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Abstrakt
GeomorphologicalGeomorphological and and hydrologicalhydrological transformationtransformation ofof thethe landscapelandscape duedue to to miningmining activityactivity in in thethe miningmining
areaarea BanaBana DolinaDolina
After more than 150 year history of mining activity in the brown coal mining area Bana Dolina have been
produced a range of anthropogenic forms of relief. For reasons of underground coal mining to make
interventions in the hydrographic network. Significant changes due to surface mining of coal seams should result
in subsidence basins of different sizes, damage to buildings and roads. Mining activity was influenced by 
agricultural and forestry fund, gardening settlements. All these factors have contributed to the change in relief of
the surrounding area. This study aims to research the effects of the largest mining Bana Dolina mining area
reflecting the structure of land area.

ÚVOD
Prírodné prostredie ľudskou činnosťou zmenené je výsledkom intenzívnejšieho zásahu človeka do prírodného 

prostredia. K takýmto prejavom antropogénneho pretvárania prírodného prostredia patria reliéfové zmeny 
prostredníctvom baníctva (hnedouhoľné bane, haldy), stavebných hmôt (kameňolomy, pieskoviská), vodného 
hospodárstva (regulácia riek, výstavba kanálov a priehrad). Výrazne menia reliéf, estetiku krajiny, vyznačujú sa 
rozsiahlym záberom plôch poľnohospodárskemu a lesnému pôdnemu fondu, poškodzujú fytocenózu 
a ovplyvňujú hydrologické pomery územia (Lopušný, 1999). 

Intenzívnejšia banská činnosť na území Slovenska prebiehala už od 11. storočia.  Do jej sprievodných znakov 
patria stovky háld vyťaženej banskej hlušiny, ktoré sú roztrúsené na mnohých miestach po celom Slovensku. 
K menej exponovaným pamiatkam na hlbinnú ťažbu patria šachty a štóly. Najväčšie objemy hornín, ktoré sa 
podieľali na formovaní krajiny boli na Slovensku vyťažené a spracovávané v záverečnom období banskej 
činnosti, podobne ako je to aj v prípade ťažobného závodu Bane Dolina.

K 31.12.1997 bolo na Slovensku evidovaných 157 háld na ploche 325,1 ha a 152 odkalísk s celkovou 
plochou 310,5 ha. Intenzívna ťažba nerudných surovín sa uskutočňuje vo viac ako 200 lokalitách. Veľké
množstvo lomov, štrkovísk a pieskovní nebolo doposiaľ rekultivované (Lopušný, 1999).

HISTÓRIA ŤAŽOBNEJ ČINNOSTI BANE DOLINA
Najrozsiahlejšie zmeny krajiny na skúmanom území vznikli v priebehu 19.storočia a sú spojené v súvislosti 

s ťažbou nerastných surovín. Ťažilo sa hnedé uhlie, ktorého ťažba menila krajinu výraznejšie. Môžeme však 
predpokladať príležitostnú ťažbu miestnym obyvateľom už v predchádzajúcich storočiach. Podľa Kamasovej a 
kol.( 1997) uhoľné sloje vychádzali na povrch v strmých stenách hlbokých a rozsiahlych výmoľov v rôznych 
častiach záujmového územia.
Ťažba hnedého uhlia v okrese Veľký Krtíš má svoju viac ako 150 ročnú históriu. Prvé zmienky o dobývaní

hnedého uhlia na území dobývacieho priestoru Bane Dolina, a.s., Veľký Krtíš a jeho blízkeho okolia hovoria 
o ťažbe už v roku 1849 v obci malé Straciny. Od roku 1962 prebiehala hlbinná ťažba centrálne na mieste dnes 
existujúcej ťažobnej organizácie Bane Dolina a.s., Veľký Krtíš (Schwarz, a kol.,2004). V súčasnej dobe prebieha 
útlmový program na ťažbu a spracovanie hnedého uhlia v dôsledku zhoršujúcich sa bansko-technických 
podmienok ťažby, úbytku zásob. 

Po takmer 150 ročnej ťažbe hnedého uhlia v modelovom území sa vytvorilo množstvo ťažobných 
(montánnych) antropogénnych foriem reliéfu. Ich identifikácia v teréne je niekedy problematická, pretože sú
v štádiu staroby. Z montánnych antropogénnych tvarov sú ťažšie identifikovateľné staré zrelé tvary: štôlne, 
poklesy, banské suterény, haldy (Hronček,  2003). Do dnešnej doby sa v dobývacom priestore nachádza 
nespočetné množstvo týchto banských prvkov hlavne štôlní, ktoré vznikli v druhej polovici 19. storočia 
a začiatkom 20. storočia.

CIEĽ
Táto práca je zameraná na výskum najväčších vplyvov banskej činnosti dobývacieho priestoru Bane Dolina 
odzrkadľujúcich sa na krajinnej štruktúre územia.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Posudzované (dotknuté) územie sa nachádza v okrese Veľký Krtíš, v Banskobystrickom kraji. Tvorí ho 

územie obdĺžnikového tvaru veľké 80 km2, čo predstavuje 9,4% rozlohy okresu. Dobývací priestor Bane Dolina 
je súčasťou Juhoslovenskej uhoľnej panvy (Schwarz a kol., 2004). Územie je pomerne členité, aj keď výškové
rozdiely nie sú veľké. Územie sa nachádza v nadmorských výškach od 220 do 280 m. n .m. (Vass a kol., 1987). 
Geologická stavba dobývacieho priestoru a okolia je tvorená prevažne zo slienitých ílov, pieskov, štrkov 
s uhoľnými slojmi, pieskovcov a slienitých pieskov. Posudzované územie patrí do povodia rieky Ipeľ s celkovou 
rozlohou 873,5 km2 (Michalová a kol., 1980). Územie odvodňujú pravostranné prítoky Ipľa ako je Stará rieka, 
Stracinský potok a Koprovnica. Ich pôvodné toky boli pre potreby banskej činnosti upravené.

VPLYV ŤAŽOBNEJ ČINNOSTI NA KRAJINNÚ ŠTRUKTÚRU
50 rokov intenzívnej podzemnej ťažby spôsobilo vážne a dlhotrvajúce škody na životnom prostredí (Mojžiš, 

2001). Dobývaním bolo v rokoch  1947-2002 vyťažené asi 35,4 milióna ton uhlia. Okrem toho bolo vyťažené a na 
povrch vyvezené nezistené množstvo hlušiny, ktorá bola následne uložená na haldy. Dobývaním uhoľných slojov 
bol ovplyvnený povrch o výmere 13,9 km². Dobývaním uhlia došlo a ešte stále dochádza k ovplyvneniu na 
povrchu, čo sa prejavuje vznikom poklesových kotlín (Žilavý, 1968).

Kvalitu životného prostredia a jej štruktúru v dotknutom území a jeho bezprostrednom okolí najviac 
ovplyvňovala a ešte niekoľko rokov bude ovplyvňovať ťažba hnedého uhlia a jej ukončenie. Sprievodnými javmi 
tejto činnosti sú:
--zmena rezmena režžimu povrchových vôd,imu povrchových vôd,

--zmena relizmena reliééfu (poklesy zfu (poklesy z poddolovaniapoddolovania),),

--zmena vzmena v spôsobe vyuspôsobe využžíívania vania úúzemia.zemia.

ZMENA RELIZMENA RELIÉÉFU (POKLESY Z PODDOLOVANIA)FU (POKLESY Z PODDOLOVANIA)
Dobývaním bolo v rokoch  1947-2002 vyťažené asi 35,4 milióna ton uhlia. Okrem toho bolo vyťažené

a na povrch vyvezené nezistené množstvo hlušiny, ktorá bola následne uložená na haldy, poprípade 
využitá na rekultivácie a iné účely. Dobývaním uhoľných slojov bol ovplyvnený povrch o výmere 13,9 km². 
Dobývaním uhlia došlo a ešte stále dochádza k ovplyvneniu na povrchu, čo sa prejavuje vznikom 
poklesových kotlín vid Obr. 4, 5, 6 (Žilavý, 1968). Banskou činnosťou bol ovplyvnený poľnohospodársky 
a lesný fond, záhradkárske osady, miestna cestná sieť, časť pôvodného koryta toku Stará rieka, vodný tok 
Selský jarok a niektoré stavebné objekty.

Zmeny morfológie povrchu vplyvov poddolovania majú za následok nasledovné negatívne vplyvy :
a) poškodenie budov a iných stavebných objektov,
b) poškodenie cestnej siete (poklesy a trhliny cestnej siete do 10 cm),
c) poškodenie hydrografickej siete a zmena odtokových pomerov.

ZMENA VZMENA V SPÔSOBE VYUSPÔSOBE VYUŽŽÍÍVANIA VANIA ÚÚZEMIAZEMIA
Poľnohospodárska výroba prebieha na ploche dobývacieho priestoru Baňa Dolina aj v súčasnosti, 

zmeny v spôsobe využívania sa dajú zhrnúť do bodov: 
- strata poľnohospodárskeho pôdneho fondu záberom hlušinových háld viď Obr. 7, 8, 9 a povrchových 

prevádzok bane (haldy, banské areály, odkalovacie nádrže). Tento vplyv sa dá zmierniť rekultiváciou háld 
a likvidáciou povrchových prevádzok. 

- strata poľnohospodárskeho pôdneho fondu vytvorením zamokrených depresií.

ZÁVER
Vplyv ľudskej činnosti na krajinnej diverzite alebo štruktúre sa najlepšie odzrkadľuje na formovaní

a pestrosti druhotnej krajinnej štruktúry. Aj keď súčasná situácia v dobývacom priestore Bane Dolina nám 
poukazuje na výrazný zásah do životného prostredia, nesmieme zabúdať, že človek so svojou činnosťou 
menil štruktúru krajiny už aj v minulosti. Intenzita jeho silnejšieho  pretvárania alebo fárania za účelom 
získavania nerastnej suroviny pre vlastné potreby začala už v minulých storočiach a je ťažko povedať či 
v menšej alebo väčšej miere, keďže vyhľadával všetky možné dostupné zdroje nerastného bohatstva 
a pretváral krajinu v menších formách plošných ťažobných lokalít alebo nálezísk, avšak vo väčšom 
množstve ako v súčasnej dobe.  Antropické ovplyvnenie v rôznych časových rozmedziach pomocou 
historických mapových podkladov by nám mohlo určiť mieru intenzity ľudských zásahov v skúmanej 
krajine a porovnať jednotlivé časové obdobia.
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Zmena reZmena režžimu povrchových vôdimu povrchových vôd
Baňa Dolina z dôvodov zabezpečenia podzemnej ťažby uhlia urobila zásahy do hydrografickej siete. 

Presmerovaný bol potok Stará rieka do koryta Koprovnica viď Obr. 1 . Účelom presunutia Starej rieky bolo 
zabránenie infiltrácie povrchovej vody z povrchového toku do podzemia, v mieste vtedajšej ťažby. V 
súčasnosti do ramena Starej rieky je odčerpávaná banská voda viď Obr. 3. Osobitným problémom je 
zatrubnenie Stacinského potoka viď Obr. 2 do betónových a železných skruží pod novou haldou pri závode 
Bane Dolina.

Obr.1 Presmerovaný tok Starej rieky do Koprovnice

Obr. 3 Odčerpávaná banská voda z podzemných priestorov do ramene Starej rieky

Obr. 4 Poklesové kotliny pri Pôtri

Obr. 7, 8, 9  Nánosy hlušiny na Novej halde pri závode Baňa Dolina

Obr.2 Zatrubnený Stracinský potok pod Novou haldou

Obr. 5, 6  Bezodtokové depresie pri závode Baňa Dolina 


