podkladov. Nakoniec sa v tabuľkovej forme 
vytvorila pre jednotlivé TGEK základná geoekologická databáza (tab. 2 a 3) 
obsahujúca popri kvalitatívnych aj kvantitatívne charakteristiky, doplnené 
v niektorých prípadoch o výsledky laboratórnych rozborov. V tab. 3 sú uvedené 
už iba hlavné typizačné atribúty, ktoré najviac charakterizujú dané TGEK, resp. 
sa uplatňujú pri ich vyčleňovaní. Z toho dôvodu tu absentujú základné charakte-
ristiky klimakomplexu, hydrokomplexu, zookomplexu a antropokomplexu, 
uvedené v tab. 1 a 2. 

Obr. 2. Finálna primárna geoekologická mapa (typy geoekologických komplexov 
v katastrálnom území obce Kolinovce) 

Poznámka: Číslovanie typov geoekologických komplexov je zhodné s číslovaním v tab. 3. 
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VÝSLEDKY 

Výsledky uvedeného metodického postupu geoekologického výskumu na 
výskumnom bode je možné zhrnúť do nasledovných bodov:  

1. Typy geoekologických komplexov a geoekologická databáza 
V katastrálnom území obce bolo vo finálnej fáze vyčlenených 25 typov 

geoekologických komplexov – TGEK (obr. 2, a tab. 3), ktoré sú v klasickom 
ponímaní mapovacích priestorových geoekologických jednotiek (napr. Mičian 
2008a) chápané ako relatívne homogénne (sú homogénne len vzhľadom na 
zvolené kritérium). Za kvázi homogénne jednotky charakteru geotopov v kla-
sickom chápaní možno považovať individuálne (reálne, elementárne) geoeko-
logické jednotky (IGEK), ktoré vznikli extrapoláciou informácií získaných na 
výskumných bodoch v počte 54. Záujmové územie práce sa vyznačuje vysokým 
stupňom geoekologickej heterogenity, ktorá je daná pomerne pestrou 
geologickou stavbou a tektonickým vývojom a v detailnejšej úrovni pôsobením 
viacerých diferenciačných geofaktorov, najmä georeliéfu a pôdy. Vlastnosti 
TGEK sa často formujú nielen pod vplyvom jedného geofaktora (geoeko-
logického činiteľa), ale aj kombinovaným pôsobením viacerých geofaktorov, 
z ktorých jeden má spravidla dominantné postavenie. V TGEK 1, 2, 4 je 
rozhodujúcim geoekologickým činiteľom existencia stáleho vodného toku a 
plytká podpovrchová voda, ktorá v závislosti od hĺbky pod povrchom ovplyv-
ňuje intenzitu predovšetkým oxidačno-redukčných procesov v pôde, procesy 
rozpúšťania a lokálne sufózie na nivách vodných tokov. V týchto komplexoch 
sa vyvinula fluvizem modálna až glejová, ktorá je spolu s morfograficko-polo-
hovým typom georeliéfu (resp. formou georeliéfu) hlavným diferenciačným 
znakom. 

Tab. 2. Príklad inventarizačného listu typu geoekologického komplexu 

Označenie a 
názov 

TGEK1 – typ geoekologického komplexu nižšej georeliéfovo nečlenenej časti poriečnej nivy na prevažne hlinitom 
alúviu s výskytom fluvizeme glejovej, lokálne kultizemnej a potenciálnej vegetácie lužných lesov podhorských a 
horských 

Litokomplex aluviálne sedimenty-piesky a hliny, lokálne s úlomkami iných hornín 

Morfokomplex 
rovinatá, georeliéfovo nečlenená poriečna niva v kotline, sklon územia 0-3°, geomorfologické procesy: povodňová 
akumulácia a erózia, rozpúšťanie, lokálne sufózia 

Klimakomplex 
kotlinová klíma s veľkou inverziou teplôt-mierne suchá až vlhká a mierne teplá (ročný priemerný úhrn zrážok 585 
mm, teplota v januári: –2,5°C až –5°C, teplota v júli: 17 až 18,5°C), nepriaznivé mikro a topoklimatické vplyvy: 
vplyv insolácie, na malej ploche vplyv tieňa 

Hydrokomplex 
územie zaplavované neperiodicky i periodicky, hydrogeologický celok kvartérnych sedimentov, hĺbka hladiny 
podzemnej vody 0,8-1,2 m, pórová priepustnosť, slabé povrchové odvodňovanie 

Pedokomplex 

fluvizem glejová (FMG), na malej ploche fluvizem kultizemná (FMa), FMG: hrúbka horizontu A1: 10-30 cm, nástup 
horizontu Go, Gr: 25-80 cm, piesočnato-hlinitá, slabo alkalická až stredne alkalická (priemer vo všetkých 
horizontoch-pH/H2O – 7,69), stredný až vysoký obsah CaCO3 (priemer vo všetkých horizontoch – 4,7 %), zreteľné 
oxidačno-redukčné procesy, obsah skeletu spravidla do 10 %, opracovanie skeletu v priemere 50 %, veľkosť skeletu 
v priemere 1,5 cm 

Fytokomplex 
potenciálna vegetácia – skupina lužných lesov podhorských a horských (Alnenion glutinoso-incanae, Salicion 
triandrae p.p., Salicion eleagni). 

Zookomplex biotop lužného lesa a biotop tečúcich a stojacich vôd, ich brehov a zamokrených území 

Antropokomplex 
1. jaseňovo-vŕbový hospodársky les – dominantný druh Fraxinus excelsior - malá plocha, 2. podmáčané lúky 
a pasienky, 3. oráčiny - malá plocha, 4. zastavaná plocha - obytné a hospodárske budovy, pridomové záhrady - malá 
plocha 
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Označenie 
typu geoeko-
logického 
komplexu 

Morfokomplex 
(morfograficko-polohový typ, 
resp. forma georeliéfu) 

Litokomplex 
(typ zvetralinového 
plášťa, podložná hornina) 

Pedokomplex 
(pôdny typ a subtyp) 

Fytokomplex  
(typ potenciálnej 
vegetácie) 

TGEK1 široká georeliéfovo nečlenená 
poriečna niva 

alúvium – hliny fluvizem glejová (FMG),  
lokálne fluvizem kultizemná 
(FMa) 

lužné lesy podhorské 
a horské 

TGEK2 široká georeliéfovo nečlenená 
poriečna niva 

alúvium – hliny fluvizem modálna (FMm) lužné lesy podhorské 
a horské 

TGEK3 široká poriečna niva so     
slatiniskom 

alúvium – hliny glej modálny (GLm) lužné lesy podhorské 
a horské 

TGEK4 úzka niva horských potokov alúvium – štrky s úlomkami 
bridlíc, pieskovcov a   
karbonátov 

fluvizem modálna (FMm) kvetnaté lesy bukové 

TGEK5 stredná riská terasa najmä elúvium, delúvium, 
spraš – pieščité štrky 
s obliakmi rôznych hornín 

luvizem modálna (LMm) až 
luvizem kultizemná (LMa) 

dubovo-hrabové lesy 

TGEK6 náplavový kužeľ prolúvium a spraš – hlinité  
a piesčité štrky s úlomkami 
bridlíc a karbonátov 

pseudoglej modálny (PGm), 
lokálne luvizem pseudoglejová 
(LMg) 

lužné lesy podhorské 
a horské 

TGEK7 sedlo elúvium a delúvium – 
pestrofarebné bridlice a 
pieskovce 

kambizem modálna (KMm) dubovo-hrabové lesy   
a kyslomilné lesy 
dubové a bukové 

TGEK8 tvrdoš delúvium – bridlice, lokálne 
dolomity 

kambizem modálna (KMm), 
lokálne kambizem rendzinová 
(KMv) 

kyslomilné lesy dubové 
a bukové 

TGEK9 zvyšky poriečnej rovne elúvium a delúvium – 
bridlice a pieskovce 

kambizem modálna (KMm) kyslomilné lesy dubové 
a bukové 

TGEK10 rázsochovitý chrbát delúvium – dolomity pararendzina kambizemná (PRk) kyslomilné lesy dubové 
a bukové 

TGEK11 rázsochovitý chrbát delúvium – pestrofarebné 
bridlice a pieskovce 

kambizem modálna (KMm) kyslomilné lesy dubové 
a bukové 

TGEK12 výmoľ delúvium – pestrofarebné 
bridlice a pieskovce 

kambizem modálna (KMm) dubovo-hrabové lesy 

TGEK13 dno úvalinovej doliny delúvium a kolúvium –
bridlice a pieskovce 

kambizem modálna (KMm), 
lokálne kambizem glejová 
(KMG) 

dubovo-hrabové lesy, 
kyslomilné lesy dubové 
a bukové a kvetnaté 
lesy bukové 

TGEK14 iniciálny svah delúvium – pestrofarebné 
bridlice a pieskovce 

kambizem modálna (KMm) kyslomilné lesy dubové 
a bukové 

TGEK15 iniciálny svah delúvium – pestrofarebné 
bridlice 

ranker kambizemný (RNk) kyslomilné lesy dubové 
a bukové 

TGEK16 svah v úpätnej polohe kolúvium a delúvium –
pestrofarebné bridlice a 
pieskovce 

kambizem modálna (KMm) dubovo-hrabové lesy 

TGEK17 svah v úpätnej polohe kolúvium – pestrofarebné 
bridlice 

ranker kambizemný (RNk), 
lokálne ranker modálny (RNm), 

dubovo-hrabové lesy   
a kyslomilné lesy 
dubové a bukové 

TGEK18 transportný svah delúvium – pestrofarebné 
bridlice a pieskovce 

kambizem modálna (KMm) kvetnaté lesy bukové   
a kyslomilné lesy 
dubové a bukové 

TGEK19 transportný svah delúvium – pestrofarebné 
bridlice 

ranker kambizemný (RNk) kvetnaté lesy bukové   
a kyslomilné lesy 
dubové a bukové 

TGEK20 transportný svah delúvium – metaryolity, 
metadacity 

kambizem modálna (KMm) dubovo-hrabové lesy 

TGEK21 transportný svah delúvium – dolomity pararendzina kambizemná  
(PRk) 

kvetnaté lesy bukové 

TGEK22 transportný svah delúvium – wettersteinské 
vápence 

rendzina modálna (RAm) vápnomilné lesy  
bukové 

TGEK23 transportný svah delúvium – pestrofarebné 
bridlice a pieskovce,   
karbonáty 

kambizem rendzinová (KMv) kvetnaté lesy bukové 

TGEK24 transportný svah delúvium – pestrofarebné 
bridlice, lokálne dolomity 

kambizem pararendzinová 
(KMi) 

kvetnaté lesy bukové   
a kyslomilné lesy 
dubové a bukové 

TGEK25 tvrdoš delúvium – pestrofarebné 
bridlice 

ranker kambizemný (RNk) kyslomilné lesy dubové 
a bukové 

Tab. 3. Typy geoekologických komplexov a hlavné typizačné atribúty 
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Povrchová stojaca voda alebo podzemná pórová voda tesne pod povrchom, 
resp. zrážková voda, výrazne ovplyvňuje predovšetkým vlastnosti slatín a mŕt-
vych ramien (TGEK 3), s výraznými stopami po oxidačno-redukčných proce-
soch so znakmi glejovatenia, čo podmienilo vznik gleja modálneho. Pôda je jed-
ným z výrazných geoekologických činiteľov pôsobiacich v TGEK. Najvýraz-
nejšie sa uplatňuje v územiach pokrytých hrubšou vrstvou kvartérnych sedimen-
tov a sprašových hlín (napr. TGEK 5, 6 a 9), kde sa vyvinuli najmä luvizeme, 
kambizeme v menšej miere aj pseudogleje. Určujúcim geoekologickým činite-
ľom v TGEK 14-24 sú geologický substrát, charakter zvetralinového plášťa, 
sklon svahov a zrážková voda, ktoré podmienili procesy svahovej modelácie, na 
karbonátoch krasovatenie a pod. Diferenciačným znakom je najčastejšie pôdny 
typ a subtyp, ovplyvnený predovšetkým substrátom, uplatňuje sa aj morfogra-
ficko-polohový typ georeliéfu. Petrografický charakter horniny (resp. sypkých 
kvartérnych sedimentov) vystupuje ako výrazný geoekologický činiteľ všade 
tam, kde je horninové podložie blízko povrchu, alebo vystupuje na povrch vo 
forme skalných stien a brál. Vplyv horniny sa výraznejšie uplatňuje na svahoch 
s extrémnym sklonom, kde je z tohto dôvodu tenká pôdna pokrývka (napr. 
TGEK 8 a 22). V TGEK 12 sú hlavnými geoekologickými činiteľmi zrážková 
voda a sklon svahov, pričom dochádza k procesu výmoľovej erózie a vzniku 
výmoľov, miestami s obnažením skalného, najmä bridličnatého podkladu. Lo-
kálna klíma, mikroklíma, resp. topoklíma sa uplatňuje v závislosti od expozície 
svahov, ich zatienenia – najmä na tvrdošoch, obnažených skalných partiách a 
podobne. Jej vplyv je na skúmanom území malý. 

2.  Komparácia obsahu predbežnej a finálnej primárnej geoekologickej 
mapy 

Predbežná primárna geoekologická mapa poskytuje základný prehľad o prie-
storovej štruktúre geoekologických komplexov, je spracovaná na základe analy-
tických podkladov, bez hlavnej fázy terénneho geoekologického výskumu. 
Následný terénny geoekologický výskum umožňuje spracovať väčšie penzum 
primárnych informácií, doplnených o laboratórne výsledky, a tak je obsahová 
štruktúra finálnej primárnej geoekologickej mapy spravidla zákonite výrazne 
zmenená oproti predbežnej mape. Došlo k nárastu počtu TGEK zo 14 (predbež-
ná mapa) na 25 (finálna mapa), zmenili sa hlavné typizačné atribúty uvedené 
v tab. 3 najčastejšie z hľadiska pôdneho typu a subtypu. V menšej miere nastali 
zmeny pri geologickom substráte a georeliéfe vzhľadom na uskutočnený po-
drobný terénny geomorfologický výskum ešte pred etapou tvorby samotnej 
predbežnej primárnej geoekologickej mapy. 

3.  Komparácia údajov na prevzatých analytických mapových podkladoch 
s údajmi na výskumných bodoch (resp. vo finálnej primárnej geoekolo-
gickej mape) 

Výsledná geoekologická databáza na úrovni výskumných bodov, IGEK 
a TGEK poskytuje cenné informácie, ktoré sú výsledkom podrobného 
geoekologického výskumu a ktoré je vhodné spätne porovnať s analytickými 
mapovými podkladmi, využívanými v prípravnej predterénnej etape. Táto kom-
parácia je v oboch prípadoch determinovaná, resp. obmedzená veľkosťou mier-
ky výskumu, hustotou sond, resp. vrtov a pod. Boli porovnávané mapy geolo-
gickej stavby a pôdnych typov a subtypov s databázou získanou na bodoch 



GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL 64 (2012) 1, 29-46 

40 

(v malej miere aj s priestorovou geoekologickou databázou pri IGEK), ktorá 
obsahuje najpodrobnejšie a najcennejšie informácie, nepostihnuté ešte genera-
lizačnou stratou tak ako pri TGEK, resp. možnou nepresnou extrapoláciou do 

 

Obr. 3. Komparácia obsahu prevzatej analytickej geologickej mapy (A) a mapy     
zostrojenej na základe geoekologického výskumu na bodoch (B) – ukážka                 

detailných výrezov 

A 

B 
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priestoru pri IGEK. Pri komparácii geologickej mapy s bodovou geoekolo-
gickou databázou bol v teréne zaznamenaný častejší výskyt sinských vrstiev 
s prevahou karbonátov, čo podmienilo aj väčší rozsah kambizeme rendzinovej, 
pararendzinovej a pararendziny kambizemnej v pôdnom kryte. Rozsah prolu-
viálnych sedimentov náplavových kužeľov sa podobne ukázal väčší, v geolo-
gickej mape v mapovaných úsekoch tieto sedimenty absentujú (obr. 3). V krom-
pašskej skupine severného gemerika bola v teréne zistená výrazná prevaha 
bridlíc nad pieskovcami. Na celkovo 29 výskumných bodoch boli zistené roz-
dielne charakteristiky oproti geologickej mape. Miera diskrepancie medzi 
údajmi v geologickej mape a bodovými údajmi v geoekologickej databáze je 
25 %. Komparáciou pôdnej mapy s geoekologickou databázou bol v teréne 
zaznamenaný rozsiahlejší výskyt rankra kambizemného na úkor kambizeme, 
väčší rozsah pararendziny, kambizeme rendzinovej a pararendzinovej vzhľadom 
na častejší výskyt karbonátov v sinských vrstvách. V teréne bol zaznamenaný 
výskyt rankra modálneho, gleja modálneho a luvizemí, ktoré v pôdnej mape 
absentujú. Celkovo boli na 39 výskumných bodoch zistené rozdielne charakte-
ristiky oproti pôdnej mape. Miera diskrepancie pri pôdach dosahuje hodnoty 
33 %. Porovnaním oboch uvedených analytických máp s geoekologickou data-
bázou sa ukázala opodstatnenosť čo najpodrobnejšieho geoekologického výsku-
mu, pretože došlo k pomerne výraznej zmene a doplneniu informácií k daným 
zložkám geoekologického komplexu. 

 
ZÁVER 

Predložený príspevok obsahuje informácie o priebehu a výsledkoch geoeko-
logického výskumu – o výskumných bodoch, IGEK a TGEK, ako aj o hlavných 
geoekologických faktoroch a diferenciačných činiteľoch pôsobiacich v geoeko-
logickom komplexe. Informácie podávajú obraz o pestrosti prírodnej krajiny, 
v súčasnosti vo veľkej miere (predovšetkým v Hornádskej kotline) ovplyvnenej 
antropogénnym faktorom. Textová časť i mapové výstupy poskytujú podklado-
vý materiál pre rôzne následné geoekologické hodnotenia územia, napr. z hľa-
diska prírodných potenciálov. 

Z hľadiska vyčlenených geoekologických komplexov výrazne vystupuje do 
popredia georeliéf ako výrazný činiteľ stanovenia hraníc jednotlivých geoekolo-
gických jednotiek. Georeliéf je spravidla ľahko vizuálne vnímateľný a pozoro-
vateľný, má výrazné väzby na ostatné zložky geoekologického komplexu, 
podmieňuje existenciu viacerých geoekologických procesov a umožňuje využiť 
kvalitatívne i kvantitatívne informácie (napr. morfometrické charakteristiky). 
Priestorové ohraničenie jeho elementárnych foriem často indikuje aj hranice 
viacerých geoekologických jednotiek. Koncepcia elementarizácie georeliéfu pre 
potreby geoekologického mapovania je spracovaná na Slovensku v prácach 
Minára (1992, 1995 a 1997) a iných. 

Exaktná geoekologická databáza by mala popri tradičných kvalitatívnych 
informáciách o jednotlivých geoekologických komplexoch obsahovať podľa 
možnosti aj pestrú paletu kvantitatívnych informácií získaných nielen z analy-
tických podkladov v predterénnej etape výskumu, ale najmä priamo na mieste 
počas terénneho geoekologického výskumu na základe merania (resp. možný je 
aj približný odhad jednotlivých parametrov) a zároveň na základe laboratórnych 
analýz odobraných vzoriek. Kvantifikácia geoekologických údajov je podľa 
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Minára (1999) podmienkou využitia viacrozmernej štatistickej analýzy a kon-
cepcie geoekologického gradientu v geoekologickom mapovaní a výskume, 
resp. metód regionálnej taxonómie (Spence a Taylor 1970, Fischer 1987 a 
Bezák 1993). Vzhľadom na obmedzené finančné a časové možnosti sa labora-
tórna analýza pôdnych vzoriek uskutočnila pri 20 výskumných bodoch (z cel-
kovo 118). Táto skutočnosť bola limitujúcim faktorom pre jej rozsiahlejšie 
využitie v rámci výsledkov geoekologického výskumu (napr. geoekologický 
gradient a pod.). 

Porovnaním údajov získaných na výskumných bodoch s analytickými pod-
kladmi (geologická a pôdna mapa) bola zistená miera diskrepancie, ktorá v pr-
vom prípade dosahuje hodnoty 25 %, v druhom 33 %. Potvrdili sa úvahy 
o možnom štvrtinovom až tretinovom prehodnotení údajov z analytických 
podkladov na základe terénneho geoekologického výskumu obsiahnuté napr. 
v prácach Minára et al. (2001 a 2008). V uvedených prácach boli zistené ešte 
vyššie percentuálne rozdiely, čo je zrejme spôsobené použitím dvoch stupňov 
odlišnosti: málo výrazný a výrazný rozpor. 

Podrobný terénny geoekologický výskum a mapovanie na výskumných 
bodoch predstavuje časovo aj finančne náročný proces, prináša však v podobe 
geoekologickej databázy a mapových výstupov originálne a cenné výsledky vy-
užiteľné v rôznych odvetviach. Takto získané údaje pomáhajú spresniť, resp. 
doplniť chýbajúce informácie v rôznych analytických podkladoch o území (naj-
mä pôdne a geologické mapy) a sú tak najvhodnejším aparátom pre čo najpo-
drobnejšie geoekologické poznanie územia.  

Príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckého projektu KEGA 050PU-4/2011 
na Katedre geografie a regionálneho rozvoja Fakulty humanitných a prírod-
ných vied Prešovskej univerzity. 
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Vladimír  Č e c h,  Lucia  K u n á k o v á  
 

GEOECOLOGICAL  RESEARCH  AND  GEOECOLOGICAL 
DATABASE  (CASE  STUDY:  CADASTRAL  AREA 

OF  VILLAGE  KOLINOVCE) 
 

Physical–geographical (geoecological) complex is used very often in geoecological 
research on landscape (e.g. Haase ed. 1991, Minar et al. 2008). The cartographic out-
come of the geoecological mapping is mostly a geoecological map with surface 
geoecological units (types) on a relevant taxonomic level – in other words, the primary 
geoecological map with basic geoecological information about the area linked with 
geoecological qualitative and quantitative parameters of the individual units in the text. 

Comprehensive positional analysis and synthesis at the research point (geographical 
point, tessera, key surface) was the basic method used in geoecological research in the 
cadastral area of the village of Kolinovce. The applied methodology consisted of several 
stages: 

1. Excerption of literature and processing of analytical map materials.  
2. The first stage of the field research – detailed ground research on georelief. 
3. The production of the primary geoecological map and compilation of geoecologi-

cal database. 
4. The second stage of the field research – analysis at the research points. 
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5. Extrapolation from the research points into the space. 
6. The third stage of the research – analysis at the additional located research points. 
7. Making of the final primary geoecological map and the production of geoecologi-

cal area database. 
The results of transformation can be summarized into the following steps: 
1. The types of the geoecological complexes and geoecological database. In the final 

phase 25 types of geoecological complexes – TGEK (Fig. 2 and Tab. 3) were classified 
in the cadastral area. These 25 types were created by grouping the individual (real, ele-
mentary) geoecological complexes – IGEK which number 54. The creation of IGEK 
was determined by extrapolation of the facts from 118 research points into the space. 
The studied area is characterized by a high degree of geoecological heterogenity, which 
is qualified by relatively varied geological structure and tectonic development and by 
the affects of geofactors, mostly georelief and soil on a more detailed level. 

2. Comparison of the content of the preliminary and final primary geoecological 
map. The number of TGEK has increased from 14 (former map) to 25 (final map), 
while soil type, soil subtype and less geological substrate and georelief were the main 
determined attributes mentioned in Tab. 3 that have changed. 

3. Comparison of data on the analytical map materials with data at the research 
points (precisely on the final primary geoecological map). The maps of the geological 
structure and soil types and subtypes with database acquired at the points (sometimes 
also with spatial geoecological database in the case of IGEK) were compared. The rate 
of discrepancy between the data on the geological map and the data of the points in the 
geoecological database is 25%. The rate of discrepancy reaches 33% in case of soil. The 
justifiability of the most detailed geoecological research was shown in the comparison 
of both mentioned analytical maps with the geoecological database because a distinct 
change has appeared, and information was added to the stated items of the geoecologi-
cal complex. 


