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Človek so svojou činnosťou odjakživa vyvíjal určitý špecifický tlak na životné 

prostredie, podmaňoval a využíval vo svoj prospech krajinu, a tým menil jej 
rôznorodosť. Koncové obdobie 20. storočia a spoločenské zákonitosti človeka 
priniesli so sebou zvýšený záujem spoločnosti o prostredie a stupňované využívanie 
krajiny s enormnou efektivitou. 

Ťažobná činnosť pri dobývaní ložísk fosílnych palív, predovšetkým uhlia, ako aj 
železnej rudy a iných kovov, mala výrazný priamy negatívny vplyv na krajinnú 
štruktúru. Industrializácia priniesla so sebou i ďalšie negatívne zmeny v životnom 
prostredí, ako je urbanizácia, budovanie železníc a ciest, využívanie vodných tokov a 
ich znečisťovanie v blízkosti priemyselných oblastí, znečistenie ovzdušia. Krajina sa 
menila v závislosti od nálezísk ložísk uhlia alebo rudy. Po poklese počiatočného 
vzostupu zostávali v krajine haldy hlušiny, jazvy po ťažbe, znečistené prírodné 
prostredie, opustené priemyselné objekty. 

Ťažba hnedého uhlia dobývacieho priestoru Bane Dolina v okrese Veľký Krtíš má 
svoju viac ako 150 ročnú históriu. Počas tohto obdobia sa v dobývacom priestore 
a jeho bezprostrednom okolí vytvorilo množstvo antropogénnych foriem reliéfu ako 
haldy, poklesy, štôlne. Z dôvodov zabezpečenia podzemnej ťažby uhlia sa urobili 
zásahy do hydrografickej siete. Výraznejšie zmeny na povrchu následkom dobývania 
uhoľných slojov mali za následok vznik poklesových kotlín rôznych rozmerov, 
poškodenie stavebných objektov a cestnej siete. Banskou činnosťou bol ovplyvnený 
poľnohospodársky a lesný fond, záhradkárske osady. Všetky tieto vplyvy sa podieľali 
na zmene reliefu okolitého územia. 

Táto práca je zameraná na výskum najvačších vplyvov banskej činnosti 
dobývacieho priestoru Bane Dolina odzrkadlujucich sa na krajinnej štruktúre územia. 


