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PODKLAD NA VYHLÁSENIE ZA NKP 

 

KRYCÍ LIST 

 

Predmetom vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku je hrádza, priepad hrádze, kanál vodný 

(Spodný prívodný jarok), kanál vodný (Talvízsky zberný jarok), kanál vodný s akvaduktom 

(Kolpašský náhonný jarok) a zariadenie technologické, ktoré sú súčasťami vodnej nádrže, 

evidovanej ako národná kultúrna pamiatka v ÚZPF pod č. 3268/1, vyhlásenej Rozhodnutím 

Okresného národného výboru Žiar nad Hronom č. 146/79 dňa 29. 6. 1979 a tvoria s ňou jeden 

celok – banské vodohospodárske dielo.  

 

1. NÁZOV VECI :    NÁDRŽ VODNÁ 

1.1. Bližšie určenie:       

1.2. Zaužívaný názov:  vodná nádrž Kolpašská malá, Kolpašské malé jazero 

1.3. Objektová skladba:  /1   Nádrž vodná (zátopa nádrže), č. ÚZPF 3268/1 

  /2   Hrádza  

  /3   Bezpečnostný priepad 

  /4   Kanál vodný (privádzací – Spodný prívodný jarok) 

  /5   Kanál vodný (privádzací – Talvízsky zberný jarok) 

/6   Kanál vodný s akvaduktom (odvádzací – Kolpašský      

      náhonný jarok s akvaduktom) 

  /7   Zariadenie technologické  

 
2. IDENTIFIKAČNÝ A ADRESNÝ ÚDAJ 

2.1. Mesto/obec:  BANSKÝ STUDENEC, BANSKÁ ŠTIAVNICA, SVÄTÝ 

  ANTON 

2.2. Okres, kraj:  Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj 

2.3. Katastrálne územie:  Banský Studenec, Banská Štiavnica, Svätý Anton 

2.4. Časť obce:  

2.5. Ulica/námestie:  

2.6. Orientačné číslo: 

2.7. Súpisné číslo:  

2.8. Stará adresa:  

2.9. Staré číslo: 

2.10. Určenie adresy popisom:  takmer v strede obce Banský Studenec, na sever od hlavnej 

  cestnej komunikácie vo svahu nad zástavbou obce   

2.11. Parcelné čísla:  viď listy pre jednotlivé pamiatkové objekty (PO) 

2.12. Súčasť pamiatkového územia: vodná nádrž a všetky jej PO nie sú súčasťou pamiatkového 

 územia alebo ochranného pásma, sú však súčasťou lokality 

UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“  
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3. VLASTNÍK: viď listy pre jednotlivé PO 

 

4. CHARAKTERISTIKA VECI: 

4.1. Charakteristika sídla: 

4.1.1. Geografická poloha a skladba sídla/lokality:  

Vodné nádrže Kolpašská veľká a Kolpašská malá a všetky ich stavebno-konštrukčné a technologické 

súčasti sa nachádzajú v Štiavnickom pohorí, ktoré je súčasťou Západných Karpát a spolu s okolitými 

pohoriami tvorí sopečnú skupinu Slovenského stredohoria. Z horografického hľadiska ide o súčasť 

prírodného celku Štiavnické vrchy. Štiavnické vrchy na severe a západe ohraničuje dolina Hrona voči 

Kremnickým vrchom, Žiarskej kotline a Pohronskému Inovcu. Štiavnické vrchy patria medzi 

stredoslovenské vulkanity. Obsahujú rozličné druhy sopečných hornín.  

Štiavnické vrchy majú zložitú stratovulkanickú stavbu. Budované sú prevažne andezitmi, ryolitmi a 

pyroklastickými horninami. Vznik členitého reliéfu bol podmienený pestrou geologickou minulosťou - 

jednak nerovnomerným výzdvihom jednotlivých krýh, jednak intenzívnou eróziou a denudáciou. 

Nápadné formy so strmými svahmi sa viažu na lávové prúdy a pokrovy výlevných hornín, hladšie 

modelované formy na pyroklastiká. Pohorie možno rozdeliť do niekoľkých jednotiek. Z nich najvyššie 

vystupuje Sitnianska vrchovina na západe, vrcholiaca Sitnom (1009 m), ktorý je zvyškom eróziou 

rozrušeného andezitového prúdu. Na mäkkých, málo odolných tufitoch vznikla Štiavnická brázda a 

Prenčovská kotlina. Štiavnické vrchy majú veľmi pestré geologické zloženie, ktoré sa odráža aj v 

pestrosti reliéfu. Pohorie vzniklo v neogéne počas viacerých vulkanických fáz. Medzi jednotlivými 

sopečnými fázami, ale najmä v štvrtohorách bola značne poznamenaná ich pôvodná sopečná štruktúra 

vplyvom tektonických síl a morfodynamických procesov. Takto boli vypreparované hlbšie uložené 

sopečné telesá, ktoré v súčasnosti vystupujú ako tvrdoše v menej odolných sopečných tufoch a 

aglomerátoch. Tvorí ich celá mozaika andezitových ostrovčekov v západnej a východnej časti pohoria, 

ale aj ryolitov a dacitov v jeho strednej časti. Touto pestrou mozaikou rôzne odolných sopečných 

hornín Štiavnické vrchy predstavujú mnohotvárny, horizontálne silne rozčlenený reliéf so 

striedajúcimi sa hlbokými rázsochami, oddelenými často hlbšie zarezanými dolinami so zovretým 

priečnym profilom. Niektoré chrbty naznačujú pôvodnú úroveň plošín. Štiavnické vrchy nemajú 

výrazne vyvinutý hlavný hrebeň - je niekoľkokrát prerušený a na mnohých miestach prechádza do 

plošín a zníženín. Okolie má silne rozčlenený reliéf erózno-denudačnými procesmi. Budujú ho rôzne 

odolné sopečné horniny - andezity, dacity, zmiešané aglomeratické tufy. V dôsledku tektonických síl a 
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úložných pomerov andezitových tufov sa vytvorili rôzne formy reliéfu. Niektoré vrchy sú tu tvorené 

vypreparovanými sopúchmi, ktoré ako andezitové skaliská vyčnievajú z aglomeratických tufov. 

Zvyšky andezitového prúdu miestami vystupujú na povrch vo forme lavicovitých balvanov. Vplyvom 

mrazového zvetrávania tu vznikli bloky andezitov. Tým sa vytvorili andezitové svahy a rozsadliny, 

ktoré pravdepodobne súvisia aj s blokovým rozpadom v dôsledku horizontálneho napätia, ktoré sa ešte 

viac prejavilo postupujúcou eróziou. Skalné formy majú tvar veží, bášt, ihiel. Andezit má typickú 

lavicovitú až doskovitú odlučnosť, a preto sa bralné stráne striedajú so stupňovite rozčlenenými 

skalnými stenami. 

Hydrografia územia je do značnej miery daná klimatickými pomermi. Závisí hlavne od množstva 

zrážok, ktoré spadnú na danom území. Hlavnými zásobovateľmi povrchových tokov v tomto regióne 

sú zrážkové vody a vody z topiacich sa snehov. Zo všetkých zrážok, ktoré spadnú v tejto oblasti, 

vplyvom klimatických pomerov a čiastočne geologického substrátu, 1/3 odteká. Ďalším činiteľom, 

ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje hydrologické pomery v tejto oblasti je antropogénna činnosť. 

Celkový charakter Štiavnických vrchov podmienil vznik radiálnej riečnej siete. Všetky toky oblasti sú 

autochtónne a pomerne krátke (5 – 10 km), s veľmi nízkymi priemernými prietokmi. Svojim režimom 

patria k vrchovinnému typu s maximálnymi prietokmi v marci až apríli. Povrchové toky tejto oblasti 

patria k dvom povodiam, a to povodiu Hrona a Ipľa.  

Antropogénna činnosť v sledovanom území do značnej miery ovplyvnila hydrologické pomery. V 

minulosti sa v sledovanom území vybudoval vodohospodársky systém desiatok umelých vodných 

nádrží (tzv. „tajchy“) s prítokovými a prepojovacími vodnými kanálmi (tzv. „jarky“). 

Banskoštiavnická oblasť nemá silnejšie vodné toky s vyrovnaným prietokom počas roka a práve táto 

skutočnosť prinútila baníkov zachytávať snehovú a dažďovú vodu v zberných kanáloch (tzv. 

„jarkoch“) a kumulovať ju vo vodných nádržiach. Táto voda sa potom využívala na banské účely. 

Každá z banských nádrží mala svoju sieť prítokových (zberných) jarkov, ktorých dĺžka dosahovala 

spolu viac ako 100 km a predstavuje vybudovanú chodníkovú sieť. Niektoré vodné nádrže boli 

navzájom pospájané spojovacími jarkami a vodnými štôlňami, aby sa mohli vyrovnávať vodné 

hladiny, a tak dopĺňať vodu do tých nádrží, z ktorých bol najintenzívnejší odber.  

Celé pohorie Štiavnických vrchov je chránenou krajinnou oblasťou (CHKO). Pomerne veľké 

prevýšenie Štiavnických vrchov a členitý reliéf ovplyvnili formovanie typu riečnej siete. Tvoria ju 

krátke toky s mimoriadne nízkymi ročnými prietokmi. Zo severnej a západnej časti Štiavnických 

vrchov ústia do Hrona, z centrálnej a z južnej časti vtekajú do Ipľa. Do povodia Hrona odvodňujú 

územie tok Jasenica a Vyhniansky potok a do povodia Ipľa tok Štiavnica. Hromadenie podzemných 

vôd je nízke. Zapríčiňuje to nielen sopečné geologické podložie, ale aj silné poddolovanie územia a 

vysoký povrchový výpar.  

Vzhľadom na členitosť reliéfu v okolí Banskej Štiavnice môžeme Banskoštiavnický systém vodných 

nádrží podľa jednotlivých mikropovodí a podľa funkčnej prepojenosti rozdeliť na niekoľko hlavných 

skupín: 

 Piargske vodné nádrže (Spodná Windšachta, Evička, Veľká Windšachta, Počúvadlo, 

Krechsengrund, Veľká a Malá Richňava, Bakomi) 

 Banskoštiavnické vodné nádrže (Veľká a Malá Vodárenská, Červená Studňa, Ottergrund, 

Klinger, Horná a Dolná Michalštôlnianska) 

 Kolpašské vodné nádrže (Veľká a Malá Kolpašská, Rybník) 

 Hodrušské vodné nádrže (Brennerštôlnianska, Moderštôlnianska, Horná a Dolná Hodrušská) 

 Vyhnianske vodné nádrže (Teplo potocká, Rozgrund, Bančianska) 

 Belianske vodné nádrže (Belianska, Goldfusská, Halčianska) 

 

Vodná nádrž Kolpašská malá je súčasťou systému Kolpašských vodných nádrží. 

 

4.1.2. História sídla (lokality) najbližšieho územia:  

Baníctvo v banskoštiavnickom rudnom revíre dosahovalo od svojho počiatku vysokú produkciu zlata 

a striebra. Už začiatkom 16. storočia však boli evidentné náznaky budúcej vážnej energetickej krízy 



4 

 

banskej ťažby, ktorá vrcholila koncom 17. a začiatkom 18. storočia. Hlavnou príčinou krízy bol fakt, 

že vtedajšia banská čerpacia technika nedokázala zvládať rastúci objem spodných banských vôd, ktoré 

s postupne rastúcou hĺbkou šácht spôsobovali čoraz väčšie problémy. Sprievodným problémom bol 

nedostatok dostupných zdrojov energie využiteľnej na čerpanie vody. Rentabilita ťažby bola často 

dosahovaná za cenu stále väčších nákladov spojených s odvodňovaním a udržiavaním banských 

prevádzok. 

Východiskom mohla byť len nová, progresívnejšia a efektívnejšia čerpacia technika, alebo nájdenie 

nového energetického zdroja pokrývajúceho stále rastúce nároky. Riešenie sa našlo vo využití 

akumulovaných zásob povrchovej vody, ktorá sa už od 16. storočia čoraz viac uplatňovala vo všetkých 

významných banských revíroch Európy. Vodná energetická základňa sa však v Banskej Štiavnici a 

blízkom okolí vzhľadom na prírodno-geografický charakter krajiny nenachádzala. Banské diela boli 

situované prevažne vo vyšších horských polohách Štiavnického pohoria, pri hydrologicky málo 

výdatnom rozvodí medzi riekami Hron a Ipeľ, len s nepatrným množstvom prameňov a málo 

výdatných potokov. Po mnohých komplikáciách, ktoré sprevádzali baníctvo v 16. až 17. storočí a po 

prvých snahách o výstavbu umelých vodných nádrží od prelomu 15. a v 16. storočí, došlo v prvej pol. 

18. storočia k vytvoreniu dômyselného banského vodohospodárskeho systému. Systém sa skladal 

nielen z množstva umelo vybudovaných vodných nádrží – tajchov a z kilometre sa ťahajúcich 

povrchových zberných a náhonných jarkov (dláždených kamenných kanálov) obopínajúcich okolité 

kopce a gravitačne privádzajúcich vodu, ale aj z množstva vodných štôlní, ktoré umožňovali prevod 

vody či už medzi jednotlivými vodnými nádržami podľa aktuálnej potreby vody na niektorej strane 

pohoria, alebo porušujúc orografické podmienky umožňovali prevody vody medzi dvoma povodiami. 

Vzhľadom na tieto fakty sa jednalo v tom čase o najdokonalejšiu banskú vodohospodársku sústavu a 

najefektívnejšie banské čerpacie mechanizmy na akumulovanú zrážkovú vodu. 

Vodohospodársky banský systém patrí k najdôležitejším technickým pamiatkam banskoštiavnickej 

oblasti. Napriek tomu, že je antropogénneho pôvodu a technického charakteru, vytvára krajinný prvok 

s vysokou hodnotou. V okolí Banskej Štiavnice vzniklo pre potreby mohutne sa rozvíjajúceho baníctva 

od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia postupne okolo 60 vodných nádrží, ktoré spolu so 130 

km prívodných a náhonných jarkov a 8 km vodných štôlní predstavujú unikátny vodohospodársky 

systém. Prevažná väčšina vodných nádrží v banskoštiavnickom rudnom revíre slúžila v minulosti na 

pohon banských, úpravníckych a hutníckych zariadení, v menšej miere aj na pohon hámrov a mlynov 

alebo chov rýb, príp. ako zdroj pitnej vody.     

 

4.1.3. Základný stavebno-historický vývoj sídla vo vzťahu k navrhovanej veci: 

Vznik dômyselného vodohospodárskeho systému bol odozvou na neustále sa zhoršujúce podmienky 

zo zatápajúcimi podzemnými vodami v baniach rudného revíru. S pribúdajúcimi hĺbkami najmä po 

úspešnom odskúšaní rozpojovania hornín pušným prachom (08.02.1627) sa prejavil nedostatok energie 

nielen na vertikálnu dopravu, ale najmä na odvodnenie hlbokých banských dobývok (hĺbka bane 

dosahovala 200 až 350 m). Takáto situácia nastala začiatkom 18. storočia.  

Nástup Samuela Mikovíniho, profesora 1. baníckej školy v Banskej Štiavnici a jeho vymenovanie za 

cisársko-kráľovského inžiniera stredoslovenských banských miest výraznou mierou prispelo 

k rozširovaniu a dotváraniu vodohospodárskeho systému budovaním ďalších väčších a najmä 

technicky dokonalejších vodných nádrží. Súčasťou týchto stavieb boli aj vodné jarky (zberné, 

spojovacie a náhonné) a razené vodné štôlne. 

Banský vodohospodársky systém ako svetový technický unikát vznikol originálnym hydrotechnickým 

riešením využitia vodného energetického potenciálu v geografickom priestore bez významnejších 

zdrojov povrchovej vody. Vodohospodársko-hydrologická originalita spočíva vo využívaní vody tzv. 

cudzieho povodia, ako aj vo vzájomnom prepojení jednotlivých nádrží medzi sebou – systémom štôlní 

a jarkov. Prevažná väčšina nádrží je charakteristická malou plochou povodia, čo si uvedomovali aj 

stavitelia. V snahe vylepšiť hydrologické pomery vlastného povodia nádrží vybudovali v blízkosti ich 

okolia zberné (záchytné) jarky, ktoré boli zaústené do nádrží. Ich účelom bolo zachytiť, zberať 
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a priviesť zrážkovú vodu z tzv. cudzieho povodia do vodnej nádrže. Tá bola akumulovaná vo vodnej 

nádrži a následne podľa potreby vedená na miesto určenia pomocou tzv. náhonných jarkov.  

4.2. POPIS VECI:  

4.2.1. Situovanie: Vodná nádrž Kolpašská malá je situovaná v obci Banský Studenec, ktorá sa 

nachádza cca 5 km východne od mesta Banská Štiavnica. Vodná nádrž je situovaná približne v strede 

obce, na severnom svahu nad miestnou cestnou komunikáciou a nadväzujúcou zástavbou rodinných 

domov. Nachádza sa v nadmorskej výške 598,59 m a jej pozdĺžna os je orientovaná v smere 

severovýchod – juhozápad.  

Samotná vodná nádrž (zátopa) a jej stavebno-konštrukčné a technologické časti (hrádza, zariadenie 

technologické) sa nachádzajú na parc. CKN č. 660, 699, 450/1 a 450/5, v katastrálnom území Banský 

Studenec.  

Tzv. Spodný jarok (prívodný) je situovaný juhovýchodným a južným smerom od hrádzového telesa 

vodnej nádrže Kolpašská malá. Jarok je v zaústení do vodnej nádrže pri jej ľavom brehu súčasťou 

parcely vodnej nádrže (parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec) a následne je samostatne parcelne 

vymedzený parc. CKN č. 1416/2, 1417/1, k. ú. Banský Studenec (zachovaný spodný úsek jarku od 

zaústenia jarku do vodnej nádrže až po miestnu cestnú komunikáciu). Jarok bol pôvodne ukončený pri 

koryte miestneho vodného toku Jasenica (v smere pôvodného prúdenia vody je popis opačný – jarok 

začína pri miestnom toku Jasenica a je ukončení pri ľavom brehu vodnej nádrže).  

Talvízsky zberný jarok na úbočí nad obcou Banský Studenec, oproti vodnej nádrži a je trasovaný 

juhozápadným, južným a juhovýchodným smerom, v smere na obec Svätý Anton. Jarok nie je 

samostatne parcelne vymedzený a je súčasťou väčších či menších parciel (viď. list pre PO).   

Náhonný jarok vodnej nádrže Kolpašská malá s akvaduktom je situovaný severozápadným a severným 

smerom od hrádzového telesa vodnej nádrže Kolpašská malá, v smere na Banskú Štiavnicu. Jarok je 

takmer v celom rozsahu samostatne parcelne vymedzený. Časť náhonného jarku pri vodných nádržiach 

je tvorená korytom miestneho toku Jasenica. Náhonný jarok začína napojením odpadového koryta 

dnovej štôlne Kolpašskej malej vodnej nádrže na koryto toku Jasenice na parc. CKN č. 1414/1, k. ú. 

Banský Studenec a následne parc. CKN č. 1420/1 a 247/2, k. ú. Banský Studenec, kde priberá vodu 

Kolpašskej veľkej vodnej nádrže. Asi po 300 m sa náhonný jarok od koryta Jasenice odpájal 

a pokračoval severozápadným smerom pomedzi existujúce objekty rodinných domov parcelami CKN 

č. 1421/4, 1421/2, 1421/6, k. ú. Banský Studenec. V tomto úseku (koncová časť parc. 1421/4 a parc. 

1421/2 a 1421/6) je v súčasnosti jarok zaniknutý (je súčasťou dvorov rodinných domov). Následne 

jarok pokračuje už v čitateľnej podobe parc. CKN č. 1421/5, 1421/1, 1421/18, /17, /16, /15, /14, /13, 

/12, /11, parc. 115/7, 115/6, 1327/7, 1327/6, 1327/5, 1325/4, 1325/3, 1325/2, 1327/1, 1325/1, k. ú. 

Banský Studenec až po štátnu cestu. Následne náhonný jarok pokračuje popri štátnej ceste z Banského 

Studenca do Banskej Štiavnice, kde je ukončený pri miestnej časti Kysihýbel. V časti tohto úseku je 

náhonný jarok samostatne parcelne vymedzený parcelou CKN č. 1431, k. ú. Banský Studenec 

a následne prechádza viacerými parcelami: CKN č. 1093/2, k. ú. Banský Studenec a 5520/1, 5528, k. 

ú. Banská Štiavnica a CKN č. 7525, 7607, 7524, 5521/1, k. ú. Banská Štiavnica. Akvadukt nie je 

samostatne parcelne vymedzený a nachádza sa na parc. CKN č. 1093/2, k. ú. Banský Studenec a CKN 

č. 7525, 7607 a 7524, k. ú. Banská Štiavnica. Dĺžka zachovanej časti náhonného jarku je v súčasnosti 

cc 4500 m (s úsekom popri štátnej ceste, ktorý predstavuje cca 2500m).  

 

4.2.2. Stavebno-historický vývoj veci: O postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň 

zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n. sa hovorilo už v roku 1762, rozhodnutie o výstavbe je však 

z 08.05.1763. Potrebné proporcie tejto novej projektovanej vodnej nádrže na pohon deviatich želiez na 

15 dní prevádzky dostal Jozef Karol Hell. Pôdorys nákresu s deklináciou vyhotovil adjunkt merača 

Legat. Približný rozpočet vyhotovil Matej Ziepser a podpísal ho aj J. K. Hell. Podľa tohto rozpočtu 

výdavky na stavbu mali byť 4 000 zl. Iný navrhnutý rozpočet bol 5 200 zl. Skutočné výdavky na 

stavbu boli 4 037 zl. 32 ¾ gr. Začiatkom roka 1765 boli obe nádrže plné a v malej nádrži bolo 23 ½ 

stopy vody ale vo februári už bola prázdna. Znovu sa naplnila v máji. Všetky stavebno-konštrukčné 

a technologické súčasti vodnej nádrže boli predmetom výstavby v rokoch 1762-1765.  
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O výstavbe a  pôvodnom materiálovom riešení  bezpečnostného priepadu na korune hrádze Kolpašskej 

malej vodnej nádrže sa nepodarilo zistiť bližšie informácie, je však možné predpokladať, že bol 

postavený spolu s výstavbou nádrže. Rovnako je možné predpokladať, že pri výstavbe Kolpašskej 

malej a zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej vodnej nádrže bol pôvodný bezpečnostný priepad 

Kolpašskej veľkej vodnej nádrže odstránený a bol zriadený spoločný bezpečnostný priepad na korune 

hrádze Kolpašskej malej vodnej nádrže (keďže obe nádrže boli prepojené, nebolo potrebné budovať 

dva bezpečnostné priepady). Bezpečnostný priepad bol pravdepodobne v 2. polovici 20. storočia 

rekonštruovaný a riešený vo forme betónového potrubia osadeného v korune hrádze. Potrubie bolo po 

prechode korunou hrádze ukončené šachtou a následne voda pretekala opäť podpovrchovo 

umiestneným betónovým potrubím v celom rozsahu vzdušného svahu hrádze až ku korytu náhonného 

jarku, resp. potoku Jasenica. Tento bezpečnostný priepad nemal tzv.vlastnú priepadovú hranu. Pri 

obnove bezpečnostného priepadu Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. v rokoch 2007-

2008 bol bezpečnostný priepad riešený ako plytký šachtový priepad s následným priepustom v rozsahu 

koruny hrádze a korytom, tvoreným čiastočne podpovrchovým uzavretým potrubím a čiastočne 

otvoreným korytom.  

Voda bola do vodnej nádrže privádzaná zo severovýchodnej a juhozápadnej strany. Severovýchodná 

vetva privádzaných vôd bude predmetom rozšírenia objektovej skladby NKP Kolpašská veľká vodná 

nádrž, pretože priamo súvisí s touto nádržou. Hlavným zberným jarkom vodnej nádrže Kolpašská malá 

bol tzv. Talvízsky zberný jarok. Talvízsky zberný jarok bol pôvodne pravdepodobne zberným jarkom 

Kolpašskej veľkej vodnej nádrže, a až neskôr, po dokončení Kolpašskej malej vodnej nádrže (1763-

1764) bol zaústený do nej. Kolpašská veľká vodná nádrž bola budovaná v rokoch 1730-1731 (s 

následnými opravami hrádzového telesa), no presné datovanie budovania prívodných jarkov nebolo 

zistené. Z dostupnej literatúry sa dozvedáme, že „prívodné jarky k tejto vodnej nádrži sa uskutočnili 

nákladom 10 000 zlatých v roku 1754“. Na základe uvedeného je možné predpokladať, že v roku 1754 

bol už Talvízsky zberný jarok dokončený. Prepojenie Talvízskeho zberného jarku s vodnými nádržami 

zabezpečoval tzv. Spodný jarok (Talvízsky jarok priviedol vodu ku korytu Jasenice a odtiaľ bola voda 

podľa potreby následne vedená Spodným jarkom k vodným nádržam – Kolpašskej veľkej a neskôr 

Kolpašskej malej v. n.). Pri výstavbe Kolpašskej malej vodnej nádrže a zvýšení hrádze Kolpašskej 

veľkej v. n. (1763-1765) bol Spodný jarok zaústený do Kolpašskej malej vodnej nádrže, pri 

ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa a ľavom brehu.  

Vody oboch vodných nádrží boli odvádzené tzv. Kolpašským náhonných jarkom - už v roku 1727 

inžinier Cahs s povolením banskej komory na vlastné trovy okrem iného poradil, ako priviesť vodu 

z Kolpách (Banský Studenec), aby mohla čo najlepšie slúžiť stupám, za čo mu bolo odporučené 

vyplatiť odmenu 100 zlatých. Práce na budovaní jarku boli v júni 1728 prerušené, pretože sa zároveň 

opravovala Malá windšachtská vodná nádrž. Bolo potrebné vybudovať cca 2700 siah jarku (5828 m), 

pričom za siahu (1,896 m) žľabu jarku sa mali vyplatiť 4 zlaté a za každú siahu štôlne 12 zlatých. 

Voda mala byť podľa možnosti zadržiavaná v Hokovskom tajchu (dnes zaniknutá vodná nádrž 

Rybník) a ponúknutá na pohon stupových želiez. Súčasne s Kolpašským jarkom sa budoval aj jarok na 

Iliji, pričom náklady na vybudovanie oboch nemali prekročiť 15 000 zl. Matej Kornel Hell spolu s p. 

Funiakom dňa 18.04.1729 prehliadali Kolpašský  a 19.04.1729 Ilijský jarok. Do Kolpách sa vybrali 

pešo až na miesto, kde mala byť založená vodná nádrž. Z uvedeného vyplýva, že Kolpašský náhonný 

jarok bol vybudovaný skôr, ako vznikli samotné vodné nádrže. Výpustné systémy vodných nádrží boli 

po ich dobudovaní napojené na existujúci náhonný jarok (resp. najskôr na koryto miestneho toku 

Jasenica a následne do samotného umelo vytvoreného koryta náhonnýho jarku).  

Na základe zistených informácií je pravdepodobné, že ešte pred výstavbou Kolpašských vodných 

nádrží bola voda z vodného toku Jasenica, prameniaceho na severnom svahu vrchu Čelo (775,9 m), pri 

osade Horné majere nad dnešnou obcou Banský Studenec, odvádzaná umelo vytvoreným vodným 

kanálom – náhonným jarkom k vodnej nádrži Rybník v Banskej Štiavnici, aby mohla byť využitá nie 

len v procese úpravy rudy. V mieste za obcou Banský Studenec sa od hlavného koryta toku Jasenica 

oddeľoval vodný kanál (Kolpašský náhonný jarok), ktorý viedol vodu v smere na severovýchod, až 

k vodnej nádrži Rybník v Banskej Štiavnici (viď. kap. 12.1. Mapové podklady). Hlavné koryto 
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Jasenice pokračuje údolím, následne sa veľkým oblúkom stáča na sever, preteká okrajom osady 

Kysihýbel a napája malú vodnú nádrž. Následne sprava priberá Halčiansky potok, preteká okrajom 

obce Banská Belá a pokračuje v smere na Kozelník. Hlavným korytom Jasenice teda mohli byť 

z Kolpašských vodných nádrží zásobované aj banské prevádzky v kozelníckej doline.   

Voda z Kolpašského náhonného jarku sa najprv používala na pohon vodných kolies a úpravnícke 

procesy v stupových úpravňach č. 14 a 15 na Rybníku v Banskej Štiavnici (v blízkosti železničnej 

stanice v Banskej Štiavnici). Odtiaľ sa viedla buď do banskoštiavnickej huty, kde slúžila ako chladiaca 

voda pre šmelcovací proces i na pohon hydroelektrárne uvedenej do prevádzky v roku 1895, na 

osvetlenie huty a závodných bytov, alebo vodným jarkom tiekla k stupe č. 12. Od tejto stupy tiekla do 

potoka Štiavnička, kde sa najskôr spájala s vodami zo Štiavnickej doliny a potom s vodami zo 

Štefultovskej doliny, ako aj s vodami z windšachtských nádrží. Spojený vodný prúd slúžil pre stupy 

v Banskoštiavnickej a Svätoantonskej doline a poháňal i Francisovu vodnú turbínu z roku 1903.   

V súčasnosti je vodná nádrž Kolpašská malá v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

štátny podnik, ktorý v rokoch 2007-2008 realizoval obnovu bezpečnostného priepadu, výpustného 

systému a manipulačného objektu na korune hrádze, ako aj hrádzového telesa vodnej nádrže 

(podrobnejší opis viď. jednotlivé PO).   

 

4.2.3. Stavebno-historický popis veci: 

Vodná nádrž pozostáva z viacerých stavebno-konštrukčných častí, ktoré sú doplnené technologickými 

zariadeniami, zabezpečujucími jej funkčnosť, tzn. akumuláciu a reguláciu vody: 

I. Nádrž vodná - zátopa nádrže (zátopová oblasť) 

II. Hrádza - teleso hrádze 

III. Bezpečnostný priepad 

IV. Kanál vodný - prívodný jarok – Spodný jarok 

V. Kanál vodný - zberný jarok – Talvízsky zberný jarok 

VI. Kanál vodný – odvádzací – náhonný jarok s akvaduktom 

VII. Zariadenie technologické – výpustný systém (dnový výpust, ovládanie dnového 

výpustu a odtoková štôlňa, manipulačný objekt) 

 

I. Nádrž vodná - zátopa nádrže (zátopová oblasť) 

Ide o samotné teleso vodnej nádrže, resp. o jej zbernú časť, v ktorej bola zadržiavaná naakumulovaná 

voda. Detaily o spôsobe úpravy dna a svahov zátopy nie sú známe, ale predpokladáme, že nešlo 

o zložitý proces výstavby (napr. špeciálne zhutňovanie a i.). Dno bolo pravdepodobne tvorené 

nepriepustným podložím a nepriepustnosť svahov mohla byť teoreticky v prípade potreby zvyšovaná 

použitím ílovitých zemín. Vodná nádrž má objem zátopy 107 400 m³, maximálnu hĺbku 6,6 m 

a rozlohu 1,1453 ha. Zátopa nádrže je v súčasnosti evidovaná ako NKP nádrž vodná pod č. ÚZPF 

3268/1.  

 

II. Hrádza - teleso hrádze  

Pri samotnom hrádzovom telese ide o zemný heterogénny typ hrádze, ktorá je budovaná zo suťových 

hlín a usporiadaná na spôsob jadrového tesnenia. Hrádza sa skladá zo štyroch častí: 

- Jadro hrádze (tesniace teleso) z utlačeného ílu a hliny 

- Návodný svah – násyp suťových hlín na návodnej strane hrádze v sklone  

- Vzdušný svah – násyp suťových hlín na vzdušnej strane hrádze v sklone 

- Koruna hrádze  
- Spevnenie návodného svahu lomovým kameňom  

- Spevnenie vzdušného svahu trávovým drnom  

Na rozdiel od stavby hrádzového telesa vodných nádrží určených na chov rýb sa pri technológií 

výstavby banských vodných diel po prvý krát stretávame so stredným tesiacim jadrom. Zpočiatku sa 

pre stavbu tejto časti hrádze používal rovnaký materiál ako v časti vzdušného a návodného svahu, 

s rovnakou mierou potreby hutnenia návodnej časti hrádze, čo bolo síce bezpečnejšie ale takisto 
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drahšie. Pravdepodobne na základe potreby hospodárnosti pri stavbe banských vodných nádrží došlo k 

rozlišovaniu funkcie tesniacej a stabilizačnej. Z tohto dôvodu sa pre stavbu jadra hrádze v neskoršom 

období používali kvalitnejšie materiály (hliny, piesočnato-ílovité a hlinito-ílovité zeminy) 

s požiadavkou na odlišný spôsob spracovania. Pre zvýšenie nepriepustnosti a pevnosti sa v niektorých 

prípadoch pridávalo hydraulické vápno (tzv. francúzsky spôsob). Jadro bývalo založené až na úroveň 

nepriepustného podložia, kde bola v osi hrádze realizovaná širšia ryha, ktorá sa vyplnila zhutneným 

nepriepustným materiálom (tzv. zámok). V spodnej časti zámku sa ešte realizovala užšia a plytká ryha 

nazývaná kľúč. Šírka jadra hrádze vo vodorovnom reze dosahovala asi 1/3 celkovej šírky hrádze. 

Hnutňovanie bolo realizované drevenými tĺkmi (dovezené íly a hliny boli rovnomerne rozprestreté vo 

vrstve max. 8 cm, následné ubité; po troch takýchto vrstvách následne postriekané vodou a na ne 

následne ďalšie tri suché vrstvy). Súčasne so stavbou jadra boli s použitím suťových hlín realizované 

aj oba svahy hrádze, ktorých zhutňovanie bolo realizované len prechádzaním povozov, prinášajúcich 

materiál. Ako ochrana pred účinkami vĺn sa na návodnej strane hrádze realizoval kammenný násyp 

(príp. suchý kamenný múr) so zapustenou pätou asi 2 m pod úroveň dna hrádze alebo bol svah 

spevnený obložením lomovým kameňom. V prípade vodnej nádrže Kolpašská malá bol návodný svah 

hrádze spevnený lomovým kameňom. 

Vzdušný svah hrádze a koruna hrádze bývali spevňované trávovým drnom. Obe tieto časti hrádzového 

telesa sú rovnako upravené aj v súčasnosti. Koruna hrádze slúži na manipuláciu a je na nej umiestnený 

manipulačný objekt, tzv. mních. Hrádza sa budovala vždy do takej výšky, aby koruna hrádze 

prevyšovala najvyšší stav vody, aby tak nemohla byť nikdy preliata. 

Hrádzové teleso vodnej nádrže obsahuje aj súčasti výpustného systému, ktorý je popísaný ako 

samostatný PO (viď „zariadenie technologické“). 

Koruna hrádze Kolpašskej malej vodnej nádrže má dĺžku 79,9 m a šírku 6 m, výška koruny hrádze 

predstavuje 6,8 m.  

Hrádza je navrhovaná na vyhlásenie za NKP a spracovaná ako samostatný PO NKP.  

 

III.  Bezpečnostný priepad 

Za účelom zabezpečenia ochrany vodnej nádrže pred preliatím vody (okrem faktu, že výška hrádze 

dostatočne prevyšovala maximálnu hladinu vody v nádrži) bol vybudovaný tzv. bezpečnostný priepad. 

Bezpečnostný priepad bol budovaný priamo v korune hrádze alebo mimo nej v boku. Druhé riešenie 

bolo bezpečnejšie. Bezpečnostný priepad býval realizovaný s použitím silných drevených trámov 

alebo bolo použité obloženie lomovým kameňom. Rovnako tak bolo upravené aj koryto priepadu, 

ktoré bolo zaústené do výtoku dnového výpustu a odvádzača vody, čiže náhonného jarku.  

Pri bezpečnostnom priepade Kolpašskej malej vodnej nádrže ide v súčasnosti o tzv. čelný hrádzový 

priepad, u ktorého je prepad súčasťou hrádzového telesa (koruny hrádze). Vlastný čelný priepad je 

umiestnený na návodnom svahu hrádze. Návrh typu, materiálu a umiestnenia bezpečnostného priepadu 

vychádza z výpočtu potrebných základných parametrov priepadu, a to predovšetkým dĺžky prepadovej 

hrany a výšky prepadajúceho vodného lúča pri prechode návrhového prietoku. Ďalšou časťou je 

podpovrchový priepust, ktorý je súčasťou telesa hrádze (návodnéh svahu, koruny hrádze a vzdušného 

svahu). Priepust je tvorený betónovým kanalizačným potrubím, ktoré je na návodnej strane hrádze 

ukončené kameňom obkladaným pravouhlým otvorom. Podpovrchové potrubie pokračuje až k päte 

vzdušného svahu kde je vyústené na povrch v obdobnom riešení ako na návodnom svahu. Odtiaľ je 

voda usmerňovaná korytom bezpečnostného priepadu k náhonnému jakru.  Bezpečnostný priepad je 

navrhovaný na vyhlásenie za NKP a spracovaný ako samostatný PO NKP. 

 

IV. Kanál vodný - prívodný jarok – Spodný jarok 

Naakumulovanie vody vo vodných nádržiach bolo realizované formou zberných a prívodných jarkov 

v kombinácii so zachytením prirodzených malých vodných tokov, ak sa také v tej ktorej oblasti 

nachádzali. Prívodné jarky boli umelo vybudované vodné kanály (formou spevneného alebo 

nespevneného umelého koryta), ktoré privádzali vodu z miesta zdroja do vodnej nádrže. Prívodné 

jarky vodu prevažne nezbierali (na rozdiel od zberných jarkov), bývali to kratšie úseky jarkov slúžiace 
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na transport vody od zdroja priamo k miestu potreby. Kolpašská malá vodná nádrž mala jeden 

prívodný jarok, a to tzv. Spodný jarok (príp. Dolný).  

Spodný jarok privádzal vodu od miestneho vodného toku Jasenica k vodnej nádrži. Začína v mieste 

zaústenia Talvízskeho zberného jarku čo znamená, že ním bolo možné do vodnej nádrže Kolpašská 

malá privádzať aj zozbierané vody tohto zberného jarku.  V blízkosti vodnej nádrže bol tento zberný 

jarok spevnený kamenivom, spôsob úpravy vzdialenejšej časti nebol zistený (koryto jarku tejto časti 

Spodného jarku je dnes zaniknuté).  Celková dĺžka Spodného jarku predstavovala cca 530 m. Spodný 

jarok je navrhovaný na vyhlásenie za NKP a je spracovaný ako samostatný PO NKP v zachovanom 

rozsahu od miestnej cestnej komunikácie po jeho zaústenie do vodnej nádrže. 

 

V.  Kanál vodný - zberný jarok – Talvízsky zberný jarok 

Naakumulovanie vody vo vodných nádržiach bolo realizované formou zberných jarkov v kombinácii 

so zachytením prirodzených malých vodných tokov, ak sa také v tej ktorej oblasti nachádzali. Zberné 

jarky boli umelo vybudované vodné kanály (formou spevneného alebo nespevneného umelého koryta), 

ktoré zberali vodu z rozsiahlej oblasti a privádzali ju do vodnej nádrže. Kolpašská malá vodná nádrž 

mala jeden zberný jarok, a to Talvízsky zberný jarok (nazývaný aj Kolpašský zberný jarok).  

Talvízsky zberný jarok privádzal vodu z južnej časti územia (začiatok až v k. ú. Svätý Anton) priamo 

ku kotyru miestneho vodného toku Jasenica, z ktorého mohli byť jeho vody odvádzané Spodným 

jarkom priamo do Kolpašskej malej vodnej nádrže. Tento zberný jarok bol pravdepodobne tvorený  

terénnou ryhou (depresiou) bez spevnenia. Celková dĺžka zberného jarku predstavovala cca 3600 m. 

Talvízsky zberný jarok je navrhovaný na vyhlásenie za NKP a je spracovaný ako samostatný PO NKP.   

 

V. Náhonný jarok s akvaduktom 

Vznik Kolpašského náhonného jarku súvisel so zámerom využitia vody prirodzeného vodného toku 

Jasenica v Kolpašskej doline ešte pred rokom 1730 a až následne s výstavbou najprv Kolpašskej 

veľkej vodnej nádrže a následne Kolpašskej malej vodnej nádrže. Z dôvodu logickosti väzieb 

v priebehu výstavby Kolpašskej malej vodnej nádrže a s ohľadom na súčasné väzby je tento náhonný 

jarok súčasťou objektovej skladby Kolpašskej malej vodnej nádrže, ku ktorej bol v neskoršom období 

pripojený a kde aj v súčasnosti je situovaný jeho začiatok. 

Náhonný jarok (alebo odvádzač vody) slúžil na usmernenie a distribúciu naakumulovanej vody 

z vodnej nádrže na miesta určenia, či už išlo o objekt stupy, hutníckeho zariadenia alebo iného miesta, 

ktoré využívalo vodu v technologickom procese alebo jej energiu pre svoju činnosť.  

Celková dĺžka Kolpašského náhonného jarku pôvodne predstavovala cca 6000 m (až po nádrž Rybník 

v Banskej Štiavnici). Súčasťou jarku boli pôvodne aj pravdepodobne dve vodné štôlne, v tejto časti je 

však jarok v súčasnosti zaniknutý (ústia štôlní sú zasypané). V súčasnosti je jarok čitateľný a v rôznom 

stupni zachovania v rozsahu cca 4500 m (od vodných nádrží po akvadukt). Na náhonnom jarku bol 

v časti Kysihýbla v rokoch 1871-1873 vybudovaný akvadukt – trojpoľová oceľová trámová mostná 

konštrukcia na murovaných nosníkoch so žľabom zabezpečujúcim vedenie vody. Akvadukty (miestne 

„špunty“) boli budované na vodovodných jarkoch v miestach s priesakmi alebo tam, kde bolo potrebné 

premostenie terénneho zárezu, čo v tomto prípade bol zárez úzkokoľajnej železnice. Z dôvodu 

významu náhonného jarku a zachovania akvaduktu je jarok aj napriek rôznemu stupňu zachovanosti 

predmetom vyhlásenia za NKP a je spracovaný ako samostatný PO NKP.   

   

VII. Zariadenie technologické - technológia výpustného systému (dnový výpust, ovládanie 

dnového výpustu a odtoková štôlňa, manipulačný objekt) 

Dnový výpust býva umiestnený pod návodným svahom hrádze, vždy na najhlbšom mieste nádrže 

a realizovaný býval formou výpustného dreveného (dubového) potrubia umiestneného v telese hrádze. 

Potrubie bolo zhotovované tesaním alebo vŕtaním z najzdravších dubových kmeňov. Tesané potrubie 

sa ukladalo na drevené pražce a bolo zakryté dreveným poklopom pripojeným k potrubiu železnými 

svorníkmi. Po celej dĺžke zvyklo byť obsypané zhutneným ílom. Vnútorný priemer potrubia bol 

zvyčajne 7,8 alebo 9 palcov (18,4 – 21 – 23,7 cm) a hrúbka steny potrubia bola 4 palce (10,5 cm). 
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Kusy potrubia boli tesne spojené a na spojoch utesnené konopou a zadechtovaním. V prípade vodnej 

nádrže Kolpašská malá išlo pôvodne pravdepodobne už o kovové potrubie. Celé potrubie bolo uložené 

pod určitým spádom a na návodnej strane hrádze vyčnievalo mimo telesa hrádze. Bolo podmurované 

a s ohľadom na nánosy naplavením umiestňované vo výške cca 0,6 – 1,2 m nad dnom nádrže. 

Uzatváranie výpustného potrubia bolo umiestnené na návodnej strane hrádze a bolo realizované 

rôznymi formami. Boli to drevené alebo kovové (zväčša bronzové) šupátka, ktoré sa pohybovali 

v príslušnom vedení (otvorenie, zatvorenie), alebo dreveným kužeľovým piestom potiahnutým kožou, 

alebo piestom kovovým. V prípade tejto vodnej nádrže išlo o bronzové šupátka, ktoré boli pri 

rekonštrukcii vodnej nádrže v rokoch 2007-2008 vymenené za v súčasnosti používaný typ uzáveru.  

Dnový výpust býval umiestnený v tzv. filtračnom zrube (v súčasnosti nahrádzaný vtokovým 

objektom), ktorý slúžil na zabránenie vniknutiu nečistôt a následnému upchaniu dnového výpustu. Išlo 

o štvorcový objekt umiestnený nad koncom vyčnievajúceho potrubia, o rozmeroch 220 x 220 x 300 

cm. Hore mal otvárací poklop, ktorým bolo možné sa doň spustiť. V spodnej časti boli vyrezané otvory 

pre vtekanie vody chránené sitom.  

Ovládanie dnového výpustu  

Šupátko dnového výpustu bývalo skrutkou pripevnené k šikmo zrezanému potrubiu a k jeho 

pohyblivej časti bolo pripevnené na tiahlo, ktorým sa z koruny hrádze regulovala veľkosť vtokového 

otvoru dnového výpustu. Tiahlova tyč bola chránená dreveným obložením a končila v manipulačnom 

objekte na korune hrádze (tzv. mních). Tiahlo ležalo na vodiacich kozlíkoch zamurovaných do 

návodného svahu hrádze. Kozlíky boli zakončené valčekmi, na ktorých sa tiahlo pohybovalo pomocou 

pák, skrutiek alebo iného zariadenia. Tento spôsob riešenia bol uplatnený aj v prípade vodnej nádrže 

Kolpašská malá a bol predmetom obnovy v rokoch 2007-2008.  

Manipulačný objekt - ide o stavebný objekt na korune hrádze, v ktorom bolo umiestnené zariadenie 

na ovládanie výpustného systému (otváranie, zatváranie), resp. ukončenie tiahla uloženého na 

návodnom svahu hrádze. Tiahlo sa ovládalo priamo z koruny hrádze. Aby toto zariadenie nemohlo byť 

zneužité, bolo ukončenie zariadenia obostavané malou drevenou búdkou, ktorá sa uzatvárala pomocou 

zámku.  

Odtoková štôlňa a odpadové koryto 
Na vzdušnej strane hrádze mohlo potrubie dnového výpustu ústiť do tzv. vývaru umiestneného buď vo 

vstupnej štôlni alebo mimo telesa hrádze (vnútorný alebo vonkajší vývar). Vstupný objekt v prípade 

vnútorného vývaru bol náznakom budúcej odtokovej štôlne, ktorá pri neskôr budovaných hrádzach 

prebiehala naprieč hrádzou v jej základoch. V prípade vodnej nádrže Kolpašská malá išlo pôvodne 

o odtokovú štôlňu, ktorá bola pravdepodobne v 2. polovici 20. storočia zasypaná a nahradená 

betónovým potrubím vyústeným pri päte vzdušného svahu. Štôlňa a vstupný portál boli ppredmetom 

obnovy v rokoch 2007-2008 a sú realizované v kamennej výmurovke. Odpadové koryto odtokovej 

štôlne začínalo bezprostredne za vyústením štôlne a viedlo vodu smerom ku korytu bezpečnostného 

priepadu a následne k potoku a náhonnému jarku.  

Výpustný systém vodnej nádrže Kolpašská malá bol predmetom obnovy súčasného správcu 

a v súčasnosti je plne funkčný. Výpustný systém (zariadenie technologické) je predmetom vyhlásenia 

za NKP a je spracovaný ako samostatný PO NKP.   

  

5. STAV VECI: Teleso hrádze a zátopa Kolpašskej malej vodnej nádrže sú do súčasnosti zachované 

v pôvodnom rozsahu. Všetky súčasti vodnej nádrže (okrem banských jarkov) prešli v rokoch 2007-

2008 rekonštrukciou správcu. Vodná nádrž a všetky jej stavebno-konštrukčné a technologiské súčasti 

sú v súčasnosti plne funkčné. Zberný, náhonný a prívodný jarok nie sú v súčasnosti využívané, sú 

lokálne zaniknuté alebo prerušené. Časť Spodného jarku (zasypaná v roku 2014) je súčasťou 

protipovodňových opatrení obce Banský Studenec.   

 

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: V súčasnosti je vodná nádrž Kolpašská malá využívaná na rybochovné 

a lovné účely; jarky využitie nemajú.  
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7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:  
7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovo-

priestorové a dispozičné členenie všetkých pôvodných súčastí vodnej nádrže, ich materiálové a 

stavebno-konštrukčné riešenie a všetky technologické časti (teleso hrádze, zátopa nádrže, dnový 

výpust, ovládanie dnového výpustu a odtoková štôlňa, manipulačný objekt, zberný, prívodný 

a náhonný jarok a ich súčasti). Predmetom pamiatkovej ochrany sú aj nepredvídané nálezy 

pamiatkových hodnôt pod terénom v priebehu banského vodohospodárskeho diela.  

 

Historická a krajinná hodnota:  

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti; 

 dokumentuje technologický spôsob zachytenia, akumulácie a distribúcie vody pre jej využitie v 

baníckej činnosti s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých 

mechanizmov a zákonitostí;  

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu; 

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí. 

 

Architektonická a remeselná hodnota:  

 všetky stavebno-konštrukčné a technologické súčasti vodnej nádrže a banských jarkov sú 

špecifickou technicko-vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje významné technické dielo 

v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec; 

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát, resp. 

miestne špecifikum, nielen z hľadiska materiálového riešenia ale najmä konštrukčného 

zhotovenia;  

 všetky časti osadené „in situ“ 

 akvadukt je technickým stavebným dielom 19. storočia, ktoré vychádza z pôvodne 

navrhovaných spôsobov premostenia - tzv. špuntov (drevené konštrukcie v 18. storočí), 

s použitím materiálov 19. storočia; 

 remeselná hodnota je prezentovaná spôsobom výstavby jednotlivých súčastí vodného diela v 

kamennej výmurovke  a spevňovania bokov a dna kamenivom ukladaným na sucho.   

 

Technická hodnota:  

 celé technické dielo, technologický spôsob jeho výstavby, všetky jeho časti a použitý materiál 

je vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela 

a nositeľom technickej hodnoty; 

 vodná nádrž a všetky jej stavebno-konštrukčné a technologické súčasti spolu s banskými 

jarkami predstavujú súčasť významného technického diela v rámci regiónu a územia Slovenska 

vôbec; 

 predstavuje a reprezentuje technologický spôsob zberu, vedenia, akumulácie a distribúcie 

povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve s využitím existujúcich 

daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí (spád terénu 

a gravitácia). 

 vybudovaný systém zberných, náhonných a spojovacích jarkov a vodných nádrží bol odozvou 

na zhoršujúci sa stav v miestnych baniach (spodná voda) a na energetickú krízu, ktorú bolo 

potrebné riešiť; vybudovaný vodohospodársky systém bol zásadným krokom pre pokračovanie 

banskej činnosti v regióne a stal sa významným a zásadným v histórii vedy a techniky. 
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7.2. Zhodnotenie významu: Kolpašská malá vodná nádrž a všetky jej stavebno-konštrukčné 

a technologické súčasti, spolu s jarkami sú neoddeliteľnou súčasťou unikátneho banskoštiavnického 

vodohospodárskeho systému, ktorý sa zachoval in situ v autentickej podobe v pôvodnom rozsahu, 

s malými lokálnymi narušeniami alebo poškodeniami. Dokumentuje významné a unikátne technické 

dielo spojené s banskou činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti 

krajinného prostredia a aplikácie jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Vodohospodársky systém 

a spôsob jeho fungovania je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti vo svojej 

dobe, prekračujúc hranice regiónu.  

 

8. LITERATÚRA 

DURBÁK, M. a kol.: Odkazy minulosti II, Banské technické a kultúrne pamiatky lokality Unesco – 

Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. Banská Bystrica: TBB, a.s., 2017. 

KLADIVÍK, Eugen: Popredné miesto slovenského rudného baníctva v Európe v odvodňovaní baní 

v 18. a 19. storočí. Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku. Zborník 

prednášok 08.-09.2010. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica: 2010. 

KOLEKTÍV: Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky priľahlého okolia. Nominačný 

spis pre zápis lokality na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO podľa 

dohovoru. Bratislava: MŽP SR, 1992.  

KOLEKTÍV: Tajchy ′86. Životné prostredie a geotechnické problémy záchrany starých stavebných 

a banských vodných diel v okolí Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica, Kolpachy: jún 1986. 

LICHNER, M. a kol.: Banskoštiavnické tajchy. Banská Bystrica: Harmony, 1999. 

LICHNER, M. a kol.: Banská Štiavnica – svedectvo času. Banská Bystrica: Štúdio Harmony, 2002. 

PLICKOVÁ, E.: Banská Štiavnica. Martin: Osveta, 1982. 

SMOLKA, J. a kol.: Záverečná správa geologickej úlohy č. 0400. Zriadenie banskoštiavnického 

Geoparku. Bratislava: Geofond, 2005. 

 

9. DOKUMENTÁCIA: 

Analýza prívodných jarkov Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému – z pohľadu potreby 

prehodnotenia správcovstva. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Žilina, Stredisko 

prevádzky a rozvoja historických vodných diel Banská Štiavnica. Január 2009. 

Spravodaj 2-4/2003. Historický význam banskoštiavnických vodných nádrží a problematika ich 

ochrany. Štiavnické Bane 18. a 19. september 2003. Odborný časopis pre techniku, ekonomiku 

a podnikanie v baníctve SR. Bevex – Banský výskum, spol. s r. o.  2003. 

Štiavnické jazerá. Historická štúdia k návrhu na ich vyhlásenie za technické pamiatky. Okresná 

pamiatková správa v Žiari nad Hronom. Ing. I. Herčko. Banská Štiavnica, 1974. 

 

10. FOTODOKUMENTÁCIA: 

Foto Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica, október 

2018 - marec 2019 

1. Celkový pohľad na zátopu nádrže Kolpašská malá zo severu, v pozadí viditeľný vzdušný svah hrádze 

s bezpečnostným priepadom vľavo a koruna hrádze s manipulačným objektom. 

2. Pohľad na hrádzové teleso Kolpašskej malej vodnej nádrže zo západu; návodný svah hrádze 

s bezpečnostným priepadom a tiahlovým systémom dnových výpustov a koruna hrádze s manipulačným 

objektom. 

3. Pohľad na hrádzu vodnej nádrže z východu; v popredí bezpečnostný priepad a manipulačný objekt na 

korune hrádze. Návodný svah hrádze v hornej časti spevnený kamenivom, v spodenej časti kamenno-

betónovými prefabrikátmi. 

4. Pohľad z východu na vzdušný svah hrádze z koruny hrádze; pri päte vzdušného svahu viditeľné ústie 

dnovej výpustnej štôlne a jej odpadové koryto. 

5. Pohľad z východu na manipulačný objekt na korune hrádze a drevenú kozlíkovú nosnú konštrukciu 

tiahel dnových uzáverov. 
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6. Pohľad na drevenú kozlíkovú nosnú konštrukciu tiahel dnových uzáverov na návodnom svahu hrádze 

a tiahlá; viditeľné aj kamenné a prefabrikátové spevnenie návodného svahu. 

7. Pohľad na vzdušný svah hrádzového telesa, ústie dnovej výpustnej štôlne a jej koryto (vľavo) 

a vyústenie bezpečnostného priepadu pod vzdušným svahom (vpravo) a koryto bezpečnostného 

priepadu. 

8. Pohľad na koryto bezpečnostného priepadu spevnené kamenno-betónovými prefabrikátmi, so zaústením 

koryta odtokovej štôlne. 

9. Pohľad na zaústenie tzv. Spodného prívodného jarku do vodnej nádrže Kolpašská malá, pri jej ľavom 

brehu. 

10. Pohľad na úsek Spodného jarku v blízkosti vodnej nádrže; boky a dno jarku spevnené kamennou 

výmurovkou. 

11. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku trasovaný na náprotivnej stane údolia obce Banský 

Studenec nad zástavbou rodinných domov; veľké šírkové parametre koryta jarku a vpravo obslužná 

komunikácia zarastená náletovými drevinami. 

12. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku v smere prúdenia vody; profilácia koryta jarku zachovaná, 

s náletovými drevinami, obslužná komunikácia poškodená eróziou pôdy. 

13. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku trasovaný v lesnom poraste; koryto jarku so zachovanou 

profiláciou a obslužná komunikácia so značnou šírkou. 

14. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku trasovaný v lesnom poraste; koryto jarku značne hlboké 

s úzkou obslužnou komunikáciou vľavo. 

15. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku v smere pôvodného prúdenia vody; obslužná komunikácia 

zachovaná, pôvodná profilácia koryta jarku zaniknutá. 

16. Pohľad na koncový úsek Talvízskeho zberného jarku pri tzv. Suchom potoku v miestnej časti pôvodne 

zvanej Majerištie (resp. jeho začiatok v smere pôvodného prúdenia vody). 

17. Pohľad na koryto Kolpašského náhonného jarku pred napojením vôd výpustného systému Kolpašskj 

veľkej v. n.; koryto spevnené kameňom. 

18. Koryto náhonného jarku a miestneho toku Jasenica; boky a dno spevnené kameňom; pohľad proti smeru 

prúdenia vody. 

19. Pohľad na zachované koryto i obslužnú komunikáciu náhonného jarku v smere prúdenia vody. 

20. Pokračovanie náhonného jarku s nespevneným korytom (vľavo) a obslužnou komunikáciou (vpravo). 

21. Pohľad na posledný úsek náhonného jarku pred miestnou cestnou komunikáciou v smere na Banskú 

Štiavnicu; koryto jarku spevnené kameňom, obslužná komunikácia zarastená drevinami. 

22. Úsek Kolpašského náhonného jarku vedený po umelom násype pred miestnou časťou Kysihýbeľ; 

zachovaná profilácia koryta jarku (v strede); je pravdepodobné, že koryto bolo v tomto úseku pôvodne 

spevnené kameňom, ktoré sa však nezachovalo. 

23. Úsek náhonného jarku na násype; viditeľný pozostatok drevenej konštrukcie, ktorá pravdepodobne 

slúžila ako nosná konštrukcia pre zakrytie koryta jarku. 

24. Pohľad na úsek náhonného jarku s novodobo spevneným korytom, ktoré je zanesené lístím a prerastené 

náletovou vegetáciou. 

25. Pohľad na kovový žľab akvaduktu zabezpečujúci prevod vody cez terénny zárez, ponad dnes zaniknutú 

železnicu. 

26. Pohľad na akvadukt zo západu – dva murované nosníky a trojpoľová mostná konštrukcia. 

27. Pohľad na ukončenie kovového žľabu a pokračovanie náhonného jarku v smere na sever; koryto 

s betónovým spevnením a vloženým kovovým žľabom. 
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

Mapové podklady: 

 

 
 

1. Vyobrazenie Kolpašskej malej vodnej nádrže (červený ovál) na výreze z banskej mapy „Die Erzgänge 

von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica. 

 

 
 

2. Vyobrazenie Spodného jarku na výreze z banskej mapy „Die Erzgänge von Schemnitz und dessen 

Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica. 
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3. Vyobrazenie Talvízskeho zberného jarku vodnej nádrže Kolpašská malá na výreze z banskej mapy „Die 

Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica. 

 

 

 
 

4. Vyobrazenie Kolpašského náhonného jarku (červené šípky) na výreze z banskej mapy „Die Erzgänge 

von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica. 
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5. Vyobrazenie Kolpašskej malej vodnej nádrže (červený ovál) a Spodného jarku (červené šípky) na 

podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava. 

 

 

Fotodokumentácia: 
 

 

 

 
 

1. Celkový pohľad na zátopu nádrže Kolpašská malá zo severu, v pozadí viditeľný vzdušný svah hrádze 

s bezpečnostným priepadom vľavo a koruna hrádze s manipulačným objektom.  
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2. Pohľad na hrádzové teleso Kolpašskej malej vodnej nádrže zo západu; návodný svah hrádze s bezpečnostným 

priepadom a tiahlovým systémom dnových výpustov a koruna hrádze s manipulačným objektom.  

 

 

 
 

3. Pohľad na hrádzu vodnej nádrže z východu; v popredí bezpečnostný priepad a manipulačný objekt na korune 

hrádze. Návodný svah hrádze v hornej časti spevnený kamenivom, v spodenej časti kamenno-betónovými 

prefabrikátmi. 
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4. Pohľad z východu na vzdušný svah hrádze z koruny hrádze; pri päte vzdušného svahu viditeľné ústie dnovej 

výpustnej štôlne a jej odpadové koryto. 

 

 
 

5. Pohľad z východu na manipulačný objekt na korune hrádze a drevenú kozlíkovú nosnú konštrukciu tiahel dnových 

uzáverov.  
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6. Pohľad na drevenú kozlíkovú nosnú konštrukciu tiahel dnových uzáverov na návodnom svahu hrádze a tiahlá; 

viditeľné aj kamenné a prefabrikátové spevnenie návodného svahu. 

 

 

 
 

7. Pohľad na vzdušný svah hrádzového telesa, ústie dnovej výpustnej štôlne a jej koryto (vľavo) a vyústenie 

bezpečnostného priepadu pod vzdušným svahom (vpravo) a koryto bezpečnostného priepadu. 
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8. Pohľad na koryto bezpečnostného priepadu spevnené kamenno-betónovými prefabrikátmi, so zaústením koryta 

odtokovej štôlne. 

 

 

 
 

9. Pohľad na zaústenie tzv. Spodného prívodného jarku do vodnej nádrže Kolpašská malá, pri jej ľavom brehu.  
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10. Pohľad na úsek Spodného jarku v blízkosti vodnej nádrže; boky a dno jarku spevnené kamennou výmurovkou.  

 

 
 

11. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku trasovaný na náprotivnej stane údolia obce Banský Studenec nad 

zástavbou rodinných domov; veľké šírkové parametre koryta jarku a vpravo obslužná komunikácia zarastená 

náletovými drevinami.  
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12. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku v smere prúdenia vody; profilácia koryta jarku zachovaná, 

s náletovými drevinami, obslužná komunikácia poškodená eróziou pôdy.  

 

 

 
 

13. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku trasovaný v lesnom poraste; koryto jarku so zachovanou profiláciou 

a obslužná komunikácia so značnou šírkou. 
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14. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku trasovaný v lesnom poraste; koryto jarku značne hlboké s úzkou 

obslužnou komunikáciou vľavo.  

 

 

 
 

15. Pohľad na úsek Talvízskeho zberného jarku v smere pôvodného prúdenia vody; obslužná komunikácia zachovaná, 

pôvodná profilácia koryta jarku zaniknutá.    

 

 



24 

 

 
 

16. Pohľad na koncový úsek Talvízskeho zberného jarku pri tzv. Suchom potoku v miestnej časti pôvodne zvanej 

Majerištie (resp. jeho začiatok v smere pôvodného prúdenia vody).   

 

 

 

 

 
 

17. Pohľad na koryto Kolpašského náhonného jarku pred napojením vôd výpustného systému Kolpašskj veľkej v. n.; 

koryto spevnené kameňom. 
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18. Koryto náhonného jarku a miestneho toku Jasenica; boky a dno spevnené kameňom; pohľad proti smeru prúdenia 

vody. 

 
 

19. Pohľad na zachované koryto i obslužnú komunikáciu náhonného jarku v smere prúdenia vody. 
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20. Pokračovanie náhonného jarku s nespevneným korytom (vľavo) a obslužnou komunikáciou (vpravo). 

 

 
 

21. Pohľad na posledný úsek náhonného jarku pred miestnou cestnou komunikáciou v smere na Banskú Štiavnicu; 

koryto jarku spevnené kameňom, obslužná komunikácia zarastená drevinami.  
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22. Úsek Kolpašského náhonného jarku vedený po umelom násype pred miestnou časťou Kysihýbeľ; zachovaná 

profilácia koryta jarku (v strede); je pravdepodobné, že koryto bolo v tomto úseku pôvodne spevnené kameňom, 

ktoré sa však nezachovalo. 

 

 

 
 

23. Úsek náhonného jarku na násype; viditeľný pozostatok drevenej konštrukcie, ktorá pravdepodobne slúžila ako 

nosná konštrukcia pre zakrytie koryta jarku.  
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24. Pohľad na úsek náhonného jarku s novodobo spevneným korytom, ktoré je zanesené lístím a prerastené náletovou 

vegetáciou.  

 

 

 
 

25. Pohľad na kovový žľab akvaduktu zabezpečujúci prevod vody cez terénny zárez, ponad dnes zaniknutú železnicu.    
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26. Pohľad na akvadukt zo západu – dva murované nosníky a trojpoľová mostná konštrukcia.    

 

 

 
 

27. Pohľad na ukončenie kovového žľabu a pokračovanie náhonného jarku v smere na sever; koryto s betónovým 

spevnením a vloženým kovovým žľabom.  
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT 

 

1. NÁZOV VECI:   NÁDRŽ VODNÁ        
1.1. Bližšie určenie:   vodná     

1.2. Zaužívaný názov:  zátopa nádrže 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ A ADRESNÉ ÚDAJE: 

2.1. Mesto/obec:   BANSKÝ STUDENEC      

2.2. Okres, kraj:   Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj    

2.3. Katastrálne územie:   Banský Studenec    

2.4. Časť obce:       

2.5. Ulica/námestie:         

2.6. Orientačné číslo:       

2.7. Súpisné číslo:       

2.8. Stará adresa:     

2.9. Staré číslo:         

2.10. Určenie adresy popisom: takmer v strede obce Banský Studenec, na sever od hlavnej  

     cestnej komunikácie vo svahu nad zástavbou obce  

2.11. Parcelné čísla:   CKN č. 699 (súčasný rozsah evidovanej NKP) 

2.12. Súčasť pamiatkového územia: nie je súčasťou pamiatkového územia;  je súčasťou lokality  

           UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“  
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3. VLASTNÍK 

3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnickej osoby: 

CKN č. 699 : SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

3.2. Adresa vlastníka:  

SVP š. p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica 

3.3. Správca, užívateľ – adresa:   
 

4. Popis veci: 

4.1. Situovanie: Zátopa nádrže je súčasťou vodnej nádrže, ktorá je situovaná takmer v strede obce 

Banský Studenec, na severnom svahu nad miestnou cestnou komunikáciou a nadväzujúcou zástavbou 

rodinných domov. Nachádza sa v nadmorskej výške 598,59 m n. m. Zátopa nádrže je situovaná 

severne od hrádzového telesa a jej pozdĺžna os je orientovaná v smere severovýchod – juhozápad. 

Zátopa nádrže sa nachádza na parc. CKN č. 699 v katastrálnom území Banský Studenec.  

 

4.2. Stavebno-historický vývoj veci: Zátopa vodnej nádrže Kolpašská malá bola vybudovaná spolu 

s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami vodnej nádrže.  

O postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže (a zároveň zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej vodnej 

nádrže) sa hovorilo už v roku 1762, rozhodnutie o výstavbe je však z 08. 05. 1763. Potrebné proporcie 

tejto novej projektovanej vodnej nádrže na pohon deviatich želiez na 15 dní prevádzky dostal Jozef 

Karol Hell. Pôdorys nákresu s deklináciou vyhotovil adjunkt merača Legat. Približný rozpočet 

vyhotovil Matej Ziepser a podpísal ho aj J. K. Hell. Podľa tohto rozpočtu výdavky na stavbu mali byť 

4 000 zl. Iný navrhnutý rozpočet bol 5 200 zl. Skutočné výdavky na stavbu boli 4 037 zl. 32 ¾ gr. 

Začiatkom roka 1765 boli obe nádrže plné a v Kolpašskej malej vodnej nádrži bolo 23 ½ stopy vody 

ale vo februári už bola prázdna. Znovu sa naplnila v máji.  

Voda z oboch vodných nádrží bola odvádzaná najprv do koryta miestneho toku Jasenica a z neho do 

náhonného jarku, ktorého súčasťou bol aj akvadukt nad železničnou traťou z Banskej Štiavnice do 

Hronskej Dúbravy. Voda sa najprv používala na pohon vodných kolies a úpravnícke procesy 

v stupových úpravňach č. 14 a 15 na Rybníku v Banskej Štiavnici (v blízkosti železničnej stanice 

v Banskej Štiavnici). Odtiaľ sa viedla buď do banskoštiavnickej huty, kde slúžila ako chladiaca voda 

pre šmelcovací proces i na pohon hydroelektrárne uvedenej do prevádzky v roku 1895, na osvetlenie 

huty a závodných bytov, alebo vodným jarkom tiekla k stupe č. 12. Od tejto stupy tiekla do potoka 

Štiavnička, kde sa najskôr spájala s vodami zo Štiavnickej doliny a potom s vodami zo Štefultovskej 

doliny, ako aj s vodami z windšachtských nádrží. Spojený vodný prúd slúžil pre stupy 

v Banskoštiavnickej a Svätoantonskej doline a poháňal i Francisovu vodnú turbínu z roku 1903.   

V súčasnosti je vodná nádrž Kolpašská malá vo vlastníctve a správe Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, štátny podnik, ktorý v priestore zátopy nádrže realizoval v rokoch 2007-2008 rekonštrukčné 

práce súvisiace s obnovou výpustného systému, ovládania dnového výpustu, bezpečnostného priepadu 

a opevnenia návodnej strany hrádze.    

 

4.3. Stavebno-historický popis veci: Základnými merateľnými hodnotami a ukazovateľmi zátopy 

nádrže je pôdorysný priemet vodnej hladiny, tzv. zátopová čiara, reliéf dna a nábrežných stien zátopy 

a pozdĺžny sklon dna zátopy. Miesto pre výstavbu vodnej nádrže bolo vždy vyberané veľmi starostlivo 

a s ohľadom na existujúce danosti terénu tak, aby boli pri budovaní nádrže minimalizované potreby 

úprav terénu pre vybudovanie nádrže s  požadovaným objemom naakumulovanej vody. Ideálne bolo 

volené široké údolie, ktoré sa v jednom mieste silne zužovalo a malo malý spád.  

Po výbere vhodného miesta pre výstavbu vodnej nádrže bol realizovaný dôsledný prieskum pôdy, 

nánosových usadením a horninových vrstiev (najmä pri stavbe hrádzového telesa). Dôraz bol kladený 

najmä na nepriepustnosť geologických vrstiev podkladu. Pre úpravu dna a svahov zátopovej oblasti 

nádrže nepredpokladáme žiadne špecifické stavebno-technické postupy, ako je tomu pri výstavbe 

hrádzového telesa. Možno sa však domnievať, že v prípade potreby mohli byť pre zvýšenie tesnosti 

niektorých častí zátopy použité ílovité zeminy.  
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Pôdorysný priemet vodnej hladiny – rozloha zátopy nádrže sa do súčasnosti zachovala v pôvodnom 

rozsahu, ktorý predstavoval a predstavuje cca 1,1453 ha. Súčasťou zátopy nádrže je aj časť dnového 

výpustného systému, ktorý je samostatným PO (viď PO „zariadenie technologické“).  

5. STAV VECI: Pôdorysne je zátopa vodnej nádrže Kolpašská malá do súčasnosti zachovaná 

v pôvodnom rozsahu a tvare a jej stavebno-technický stav je dobrý.  

 

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Zátopa nádrže plní v súčasnosti pôvodnú funkciu, a to akumuláciu vody 

v priestore zátopy nádrže. Z dôvodu menšej rozlohy a bezprostrednej blízkosti Kolpašskej veľkej 

vodnej nádrže nie je Kolpašská malá vodná nádrž využívaná na rekreačné účely.   

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU: 

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovo-priestorové 

členenie, pôvodný reliéf dna zátopy ako aj nábrežné steny zátopy. Predmetom pamiatkovej ochrany sú aj 

nepredvídané nálezy pamiatkových hodnôt pod terénom v rozsahu zátopy nádrže. Objekt je nositeľom 

súboru pamiatkových hodnôt: 

 

Historická a krajinná hodnota: 

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti;  

 dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre jej využitie v baníckej činnosti 

s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí; 

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí. 

 

Architektonická hodnota:  

 všetky stavebno-konštrukčné súčasti zátopy nádrže sú špecifickou technicko-

vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu 

a územia Slovenska vôbec; 

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát, resp. 

miestne špecifikum, nie len z hľadiska materiálového riešenia ale najmä konštrukčného 

zhotovenia;  

 všetky časti osadené „in situ“. 

 

Technická hodnota:  

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu; 

 aj keď navrhovaná vec nepredstavuje samotné technické zariadenie v pravom význame, 

technologický spôsob výstavby zátopy nádrže, jej časti a použitý materiál je vzhľadom na svoju 

funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela a nositeľom technickej 

hodnoty; 

 zátopa nádrže predstavuje súčasť významného technického diela v rámci regiónu a územia 

Slovenska vôbec; 

 predstavuje technologický spôsob akumulácie povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej 

následné využitie v baníctve. 
 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: 

7.1.2. Remeselné detaily: 

7.1.3. Evidované hnuteľné kultúrne pamiatky: 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci:  

7.1.5. Technické riešenia: 
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7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod terénom a v hmote stavby, v ktorých sa tieto nachádzajú. 

7.1.7. História:  

 

7.2. Zhodnotenie významu: Zátopa vodnej nádrže Kolpašská malá je dôležitou a neoddeliteľnou 

súčasťou nielen samotnej vodnej nádrže, ale spolu s ostatnými jej stavebno-konštrukčnými 

a technologickými časťami je neoddeliteľnou súčasťou unikátneho banskoštiavnickohodrušského 

vodohospodárskeho systému, ktorý sa zachoval in situ v autentickej podobe v pôvodnom rozsahu, 

s malými lokálnymi narušeniami. Dokumentuje významné a unikátne technické dielo spojené 

s banskou činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia 

a aplikácie jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Vodné dielo je dokladom technického 

a technologického pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  

 

Fotodokumentácia súčasného stavu: 

(foto: Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica, október-

november 2018) 

1. Celkový pohľad v smere na severovýchod na zátopu vodnej nádrže Kolpašská malá z koruny 

hrádze, z jej západnej časti; vľavo v pozadí vodná nádrž Kolpašská veľká, vpravo manipulačný 

objekt Koplašskej malej vodnej nádrže.  

2. Celkový pohľad na zátopu vodnej nádrže z koruny hrádzového telesa v smere na východ.   

3. Pohľad na južnú časť zátopy nádrže v smere na východ od pravostranného zaviazania 

hrádzového telesa; v pozadí evidentná línia zaústenia Talvízskeho zberného jarku do vodnej 

nádrže.      
4. Pohľad na južnú časť zátopy nádrže; v pozadí hrádzové teleso s manipulačným objektom 

a bezpečnostným prepadom vľavo.      
5. Pohľad na južnú a strednú časť zátopy nádrže z pravého brehu; v pozadí hrádza vodnej nádrže 

s manipulačným objektom.      
6. Pohľad na severnú časť zátopy nádrže od spojovacieho priepustu vodných nádrží Koplašská 

malá a Kolpašská veľká.      
7. Pohľad zo severu na juh na väčšiu časť zátopy nádrže, pravý a ľavý breh a hrádzové teleso 

v pozadí.   
8. Pohľad na severnú časť zátopy nádrže z pravého brehu vodnej nádrže; v pozadí začiatok 

zátopovej oblasti.      
9. Pohľad na pravý breh Kolpašskej malej vodnej nádrže z miesta začiatku zátopovej oblasti.       
10. Pohľad na súčasný začiatok zátopovej oblasti a pravý breh vodnej nádrže.      
11. Pohľad na severnú časť zátopy nádrže v mieste prítoku vody a začiatku zátopovej oblasti; 

v pozadí hrádzové teleso.      
12. Pohľad na začiatok zátopovej oblasti a prítokový jarok vodnej nádrže.       
13. Pohľad na líniu prítokového jarku do vodnej nádrže  Kolpašská malá v mieste začiatku 

zátopovej oblasti.  
 

Historická dokumentácia: 

1. Pohľad na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská malá z východu; v pozadí Kolpašská veľká 

vodná nádrž. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk 

2. Pohľad z juhovýchodu na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská malá; v pozadí vodná 

nádrž Kolpašská veľká.  Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk 

 

 

 

 

Vyznačenie vodnej nádrže – zátopy nádrže na aktuálnej kat. mape 
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Parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec  
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Fotodokumentácia súčasného stavu: 

 

 

 
 

1. Celkový pohľad v smere na severovýchod na zátopu vodnej nádrže Kolpašská malá z koruny hrádze, z jej 

západnej časti; vľavo v pozadí vodná nádrž Kolpašská veľká, vpravo manipulačný objekt Koplašskej malej vodnej 

nádrže.  

 

 
  

2. Celkový pohľad na zátopu vodnej nádrže z koruny hrádzového telesa v smere na východ.   

 

 

 

 
 

3. Pohľad na južnú časť zátopy nádrže v smere na východ od pravostranného zaviazania hrádzového telesa; v pozadí 

evidentná línia zaústenia Talvízskeho zberného jarku do vodnej nádrže.      
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4. Pohľad na južnú časť zátopy nádrže; v pozadí hrádzové teleso s manipulačným objektom a bezpečnostným 

prepadom vľavo.      
 

 
 

5. Pohľad na južnú a strednú časť zátopy nádrže z pravého brehu; v pozadí hrádza vodnej nádrže s manipulačným 

objektom.      
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6. Pohľad na severnú časť zátopy nádrže od spojovacieho priepustu vodných nádrží Koplašská malá a Kolpašská 

veľká.      
 

 

 
 

7. Pohľad zo severu na juh na väčšiu časť zátopy nádrže, pravý a ľavý breh a hrádzové teleso v pozadí.   
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8. Pohľad na severnú časť zátopy nádrže z pravého brehu vodnej nádrže; v pozadí začiatok zátopovej oblasti.      
 

 

 
 

9. Pohľad na pravý breh Kolpašskej malej vodnej nádrže z miesta začiatku zátopovej oblasti.       
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10. Pohľad na súčasný začiatok zátopovej oblasti a pravý breh vodnej nádrže.      
 

 

 
 

11. Pohľad na severnú časť zátopy nádrže v mieste prítoku vody a začiatku zátopovej oblasti; v pozadí hrádzové 

teleso.      
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12. Pohľad na začiatok zátopovej oblasti a prítokový jarok vodnej nádrže.       
 

 

 
 

13. Pohľad na líniu prítokového jarku do vodnej nádrže  Kolpašská malá v mieste začiatku zátopovej oblasti.  
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Historická fotodokumentácia: 

 
 

1. Pohľad na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská malá z východu; v pozadí Kolpašská veľká vodná 

nádrž. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk 

 

 
 

2. Pohľad z juhovýchodu na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská malá; v pozadí vodná nádrž Kolpašskáá 

veľká.  Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk 
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT 

 

1. NÁZOV VECI:   HRÁDZA        
1.1. Bližšie určenie:   sypaná, spevnená     

1.2. Zaužívaný názov:  teleso hrádze, hrádza Kolpašskej malej vodnej nádrže 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ A ADRESNÉ ÚDAJE: 

2.1. Mesto/obec:   BANSKÝ STUDENEC      

2.2. Okres, kraj:   Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj    

2.3. Katastrálne územie:   Banský Studenec     

2.4. Časť obce:       

2.5. Ulica/námestie:         

2.6. Orientačné číslo:       

2.7. Súpisné číslo:       

2.8. Stará adresa:     

2.9. Staré číslo:         

2.10. Určenie adresy popisom:  takmer v strede obce Banský Studenec, na sever od hlavnej  

  cestnej komunikácie vo svahu nad zástavbou obce   

2.11. Parcelné čísla:              CKN č. 699, 660  

2.12. Súčasť pamiatkového územia: nie je súčasťou pamiatkového územia; je súčasťou lokality  

         UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“ 

 

 

 
 

 

3. VLASTNÍK 

3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnickej osoby: 

CKN č. 699, 660 : SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

3.2. Adresa vlastníka: 

SVP š. p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica 

3.3. Správca, užívateľ – adresa:  
 

4. Popis veci: 

4.1. Situovanie: Teleso hrádze je súčasťou vodnej nádrže, ktorá je situovaná takmer v strede obce 

Banský Studenec, na severnom svahu nad miestnou cestnou komunikáciou a nadväzujúcou zástavbou 

rodinných domov. Koruna hrádze sa nachádza sa v nadmorskej výške 598,59 m n. m. Teleso hrádze je 
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situované južne od zátopy nádrže, jeho pozdĺžna os je orientovaná v smere severozápad – juhovýchod 

a predstavuje ukončenie zátopovej oblasti vodnej nádrže.  

Návodný svah je súčasťou zátopy nádrže na parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec, koruna 

hrádzového telesa a vzdušný svah sa nachádzajú na parc. CKN č. 660, k. ú. Banský Studenec.   

 

4.2. Stavebno-historický vývoj: Hrádzové teleso vodnej nádrže Kolpašská malá bolo vybudované 

spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami vodnej nádrže.  

O postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže (a zároveň zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej vodnej 

nádrže) sa hovorilo už v roku 1762, rozhodnutie o výstavbe je však z 08. 05. 1763. Potrebné proporcie 

tejto novej projektovanej vodnej nádrže na pohon deviatich želiez na 15 dní prevádzky dostal Jozef 

Karol Hell. Pôdorys nákresu s deklináciou vyhotovil adjunkt merača Legat. Približný rozpočet 

vyhotovil Matej Ziepser a podpísal ho aj J. K. Hell. Podľa tohto rozpočtu výdavky na stavbu mali byť 

4 000 zl. Iný navrhnutý rozpočet bol 5 200 zl. Skutočné výdavky na stavbu boli 4 037 zl. 32 ¾ gr. 

Začiatkom roka 1765 boli obe nádrže plné a v Kolpašskej malej vodnej nádrži bolo 23 ½ stopy vody 

ale vo februári už bola prázdna. Znovu sa naplnila v máji.  

Voda z oboch vodných nádrží bola odvádzaná najprv do koryta miestneho toku Jasenica a z neho do 

náhonného jarku, ktorého súčasťou bol aj akvadukt nad železničnou traťou z Banskej Štiavnice do 

Hronskej Dúbravy. Voda sa najprv používala na pohon vodných kolies a úpravnícke procesy 

v stupových úpravniach č. 14 a 15 na Rybníku v Banskej Štiavnici (v blízkosti železničnej stanice 

v Banskej Štiavnici). Odtiaľ sa viedla buď do banskoštiavnickej huty, kde slúžila ako chladiaca voda 

pre šmelcovací proces i na pohon hydroelektrárne uvedenej do prevádzky v roku 1895, na osvetlenie 

huty a závodných bytov, alebo vodným jarkom tiekla k stupe č. 12. Od tejto stupy tiekla do potoka 

Štiavnička, kde sa najskôr spájala s vodami zo Štiavnickej doliny a potom s vodami zo Štefultovskej 

doliny, ako aj s vodami z windšachtských nádrží. Spojený vodný prúd slúžil pre stupy 

v Banskoštiavnickej a Svätoantonskej doline a poháňal i Francisovu vodnú turbínu z roku 1903.   

V súčasnosti je vodná nádrž Kolpašská malá vo vlastníctve a správe Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, štátny podnik, ktorý v rokoch 2007-2008 realizoval obnovu vodnej nádrže v rozsahu obnovy 

výpustného systému (ovládanie, dnové uzávery, odtoková štôlňa), bezpečnostného priepadu, 

opevnenia návodného svahu, rekultivácie koruny a vzdušného svahu hrádze. V súčasnosti vlastník 

vykonáva pravidelnú údržbu trávneho porastu na korune a vzdušnom svahu hrádze.     

 

4.2.3. Stavebno-historický popis veci:  

Pri samotnom hrádzovom telese ide o zemný heterogénny typ hrádze, ktorá je budovaná zo suťových 

hlín a usporiadaná na spôsob jadrového tesnenia. Hrádzové teleso sa skladá zo štyroch častí: 

I. Jadro hrádze (tesniace teleso) z utlačeného ílu a hliny 

II. Návodný svah – násyp suťových hlín na návodnej strane hrádze v sklone  

III. Vzdušný svah – násyp suťových hlín na vzdušnej strane hrádze v sklone  

IV. Koruna hrádze 
- Spevnenie návodného svahu lomovým kameňom  

- Spevnenie vzdušného svahu trávovým drnom 

Na rozdiel od stavby hrádzového telesa vodných nádrží určených na chov rýb sa pri technológií 

výstavby banských vodných diel po prvý krát stretávame so stredným tesiacim jadrom. Spočiatku sa 

pre stavbu tejto časti hrádze používal rovnaký materiál ako v časti vzdušného a návodného svahu, 

s rovnakou mierou potreby hutnenia návodnej časti hrádze, čo bolo síce bezpečnejšie ale takisto 

drahšie. Pravdepodobne na základe potreby hospodárnosti pri stavbe banských vodných nádrží došlo k 

rozlišovaniu funkcie tesniacej a stabilizačnej. Z tohto dôvodu sa pre stavbu jadra hrádze v neskoršom 

období používali kvalitnejšie materiály (hliny, piesočnato-ílovité a hlinito-ílovité zeminy) 

s požiadavkou na odlišný spôsob spracovania. Pre zvýšenie nepriepustnosti a pevnosti sa v niektorých 

prípadoch pridávalo hydraulické vápno (tzv. francúzsky spôsob). Jadro bývalo založené až na úroveň 

nepriepustného podložia, kde bola v osi hrádze realizovaná širšia ryha, ktorá sa vyplnila zhutneným 

nepriepustným materiálom (tzv. zámok). V spodnej časti zámku sa ešte realizovala užšia a plytká ryha 
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nazývaná kľúč. Šírka jadra hrádze vo vodorovnom reze dosahovala asi 1/3 celkovej šírky hrádze. 

Hnutňovanie bolo realizované drevenými tĺkmi (dovezené íly a hliny boli rovnomerne rozprestreté vo 

vrstve max. 8 cm, následné ubité; po troch takýchto vrstvách následne postriekané vodou a na ne 

následne ďalšie tri suché vrstvy). Súčasne so stavbou jadra boli s použitím suťových hlín realizované 

aj oba svahy hrádze, ktorých zhutňovanie bolo realizované len prechádzaním povozov, prinášajúcich 

materiál. Ako ochrana pred účinkami vĺn sa na návodnej strane hrádze realizoval kammenný násyp 

(príp. suchý kamenný múr) so zapustenou pätou asi 2 m pod úroveň dna hrádze alebo bol svah 

spevnený obložením lomovým kameňom. V prípade vodnej nádrže Kolpašská malá bol návodný svah 

hrádze pôvodne spevnený lomovým kameňom ukladaným na sucho. Pri poslednej obnove v rokoch 

2007-2008 bola časť pôvodného kamenného opevnenia nahradená nevhodnými kamenno-betónovými 

blokmi v spodnej časti a so zachovaním kamenného obloženia v hornej časti návodného svahu. Pri 

tejto obnove bol rekultivovaný tránatý porast koruny muriva a vzdušného svahu hrádze.  

Vzdušný svah hrádze a koruna hrádze bývali spevňované trávovým drnom. Obe tieto časti hrádzového 

telesa sú rovnako upravené aj v súčasnosti. Koruna hrádze slúži na manipuláciu a je na nej umiestnený 

manipulačný objekt, tzv. mních. Hrádza sa budovala vždy do takej výšky, aby koruna hrádze 

prevyšovala najvyšší stav vody, aby tak nemohla byť nikdy preliata. 

Hrádzové teleso vodnej nádrže obsahuje aj súčasti výpustného systému, ktorý je popísaný ako 

samostatný PO (viĎ PO „zariadenie technologické“). 

Koruna hrádze Kolpašskej malej vodnej nádrže má dĺžku 79,9 m a šírku 6 m, výška koruny hrádze 

predstavuje 6,8 m.  

 

5. STAV VECI: Hrádzové teleso vodnej nádrže Kolpašská malá bolo predmetom rekonštrukcie 

v rokoch 2007-2008. Návodný svah hrádze je z časti obložený kamenno-betónovými blokmi v spodnej 

časti a kamenným opevnením v hornej časti. Koruna hrádze a vzdušný svah sú upravené trávnym 

porastom, ktorý je pravidelne udržiavaný a kosený. V súčasnosti je hrádzové teleso v dobrom 

stavebno-technickom stave.   

 

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Hrádzové teleso plní pôvodnú funkciu zadržiavania naakumulovanej vody 

v priestore zátopy nádrže. Teleso hrádze, ako aj samotná vodná nádrž v súčasnosti neslúži rekreačným 

ani chovným účelom.  

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU: 

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: 
Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovo-priestorové členenie, materiálové a konštrukčné riešenie. 

Predmetom pamiatkovej ochrany sú aj nepredvídané nálezy pamiatkových hodnôt pod terénom v rozsahu 

hlavného hrádzového telesa.  

Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 
 

Historická a krajinná hodnota:  

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do 

Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica 

a technické pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického 

pokroku spoločnosti;  

 dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre jej využitie v baníckej činnosti 

s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov 

a zákonitostí; 

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu; 

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí. 
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Architektonická a remeselná hodnota:  

 všetky stavebno-konštrukčné časti hrádzového telesa sú špecifickou technicko-

vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu 

a územia Slovenska vôbec; 

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát, resp. 

miestne špecifikum, nie len z hľadiska materiálového riešenia ale najmä konštrukčného 

zhotovenia;   

 všetky časti osadené „in situ“; 

 remeselná úprava – spôsob spevňovania návodného svahu kamenivom a päty svahu formou 

suchého muriva. 

 

Technická hodnota:  

 aj keď navrhovaná vec nepredstavuje samotné technické zariadenie v pravom význame, 

technologický spôsob výstavby hrádze, jej konštrukčné časti a použitý materiál je vzhľadom na 

svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela a nositeľom 

technickej hodnoty; 

 predstavuje technologický spôsob akumulácie povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej 

následné využitie v baníctve. 
 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: 

7.1.2. Remeselné detaily: kamenné spevnenie návodného svahu hrádze kameňom ukladaným nasucho 

7.1.3. Evidované hnuteľné kultúrne pamiatky: 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci:  

7.1.5. Technické riešenia: technológia výstavby tesniaceho jadra hrádzového telesa a stabilizačných 

častí (svahov hrádze) 

7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod terénom a v hmote stavby, v ktorých sa tieto nachádzajú. 

7.1.7. História:  
 

7.2. Zhodnotenie významu: Teleso hrádze vodnej nádrže Kolpašská malá je dôležitou a 

neoddeliteľnou funkčnou súčasťou nielen samotnej vodnej nádrže, ale spolu s ostatnými jej stavebno-

konštrukčnými a technologickými časťami je neoddeliteľnou súčasťou unikátneho banskoštiavnického 

vodohospodárskeho systému, ktorý sa zachoval in situ v autentickej podobe v pôvodnom rozsahu, 

s malými lokálnymi narušeniami. Dokumentuje významné a unikátne technické dielo spojené 

s banskou činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia 

a aplikácie jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Vodné dielo je dokladom technického 

a technologického pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  

 

Fotodokumentácia súčasného stavu:  

(foto: Ing. Anna Faturová, október - november 2018) 

1. Celkový pohľad na hrádzové teleso a časť zátopy nádrže zo západu; v strede hrádze 

manipulačný objektpri pravostrannom zaviazaní hrádze bezpečnostný priepad.   

2. Pohľad na hrádzové teleso a väčšiu časť zátopy nádrže od ľavého brehu pri začiatku zátopovej 

oblasti; v strede hrádze manipulačný objekt.    

3. Pohľad na návodný svah a časť koruny hrádzového telesa od pravostranného zaviazania 

hrádze; návodný svah spevnený kamenivom v hornej časti a kamenno-betónovými blokmi 

v spodnej časti; vrchná časť návodného svahu a koruna hrádze upravená trávnym porastom.   

4. Pohľad na návodný svah hrádzového telesa a jeho kamenné a prefabrikátové spevnenie z 

ľavého brehu nádrže, od ľavostranného zaviazania hrádze.    

5. Pohľad v smere na juhovýchod na korunu hrádze, upravenú trávnym porastom.     

6. Pohľad na korunu hrádze upravenú trávnym porastom v smere na severovýchod.       
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7. Vzdušný svah hrádzového telesa upravený trávnym porastom od pravostrnného zaviazania 

hrádze.  
8. Pohľad na vzdušný svah hrádzového telesa od ľavostranného zaviazania hrádze.   
9. Celkový pohľad na vzdušný svah hrádzového telesa.    

 

Mapové podklady: 

1. Vyobrazenie hrádzového telesa vodnej nádrže Koplašská malá na podklade katastrálnej 

mapy. Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava. 

 

Grafická príloha: 

1. Pôdorys telesa hrádzí Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže (Kolpašská 

malá vyznačená červeným krúžkom). Zdroj: NOVÁK, J.: Zborník Slovenského 

banského múzea. Ročník VIII 1977. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica. 

Martin: Osveta, 1977. Príloha 2. 
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Vyznačenie hrádzového telesa na súčasnej katastrálnej mape. Zdroj: www. 

zbgis.skgeodesy.sk 

parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec 
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Fotodokumentácia súčasného stavu: 

 

 
 

1. Celkový pohľad na hrádzové teleso a časť zátopy nádrže zo západu; v strede hrádze manipulačný objekt pri 

pravostrannom zaviazaní hrádze bezpečnostný priepad.   

 

 

 
 

2. Pohľad na hrádzové teleso a väčšiu časť zátopy nádrže od ľavého brehu pri začiatku zátopovej oblasti; v strede 

hrádze manipulačný objekt.    
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3. Pohľad na návodný svah a časť koruny hrádzového telesa od pravostranného zaviazania hrádze; návodný svah 

spevnený kamenivom v hornej časti a kamenno-betónovými blokmi v spodnej časti; vrchná časť návodného svahu 

a koruna hrádze upravená trávnym porastom.   

 

 

 
 

4. Pohľad na návodný svah hrádzového telesa a jeho kamenné a prefabrikátové spevnenie z ľavého brehu nádrže, od 

ľavostranného zaviazania hrádze.    
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5. Pohľad v smere na juhovýchod na korunu hrádze, upravenú trávnym porastom.     

 

 
 

6. Pohľad na korunu hrádze upravenú trávnym porastom v smere na severovýchod.       
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7. Vzdušný svah hrádzového telesa upravený trávnym porastom od pravostrnného zaviazania hrádze.  
   
 

 
        

8. Pohľad na vzdušný svah hrádzového telesa od ľavostranného zaviazania hrádze.   
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9. Celkový pohľad na vzdušný svah hrádzového telesa.    
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Mapové podklady: 

 

 
 

1. Vyobrazenie hrádzového telesa vodnej nádrže Koplašská malá na podklade katastrálnej mapy. 

Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava. 

 

 

Grafická príloha: 
 

 
 

1. Pôdorys telesa hrádzí Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže (Kolpašská malá 

vyznačená červeným krúžkom). Zdroj: NOVÁK, J.: Zborník Slovenského banského múzea. Ročník 

VIII 1977. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica. Martin: Osveta, 1977. Príloha 2) 
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT 

 

1. NÁZOV VECI:  PRIEPAD HRÁDZE 
1.1. Bližšie určenie:  betón, kameň       

1.2. Zaužívaný názov: bezpečnostný priepad, priepust a koryto priepadu 

    

2. IDENTIFIKAČNÉ A ADRESNÉ ÚDAJE 

2.1. Mesto/obec: BANSKÝ STUDENEC  

2.2. Okres, kraj: Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj 

2.3. Katastrálne územie: Banský Studenec 

2.4. Časť obce:  

2.5. Ulica/námestie:  

2.6. Orientačné číslo :  

2.7. Súpisné číslo:  

2.8. Stará adresa:  

2.9. Staré číslo: 

2.10. Určenie adresy popisom: takmer v strede obce Banský Studenec, na sever od hlavnej cestnej  

 komunikácie vo svahu nad zástavbou obce   

2.11. Parcelné čísla:  CKN č. 699 (časť), CKN č. 660 (časť), CKN č. 450/5 

2.12. Súčasť pamiatkového územia: nie je súčasťou pamiatkového územia; je súčasťou lokality  

  UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“  

 

 

 
 

3. VLASTNÍK 

3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnickej osoby: 

CKN č. 699, 660, 450/5 : SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

3.2. Adresa vlastníka: 

SVP, š. p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 

3.3. Správca, užívateľ – adresa:   
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4. Popis veci: 

4.1. Situovanie: Bezpečnostný priepad a koryto priepadu sú súčasťou vodnej nádrže Kolpašská malá, 

ktorá je situovaná takmer v strede obce Banský Studenec, na severnom svahu nad miestnou cestnou 

komunikáciou a nadväzujúcou zástavbou rodinných domov. Koruna hrádze sa nachádza sa 

v nadmorskej výške 598,59 m n. m. Teleso hrádze je situované južne od zátopy nádrže, jeho pozdĺžna 

os je orientovaná v smere severozápad – juhovýchod a predstavuje ukončenie zátopovej oblasti vodnej 

nádrže.  

Samotný bezpečnostný priepad je situovaný pri ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa vo 

východnej časti hrádzového telesa. Hrana priepadu, resp. samotný priepad je súčasťou návodného 

svahu hrádze vodnej nádrže na parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec, priepust je súčasťou koruny 

hrádze a následne vzdušného svahu hrádze na parc. CKN č. 660, k. ú. Banský Studenec. Priepust je 

následne samostatne parcelne vymedzený parc. CKN č. 450/5, k. ú. Banský Studenec, na ktorej sa 

nachádza vyústenie priepustu a následne aj koryto priepadu. Koryto sa následne napája na náhonný 

jarok, resp. úsek tvoriaci aj miestny potok.   

 

4.2. Stavebno-historický vývoj: Bezpečnostný priepad bol budovaný za účelom zabezpečenia 

ochrany vodnej nádrže pred preliatím vody cez korunu hrádze a jej následnému poškodeniu (okrem 

faktu, že výška hrádze dostatočne prevyšovala maximálnu hladinu vody v nádrži).   

Bezpečnostný priepad býval budovaný priamo v korune hrádze alebo mimo nej v boku. Druhé riešenie 

bolo bezpečnejšie. Bezpečnostný priepad býval realizovaný s použitím obkladu zo silných drevených 

trámov alebo bol obložený lomovým kameňom. Rovnako bývalo upravené aj koryto priepadu, ktoré 

mohlo byť zaústené do odpadového koryta dnového výpustu a odvádzača vody, čiže náhonného jarku, 

alebo bývalo prepojenie opačné (dnový výpust bol zaústený do kryta bezpečnostného priepadu, ktoré 

sa v časti napojenia menilo na náhonný jarok). Spôsob zaústenia jednotlivých častí bol volený podľa 

konkrétnych terénnych daností.  

O postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n. sa 

hovorilo už v roku 1762, rozhodnutie o výstavbe je však z 08.05.1763. Potrebné proporcie tejto novej 

projektovanej vodnej nádrže na pohon deviatich želiez na 15 dní prevádzky dostal Jozef Karol Hell. 

Pôdorys nákresu s deklináciou vyhotovil adjunkt merača Legat. Približný rozpočet vyhotovil Matej 

Ziepser a podpísal ho aj J. K. Hell. Podľa tohto rozpočtu výdavky na stavbu mali byť 4 000 zl. Iný 

navrhnutý rozpočet bol 5 200 zl. Skutočné výdavky na stavbu boli 4 037 zl. 32 ¾ gr. Začiatkom roka 

1765 boli obe nádrže plné a v malej nádrži bolo 23 ½ stopy vody ale vo februári už bola prázdna. 

Znovu sa naplnila v máji.  

O výstavbe a  pôvodnom materiálovom riešení  bezpečnostného priepadu na korune hrádze Kolpašskej 

malej vodnej nádrže sa nepodarilo zistiť bližšie informácie, je však možné predpokladať, že bol 

postavený spolu s výstavbou nádrže. Rovnako je možné predpokladať, že pri výstavbe Kolpašskej 

malej a zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej vodnej nádrže bol pôvodný bezpečnostný priepad 

Kolpašskej veľkej vodnej nádrže odstránený a bol zriadený spoločný bezpečnostný priepad na korune 

hrádze Kolpašskej malej vodnej nádrže (keďže obe nádrže boli prepojené, nebolo potrebné budovať 

dva bezpečnostné priepady).  

Bezpečnostný priepad bol pravdepodobne v 2. polovici 20. storočia rekonštruovaný a riešený vo forme 

betónového potrubia osadeného v korune hrádze. Potrubie bolo po prechode korunou hrádze ukončené 

šachtou a následne voda pretekala opäť podpovrchovo umiestneným betónovým potrubím v celom 

rozsahu vzdušného svahu hrádze až ku korytu náhonného jarku, resp. potoka. Tento bezpečnostný 

priepad nemal tzv.vlastnú priepadovú hranu. Pri obnove bezpečnostného priepadu Slovenským 

vodohospodárskym podnikom v rokoch 2007-2008 bol bezpečnostný priepad riešený ako plytký 

šachtový priepad s následným priepustom v rozsahu koruny hrádze a korytom, tvoreným čiastočne 

podpovrchovým uzavretým potrubím a čiastočne otvoreným korytom.  
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4.3 Stavebno-historický popis veci:  

Bezpečnostný priepad vodnej nádrže Kolpašská malá pozostáva z troch častí. Predstavujú ich samotná 

časť priepadu, priepust a koryto priepadu: 

I. Priepad 

II. Priepust 
III. Koryto priepadu alebo skĺz priepadu 

 

I. Priepad  

V prípade bezpečnostného priepadu (alebo tzv. vlastnej prepadovej hrany) Kolpašskej malej (a 

zároveň aj Kolpašskej veľkej) vodnej nádrže ide tzv. čelný hrádzový priepad, u ktorého je prepad 

súčasťou hrádzového telesa (koruny hrádze). Vlastný čelný priepad je umiestnený na návodnom svahu 

hrádze. Návrh typu, materiálu a umiestnenia bezpečnostného priepadu vychádza z výpočtu potrebných 

základných parametrov priepadu, a to predovšetkým dĺžky prepadovej hrany a výšky prepadajúceho 

vodného lúča pri prechode návrhového prietoku. Bezpečnostný priepad je vybudovaný na ľavom 

zaviazaní hrádze ako plytký šachtový priepad. Betónová konštrukcia priepadu je obložená kamenným 

obkladom (ryolit).    

 

II. Priepust 

Priepust je súčasťou telesa hrádze (návodného svahu, koruny hrádze a vzdušného svahu) s celkovou 

dĺžkou približne 12 m. Priepust je tvorený betónovým kanalizačným potrubím, ktoré je na strane 

návodného svahu hrádze ukončené betónovou klenbovou konštrukciou oobloženou kameňom (ryolit).     

 

III. Koryto priepadu  

Koryto priepadu nadväzuje priamo na ukončenie priepustu, ktoré je ale realizované pod povrchom, 

takže nie je vnímateľné. Od koruny hrádze a v priebehu celého vzdušného svahu hrádze je koryto 

realizované formou podpovrchového uzavretého kanála, ktorý je tvorený betónovým kanalizačným 

potrubím. Vodorovná dĺžka podpovrchového koryta predstavuje približne 42 m. Následne je 

podpovrchové koryto vyústené na povrch betónovou konštrukciou s nábehovými hranami obloženou 

kamenným obkladom (ryolit). Následne je koryto k zaústeniu do náhonného jarku realizované 

lichobežníkovým otvoreným profilom, s uplatnením kamenno-betónových blokov (dno a boky).  

 

5. STAV VECI: Bezpečnostný priepad a koryto priepadu vodnej nádrže Kolpašská malá sú 

v súčasnosti v dobrom stavebno-technickom stave a sú plne funkčné.  

 

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Bezpečnostný priepad a koryto priepadu plnia svoju funkciu, čo 

predstavuje odvedenie nadbytočnej vody z nádrže. Samotná vodná nádrž slúži v súčasnosti 

rybochovnému účelu.  

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU: 

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: 

Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovo-priestorové členenie a jeho situovanie. Dochovaný 

architektonický výraz a materiálové riešenie je v podobe po rekonštrukcii v 2. pol. 20. stor.  

Predmetom pamiatkovej ochrany sú aj nepredvídané nálezy pamiatkových hodnôt pod terénom 

v rozsahu bezpečnostného priepadu a koryta priepadu. 

Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 

 

Historická a krajinná hodnota:  

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti;  
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 dokumentuje technologický spôsob akumulácie vody pre jej využitie v baníckej činnosti 

s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí;  

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu; 

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí. 

 

Architektonická a remeselná hodnota:  

 všetky stavebno-konštrukčné časti bezpečnostného priepadu a koryta priepadu sú špecifickou 

technicko-vodohospodárskou stavbou;  

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát, resp. 

miestne špecifikum, nielen z hľadiska materiálového riešenia ale najmä konštrukčného 

zhotovenia; 

 remeselné riešenie je prezentovaná spôsobom spevňovania častí bezpečnostného priepadu 

kameňom (v súčasnosti kamenný obklad).   

 

Technická hodnota:  

 aj keď navrhovaná vec nepredstavuje samotné technické zariadenie v pravom význame, 

technologický spôsob zabezpečenia bezpečnej prevádzky vodnej nádrže bezpečnostným 

priepadom, jeho jednotlivé časti a použitý materiál je vzhľadom na svoju funkciu jednou 

z dôležitých súčastí vodného diela a nositeľom technickej hodnoty 

 predstavuje technologický spôsob akumulácie povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej 

následné využitie v baníctve 

 stavebno-konštrukčné časti bezečnostného priepadu sú samostatnou vodohospodárskou 

stavbou, ktorá predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu a územia Slovenska 

vôbec;  

 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: 

7.1.2. Remeselné detaily: 

7.1.3. Evidované hnuteľné kultúrne pamiatky: 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci:  

7.1.5. Technické riešenia: 
7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod terénom a v hmote stavby, v ktorých sa tieto nachádzajú. 

7.1.7. História:  
 

7.2. Zhodnotenie významu: Bezpečnostný priepad a koryto priepadu sú dôležitými a neoddeliteľnými 

funkčnými súčasťami nielen samotnej vodnej nádrže, ale spolu s ostatnými jej stavebno-

konštrukčnými a technologickými časťami sú neoddeliteľnou súčasťou unikátneho banskoštiavnického 

vodohospodárskeho systému, ktorý sa zachoval in situ v čiastočne pozmenenej podobe ale 

pravdepodobne v pôvodnom rozsahu, len s malými lokálnymi narušeniami (zväčša len zmenou 

pôvodne požitých materiálov). Dokumentuje významné a unikátne technické dielo spojené s banskou 

činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia a aplikácie 

jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Vodné dielo je dokladom technického a technologického 

pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  
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Fotodokumentácia súčasného stavu 

(Foto: Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica, október 

- november 2018) 

1. Pohľad na hrádzové teleso Kolpašskej malej vodnej nádrže a situovanie bezpečnostného 

priepadu pri ľavostrannom zaviazaní hrádze.  

2. Celkový pohľad na bezpečnostný priepad vodnej nádrže – samotný priepad s priepadovou 

hranou na návodnom svahu hrádze; betónová konštrukcia obložená kamenným obkladom 

(ryolit).  

3. Pohľad na bezpečnostný priepad a priepadovú hranu z ľavého brehu vodnej nádrže.  

4. Bezpečnostný priepad - pohľad z koruny hrádze v smere na východ.  

5. Nábehové hrany bezpečnostného priepadu pri pohľade z koruny hrádze v smere na sever; 

konštrukcia obložená ryolitom.  

6. Pohľad na priepadovú hranu bezpečnostného priepadu.  

7. Pohľad na konštrukciu priepustu obloženú kamenným obkladom z priepadovej hrany.  

8. Pohľad z koruny hrádze na trasu podzemného koryta bezpečnostného priepadu (vyznačenie 

čiarou), vyústenie podzemného koryta (červená šípka) a otvorené koryto (žltá šípka).  

9. Pohľad na napojenie koryta odtokovej štôlne na otvorené koryto bezpečnostného priepadu; 

v pozadí vpravo vyústenie podpovrchového koryta bezpečnostného priepadu a vľavo 

odtoková štôlňa výpustného systému. 

10. Vyústenie podpovrchového koryta bezpečnostného priepadu pod vzdušným svahom hrádze 

a prechod do otvoreného koryta; betónová konštrukcia vyústenia a nábehov obložená 

ryolitom.   

11. Vyústenie podpovrchovej časti koryta bezpečnostného priepadupod vzdušným svahom 

hrádze a jeho obloženie kamenným obkladom – ryolit.  

12. Pohľad na otvorené koryto bezpečnostného priepadu pod vzdušným svahom hrádzového 

telesa a jeho spevnenie kamenno-betónovým blokmi.  

 

Grafická príloha: 

1. Pôdorys bezpečnostného priepadu Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže v roku 

1977 (červená šípka). Zdroj: NOVÁK, J.: Zborník Slovenského banského múzea. Ročník VIII 

1977. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica. Martin: Osveta, 1977. Príloha 2) 

 

Historická fotodokumentácia: 

1. Pohľad na bezpečnostný priepad a spôsob jeho riešenia pred rekonštrukciou. Foto: V. 

Koleda 

2. Pohľad na vyústenie podpovrchového priepustu bezpečnostného priepadu na vzdušnom 

svahu hrádze pred rekonštrukciou. Foto: V. Koleda 

3. Detail vyústenia bezpečnostného priepadu na vzdušnom svahu hrádze a pohľad na 

začiatok podzemného potrubia vedúceho vodu vzdušným svahom hrádze. Foto: V. 

Koleda 

4. Vpravo vyústenie podzemného potrubia bezpečnostného priepadu vedúceho 

vodu vzdušným svahom hrádze – pred rekonštrukciou. Foto: V. Koleda 
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Vyznačenie bezpečnostného priepadu na podklade súčasnej katastrálnej mapy.  

Zdroj: www. zbgis.skgeodesy.sk 

 

 

 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

1. Pohľad na hrádzové teleso Kolpašskej malej vodnej nádrže a situovanie bezpečnostného 

priepadu pri ľavostrannom zaviazaní hrádze.  

parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 660, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 450/5, k. ú. Banský Studenec 
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2. Celkový pohľad na bezpečnostný priepad vodnej nádrže – samotný priepad s priepadovou hranou na návodnom 

svahu hrádze; betónová konštrukcia obložená kamenným obkladom (ryolit).  

 

       
 

3. Pohľad na bezpečnostný priepad a priepadovú hranu z ľavého brehu vodnej nádrže.  
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4. Bezpečnostný priepad - pohľad z koruny hrádze v smere na východ.  

 

  
 

5. Nábehové hrany bezpečnostného priepadu pri pohľade z koruny hrádze v smere na sever; konštrukcia obložená 

ryolitom.  
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6. Pohľad na priepadovú hranu bezpečnostného priepadu.  

 

 
 

7. Pohľad na konštrukciu priepustu obloženú kamenným obkladom z priepadovej hrany.  
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8. Pohľad z koruny hrádze na trasu podzemného koryta bezpečnostného priepadu (vyznačenie čiarou), 

vyústenie podzemného koryta (červená šípka) a otvorené koryto (žltá šípka).  
 

 
 

9. Pohľad na napojenie koryta odtokovej štôlne na otvorené koryto bezpečnostného priepadu; v pozadí vpravo 

vyústenie podpovrchového koryta bezpečnostného priepadu a vľavo odtoková štôlňa výpustného systému.    
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10. Vyústenie podpovrchového koryta bezpečnostného priepadu pod vzdušným svahom hrádze a prechod do 

otvoreného koryta; betónová konštrukcia vyústenia a nábehov obložená ryolitom.   
 

            

 
 

11. Vyústenie podpovrchovej časti koryta bezpečnostného priepadupod vzdušným svahom hrádze a jeho 

obloženie kamenným obkladom – ryolit.  
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12. Pohľad na otvorené koryto bezpečnostného priepadu pod vzdušným svahom hrádzového telesa a jeho 

spevnenie kamenno-betónovým blokmi.  

 

 

 

Grafická príloha: 

 
 

 

 
 

1. Pôdorys bezpečnostného priepadu Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže v roku 1977 (červená 

šípka). Zdroj: NOVÁK, J.: Zborník Slovenského banského múzea. Ročník VIII 1977. Slovenské banské 

múzeum, Banská Štiavnica. Martin: Osveta, 1977. Príloha 2) 
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Historická fotodokumentácia: 
 

 

 
1. Pohľad na bezpečnostný priepad a spôsob jeho riešenia pred rekonštrukciou. Foto: V. Koleda 

 

 
 

2. Pohľad na vyústenie podpovrchového priepustu bezpečnostného priepadu na vzdušnom svahu hrádze 

pred rekonštrukciou. Foto: V. Koleda 
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3. Detail vyústenia bezpečnostného priepadu na vzdušnom svahu hrádze a pohľad na začiatok 

podzemného potrubia vedúceho vodu vzdušným svahom hrádze. Foto: V. Koleda 

 

 

 
 

4. Vpravo vyústenie podzemného potrubia bezpečnostného priepadu vedúceho vodu vzdušným 

svahom hrádze – pred rekonštrukciou. Foto: V. Koleda 



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

68 

 

LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT 

 

1. NÁZOV VECI:   KANÁL VODNÝ       
1.1. Bližšie určenie:   privádzací     

1.2. Zaužívaný názov:   prívodný jarok, Spodný prívodný jarok 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ A ADRESNÉ ÚDAJE: 

2.1. Mesto/obec:   BANSKÝ STUDENEC      

2.2. Okres, kraj:   Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj    

2.3. Katastrálne územie:   Banský Studenec     

2.4. Časť obce:       

2.5. Ulica/námestie:         

2.6. Orientačné číslo:       

2.7. Súpisné číslo:       

2.8. Stará adresa:     

2.9. Staré číslo:         

2.10. Určenie adresy popisom: líniový prvok smerujúci od vodnej nádrže Kolpašská malá na  

Juhovýchod po miestnu cestnú komunikáciu 

2.11. Parcelné čísla:    parc. CKN č. 699, 1416/2, 1417/1 

2.12. Súčasť pamiatkového územia: nie je súčasťou pamiatkového územia; je súčasťou lokality 

UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej 

okolí“ 
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3. VLASTNÍK 

3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnickej osoby: 

CKN č. 699 : SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p 

CKN č. 1416/2 :  Orgoni Slavomír 

CKN č. 1417/1 : Obec Banský Studenec 

3.2. Adresa vlastníka: 

SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica 

Orgoni Slavomír, J. Gagarina 732/6, 969 01 Banská Štiavnica  

Obec Banský Studenec, Banský Studenec č. 60, 969 01 Banský Studenec 

3.3. Správca, užívateľ – adresa:  
 

4.Popis veci: 

4.1.Situovanie: Tzv. Spodný jarok je situovaný juhovýchodným a južným smerom od hrádzového 

telesa vodnej nádrže Kolpašská malá, v smere na obec. Jarok je v zaústení do vodnej nádrže pri jej 

ľavom brehu súčasťou parcely vodnej nádrže (parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec) a následne je 

samostatne parcelne vymedzený parc. CKN č. 1416/2 a 1417/1 až po miestnu cestnú komunikáciu. 

Jarok pôvodne pokračoval cez obec a bol ukončený pri koryte miestneho vodného toku Jasenica (v 

rozsahu parc. CKN č. 1416/2), kde je v súčasnosti zaniknutý.   

 

4.2. Stavebno-historický vývoj: Spodný jarok bol pôvodne pravdepodobne zberným jarkom 

Kolpašskej veľkej vodnej nádrže, a až neskôr, po dokončení Kolpašskej malej vodnej nádrže (1763-

1764) bol zaústený do nej. Kolpašská veľká vodná nádrž bola budovaná v rokoch 1730-1731 (s 

následnými opravami hrádzového telesa), no presné datovanie budovania prívodných jarkov nebolo 

zistené. Z dostupnej literatúry sa dozvedáme, že „prívodné jarky k tejto vodnej nádrži sa uskutočnili 

nákladom 10 000 zlatých v roku 1754“. Na základe uvedeného je možné predpokladať, že v roku 1754 

bol už Spodný jarok dokončený. Pri výstavbe Kolpašskej malej vodnej nádrže a zvýšení hrádze 

Kolpašskej veľkej v. n. (1763-1765) bol jarok zaústený do Kolpašskej malej vodnej nádrže, pri 

ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa a ľavom brehu.  

Spodný jarok privádzal do vodnej nádrže vodu z miestneho vodného toku Jasenica, z miesta, kde bol 

zaústený aj tzv. Talvízsky zberný jarok privádzajúci vodu, takže mohol priberať aj vody zberného 

jarku.  

Spodný jarok je vyznačený na historickom mapovom podklade z roku 1883 a na katastrálnej mape z 2. 

polovice 19. storočia (viď. mapové podklady obr. 1 a 2).  

 

4.2.3. Stavebno-historický popis veci: Stavebno-konštrukčne jarok pozostáva z vlastného koryta 

jarku, ktoré bolo určené na vedenie vody. Ďalšou stavebno-konštrukčnou súčasťou banského jarku je 

tzv. obslužná komunikácia, ktorá predstavovala zhutnený zemný násyp bez povrchovej úpravy. 

 

I. Koryto jarku  

Vlastné koryto jarku je tvorené umelo vytvorenou terénnou ryhou, ktorá mohla byť upravená vo 

výraze vodného kanálu - kamennou výmurovkou, resp. spevnením bočných stien a dna suchým 

murivom, alebo ostala bez spevnenia, len vo výraze terénnej ryhy. Vo všeobecnosti platilo, že jarky 

boli spevňované najmä v blízkosti vodných nádrží a na miestach regulácie stavidlami a vo 

vzdialenejších miestach bývali jarky nespevnené. Jarok je trasovaný po vrstevniciach, čo 

zabezpečovalo jednak zber vody z rozsiahlejšieho územia, úpravu spádovania v minimálnom rozsahu 

a vedenie vody vplyvom gravitácie samospádom. Približne polovica dĺžky Spodného jarku (bližšie 

k vodnej nádrži) bola realizovaná v kamennej výmurovke. O spôsobe úpravy druhej polovice koryta 

jarku sa nepodarilo zistiť bližšie informácie (koryto nie je v súčasnosti v teréne čitateľné).      
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II. Obslužná komunikácia  

Obslužná komunikácia, nazývaná aj ochranný alebo zemný val je konštrukčnou a účelovou časťou 

banského jarku a slúžila najmä na zabezpečenie prístupu ku korytu jarku pre potreby údržby. Je 

tvorená zhutneným zemným násypom bez spevnenia povrchu. Profilácia a šírkové parametre obslužnej 

komunikácie sa líšia v závislosti od danosti terénu. Môže isť o násyp, odkop alebo ich kombinácie. 

Obslužná komunikácia Spodného jarku je v súčasnosti využívaná ako miestna nespevnená 

komunikácia. 

 

Celková dĺžka Spodného jarku pôvodne predstavovala cca 530 m. V súčasnosti je jarok čitateľný 

a v rôznom stupni zachovania v rozsahu jeho pôvodnej dĺžky, tzn. cca 530 m. Predmetom vyhlásenia 

za NKP je iba spodná polovica jarku od zaústenia jarku do vodnej nádrže po miestnu cestnú 

komunikáciu, kde je jarok zachovaný a čitateľný.  

 

5. STAV VECI: Spodný jarok je v súčasnosti zachovaný v pôvodnom rozsahu, ktorý je vyznačený aj 

na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR (grafické prílohy č. 1). Spodný jarok je 

v súčasnosti čitateľný a plne zachovaný v časti jeho zaústenia do vodnej nádrže, následne je pôvodný 

úsek po miestnu cestnú komunikáciu realizovaný v kamennej výmurovke v súčasnosti zasypaný 

(zasypaný bol v roku 2016). Predpokladáme, že jeho kamenné spevnenie nebolo zásypom poškodené. 

Obslužná komunikácia tejto časti jarku je zachovaná a v súčasnosti využívaná ako prístupová 

nespevnená komunikácia. Následne je jarok prerušený miestnou cestnou komunikáciou. Koryto druhej 

polovice jarku (od miestnej cestnej komunikácie po Jasenicu) je dnes zaniknuté a nie je predmetom 

vyhlásenia za NKP. O jeho pôvodnom riešení a prípadnom zasypaní, resp. dôvode zániku neboli 

zistené bližšie informácie. Povrch obslužnej komunikácie tejto časti jarku bol v minulosti rovnako 

upravovaný a prispôsobený na prejazd k existujúcej zástavbe, no v teréne je dodnes obslužná 

komunikácia čitateľná.  

   

6.  SÚČASNÉ VYUŽITIE: V súčasnosti Spodný jarok neplní svoju pôvodnú funkciu prívodu vody 

do vodnej nádrže. V starších dokumentoch obce Banský Studenec je časť Spodného jarku 

charakterizovaný ako jeden z prvkov protipovodňových opatrení obce. Neoprávneným zasypaním 

koryta jarku došlo nielen k úbytku pamiatkových hodnôt vodnej nádrže, ale z hľadiska 

protipovodňovej ochrany aj k zániku jedného z prvkov protipovodňovej ochrany.   

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU: 

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovo-

priestorové členenie, materiálové a konštrukčné riešenie koryta jarku. Predmetom pamiatkovej 

ochrany sú aj nepredvídané nálezy pamiatkových hodnôt pod terénom v rozsahu jarku. 

Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 

 

Historická a krajinná hodnota:  

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti;  

 dokumentuje technologický spôsob zachytenia a vedenia vody pre jej využitie v banskej 

činnosti s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov 

a zákonitostí; 

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu;. 

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí 
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Architektonická a remeselná hodnota:  

 všetky časti prívodného jarku (koryto a obslužná komunikácia) sú súčasťou špecifickej 

technicko-vodohospodárskej stavby, ktorá predstavuje významné technické dielo v rámci 

regiónu a územia Slovenska vôbec; 

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby miestne 

špecifikum; 

 všetky časti osadené „in situ“; 

 remeselné riešenie je prezentované spôsobom spevňovania bokov a dna jarku kamenivom, 

formou suchého muriva. 

 

Technická hodnota:  

 aj keď navrhovaná vec nepredstavuje samotné technické zariadenie v pravom význame, 

technologický spôsob zachytenia a vedenia vody, konštrukčné časti zberného jarku a použitý 

materiál je vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného 

diela a nositeľom technickej hodnoty; 

 dokumentuje technologický spôsob zberu, vedenia, distribúcie a využitia povrchovej vody pre 

banícku činnosť s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých 

mechanizmov a zákonitostí (spád terénu a gravitácia); 

 vybudovaný systém zberných, náhonných a spojovacích jarkov a vodných nádrží bol odozvou 

na zhoršujúci sa stav v miestnych baniach (spodná voda) a na energetickú krízu, ktorú bolo 

potrebné riešiť; vybudovaný vodohospodársky systém bol zásadným krokom pre pokračovanie 

banskej činnosti v regióne a stal sa významným a zásadným v histórii vedy a techniky. 
 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: 

7.1.2. Remeselné detaily: kamenné spevnenie koryta jarku kameňom ukladaným nasucho 

7.1.3. Evidované hnuteľné kultúrne pamiatky: 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci:  

7.1.5. Technické riešenia: 

7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod terénom a v hmote stavby, v ktorých sa tieto nachádzajú. 

7.1.7. História:  
 

7.2. Zhodnotenie významu: Banský prívodný jarok, tzv. Spodný jarok je neoddeliteľnou súčasťou 

vodného diela – vodnej nádrže Kolpašská malá a Kolpašská veľká ako aj unikátneho 

banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Dokumentuje významné a unikátne technické dielo 

spojené s banskou činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného 

prostredia a aplikácie jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Banský jarok a spôsob fungovania 

celého vodohospodárskeho systému, ktorého je súčasťou je dokladom technického a technologického 

pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  
 

 

Fotodokumentácia súčasného stavu: 

(foto Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica, 

november - december 2018; foto z r. 2014 Archív KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica) 

1. Pohľad na líniu Spodného (červená šípka) pri jeho zaústení do vodnej nádrže Kolpašská malá 

na ľavej brehovej časti a ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa. 

2. Pohľad na zaústenie Spodného jarku do vodnej nádrže na ľavom brehu vodnej nádrže; koryto 

jarku v tejto časti nespevnené. 

3. Pohľad na časť koryta jarku pri ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa vodnej nádrže, 

spevnenú kameňom (boky a dno). 
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4. Pohľad na časť koryta Spodného jarku smerujúceho od Kolpaškej malej vodnej nádrže v smere 

na východ; jarok bol pre zabezpečenie prístupu k pozemku v tejto časti prekrytý betónovými 

platňami 

5. Pohľad na pokračovanie línie jarku, ktorého koryto (vľavo) bolo v roku 2016 zasypané; 

pôvodné koryto v kamennej výmurovke; obslužná komunikácia (vpravo) slúži ako prístupová 

komunikácia. 

6. Pohľad v smere od vodnej nádrže na nezasypané koryto jarku v roku 2014; boky a dno 

spevnené kameňom. 

7. Pohľad na rovnaký úsek jarku v súčasnosti (foto.6); koryto jarku zasypané. 

8. Detail koryta jarku v tejto časti pred jeho zasypaním v roku 2014; boky a dno spevnené 

kameňom. 

9. Pohľad v smere na vodnú nádrž na nezasypané koryto jarku v roku 2014; boky a dno spevnené 

kameňom. 

10. Pokračovanie koryta jarku a obslužnej komunikácie v smere na východ (k miestnej cestnej 

komunikácii); koryto v súčasnosti zachované, s kamenným spevnením. 

11. Zachovaná a nezasypaná časť jarku a obslužnej komunikácie v smere na východ pred miestnou 

cestnou komunikáciou); koryto s kamenným spevnením. 

12. Súčasný pohľad na časť jarku pred miestnou cestnou komunikáciou; koryto jarku (vľavo) 

zasypané, obslužná komunikácia vpravo. 

13. Pohľad na rovnaký úsek jarku (v protismere) v roku 2014 pred zasypaním koryta; koryto 

spevnené kameňom. 

14. Súčasný pohľad na jarok v mieste pred prechodom popod miestnu komunikáciu; dnes koryto 

jarku zasypané. 

15. Pohľad na rovnaký úsek jarku (v protismere) v roku 2014 pred zasypaním koryta; koryto 

spevnené kameňom. 

16. Pohľad na pôvodné pokračovanie jarku za miestnou cestnou komunikáciou; v súčasnosti je 

pôvodné koryto jarku zaniknuté, jarok je čitateľný len vďaka zachovanej obslužnej 

komunikácii. 

17. Úsek medzi cestnou komunikáciou a miestnym potokom – v celom tomto úseku je koryto jarku 

zaniknuté; pôvodné trasovanie je čitateľné vďaka pôvodnej obslužnej komunikácii, ktorá je 

v súčasnosti využívaná ako prístupová komunikácia k rodinným domov (táto časť nie je 

predmetom vyhlásenia za NKP) 
 

Mapové podklady: 

1. Vyobrazenie Spodného jarku vodnej nádrže Kolpašská malá na výreze z banskej mapy 

„Die Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA 

Banská Štiavnica. 

2. Vyobrazenie Spodného jarku na podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec 19. 

storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava. 
 

Grafická príloha: 

Obr. 1. Vyobrazenie Spodného jarku na podklade leteckého laserového skenovania 

LIDAR. Zdroj: PU SR, Bratislava 
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Vyznačenie tzv. Spodného jarku na aktuálnej katastrálnej mape 

 

 

Fotodokumentácia súčasného stavu: 
 

 
 

1. Pohľad na líniu Spodného (červená šípka) pri jeho zaústení do vodnej nádrže Kolpašská malá na 

ľavej brehovej časti a ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa.   

 

parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 1416/2, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 1417/1, k. ú. Banský Studenec 
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2. Pohľad na zaústenie Spodného jarku do vodnej nádrže na ľavom brehu vodnej nádrže; koryto jarku v tejto časti 

nespevnené. 

  

 
 

3. Pohľad na časť koryta jarku pri ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa vodnej nádrže, spevnenú kameňom 

(boky a dno). 
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4. Pohľad na časť koryta Spodného jarku smerujúceho od Kolpaškej malej vodnej nádrže v smere na východ; jarok 

bol pre zabezpečenie prístupu k pozemku v tejto časti prekrytý betónovými platňami. 

 

 

  
 

5. Pohľad na pokračovanie línie jarku, ktorého koryto (vľavo) bolo v roku 2016 zasypané; pôvodné koryto 

v kamennej výmurovke; obslužná komunikácia (vpravo) slúži ako prístupová komunikácia. 
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6. Pohľad v smere od vodnej nádrže na nezasypané koryto jarku v roku 2014; boky a dno spevnené kameňom.   

 

 
 

7. Pohľad na rovnaký úsek jarku v súčasnosti (foto.6); koryto jarku zasypané. 
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8. Detail koryta jarku v tejto časti pred jeho zasypaním v roku 2014; boky a dno spevnené kameňom.   

 

 

 

 
 

9. Pohľad v smere na vodnú nádrž na nezasypané koryto jarku v roku 2014; boky a dno spevnené kameňom. 
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10. Pokračovanie koryta jarku a obslužnej komunikácie v smere na východ (k miestnej cestnej komunikácii); koryto 

v súčasnosti zachované, s kamenným spevnením. 

 

 
 

11. Zachovaná a nezasypaná časť jarku a obslužnej komunikácie v smere na východ pred miestnou cestnou 

komunikáciou); koryto s kamenným spevnením. 
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12. Súčasný pohľad na časť jarku pred miestnou cestnou komunikáciou; koryto jarku (vľavo) zasypané, obslužná 

komunikácia vpravo. 

 

 
 

13. Pohľad na rovnaký úsek jarku (v protismere) v roku 2014 pred zasypaním koryta; koryto spevnené kameňom. 
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14. Súčasný pohľad na jarok v mieste pred prechodom popod miestnu komunikáciu; dnes koryto jarku zasypané.    

 

 
 

15. Pohľad na rovnaký úsek jarku (v protismere) v roku 2014 pred zasypaním koryta; koryto spevnené kameňom. 
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16. Pohľad na pôvodné pokračovanie jarku za miestnou cestnou komunikáciou; v súčasnosti je pôvodné koryto jarku 

zaniknuté, jarok je čitateľný len vďaka zachovanej obslužnej komunikácii. 

    

 

 

 

  
 

17. Úsek medzi cestnou komunikáciou a miestnym potokom – v celom tomto úseku je koryto jarku zaniknuté; 

pôvodné trasovanie je čitateľné vďaka pôvodnej obslužnej komunikácii, ktorá je v súčasnosti využívaná ako 

prístupová komunikácia k rodinným domom (táto časť jarku nie je navrhovaná na vyhlásenie za NKP). 
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Mapové podklady: 

 

 
 

1. Vyobrazenie Spodného jarku vodnej nádrže Kolpašská malá na výreze z banskej mapy „Die Erzgänge 

von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica. 

 
 

 

 
 

2. Vyobrazenie Spodného jarku na podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: 

Archív PU SR, Bratislava. 
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Grafická príloha: 

 

 
 

Obr. 1. Vyobrazenie Spodného jarku na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR. Zdroj: PU SR, 

Bratislava 
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT 

 

1. NÁZOV VECI:   KANÁL VODNÝ       
1.1. Bližšie určenie:   privádzací    

1.2. Zaužívaný názov:   Talvízsky zberný jarok 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ A ADRESNÉ ÚDAJE: 

2.1. Mesto/obec:   BANSKÝ STUDENEC, SVÄTÝ ANTON    

2.2. Okres, kraj:   Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj    

2.3. Katastrálne územie:   Banský Studenec, Svätý Anton     

2.4. Časť obce:       

2.5. Ulica/námestie:         

2.6. Orientačné číslo:       

2.7. Súpisné číslo:       

2.8. Stará adresa:     

2.9. Staré číslo:         

2.10. Určenie adresy popisom: líniový prvok smerujúci južne od koryta miestneho toku Jasenica 

na svahy pravého úbočia doliny Banského Studenca a odtiaľ po 

vsrtevniciach južným a juhovýchodným smerom k Suchému 

potoku v smere na obec Svätý Anton 

2.11. Parcelné čísla: k. ú. Banský Studenec: CKN 1192/1 (EKN 590), CKN 355/1 

(EKN 195/1), CKN 312/15, CKN 312/10 (EKN 186, 184/2, 

183/2), CKN 1192/5, CKN 1192/3, CKN 1192/1 (EKN 565, 564, 

566), CKN 1190/1 (EKN 566), CKN 1187/1, CKN 1198 (EKN 

621/5); 

 k. ú. Svätý Anton:  CKN 5441/2 (EKN 1443, 1441), CKN 5445 

(EKN 1442, 1441), CKN 5435 (EKN 1441, 1435/1, 1434/1, 

1433/2), CKN 5434/1 (EKN 1433/2), CKN 5449, CKN 5456, 

CKN 5484 (EKN 1456/2, 1457, 1460, 1461, 1484, 1483, 1482, 

1481, 1480/3, 1480/2, 1480/1, 1479, 1478, 1477, 1476/2, 1476/3, 

1468/4), CKN 5475/1 (EKN 1461, 1468/4, 1475/2, 1475/1, 1474, 

1473, 1471, 1470, 1612)  

2.12. Súčasť pamiatkového územia: nie je súčasťou pamiatkového územia, v celej svojej dĺžke je 

súčasťou lokality UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ 
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3. VLASTNÍK 

k. ú. Banský Studenec 

CKN č. 1192/1, CKN č. 355/1, CKN č. 312/10, CKN č. 1190/1, CKN č. 1198 : LV nezaložený 

CKN č. 312/15 : Obec Banský Studenec, Banský Studenec č. 60, 969 01 Banská Štiavnica (LV 1) 

CKN č. 1192/5 : (LV 893) 

Ing. Darina Šlosarová, rod. Káchová, Kráľovohoľská 6148/15, 974 11 Banská  Bystrica (1/3) 

Peter Kácha, Malá okružná 943/6, 958 01 Partizánske (1/3) 

Helena Foglsingerová, rod. Káchová, Podzáhradná 12285/4A, 821 07 Bratislava  (1/3)  

CKN č. 1192/3 : Ľubomír Spišiak a Alena Spišiaková, rod. Ďurčová, Exnára č. 3, Banská Štiavnica 

(LV 735)   

CKN č. 1187/1 : SR – Lesy Slovenskej republiky, nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica, nájomca: 

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica (LV 937) 

EKN č. 590: (LV 1034) 

Božena Peťková, r. Ihracká, Banský Studenec č. 150 (1/6) 

Zuzana Kašiarová, r. Luptáková, L. Svobodu 14, 969 01 Banská Štiavnica (1/24) 

Ing. Milan Zorvan, Tulská 105, 974 01 Banská Bystrica (1/36) 

Michal Zorvan, Dolná 906/39, Banská Štiavnica (1/36) 

Mgr. Natália Zorvanová, rod. Zorvanová, Severovcov 1283/2, 851 10 Bratislava (1/36) 

Ing. arch. Adriana Zorvanová, rod. Zorvanová, SNP 1874/21 B, 969 01 Banská Štiavnica (1/36) 

Ing. Ivan Zorvan, Krokusová 4, Bratislava (1/36) 

Zuzana Dunajčinová, rod. Zorvanová, Centrum 2352/13, 960 01 Zvolen (1/36) 

Štefan Horňák, Strakonická cesta 2315/19, 960 01 Zvolen (1/3) 

Kamila Kaliská, rod. Luptáková, Sagbaken 20, 020 09 Northy, Nórsko (1/16) 

Ing. Peter Lupták, Banský Studenec č. 228 (11/48) 

EKN č. 195/1: (VL 748) 

Zuzana Hrušková, rod. Kaláberová, Kostolná 26, 951 45 Dolné Lefantovce ( ¼),  
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Mária Zorvanová, rod. Selepčeny, Banský Studenec 79, 969 01 Banská Štiavnica (3/4) 

EKN č. 186 : Ing. Lenka Ľuptáková, rod. Brodová, A. Štefanku 1372/6, 965 01 Žiar nad Hronom (LV 

26) 

EKN č. 184/2: (LV 809) 

Mgr. Anna Bridišová, rod. Zorvanová, Banský Studenec č. 117, 969 01 (18/70) 

Ing. Darina Šlosarová, rod. Káchová, Kráľovohoľská 6148/15, 974 11 Banská Bystrica (16/70) 

Martin Porubský a Drahoslava Porubská, rod. Esterházyová, Banský Studenec č. 109,  969 01 (4/70) 

Peter Kácha,  Malá okružná 943/6, 958 01 Partizánske (16/70) 

Helena Foglsingerová, rod. Káchová, Podzáhradná 12285/4A, 821 07 Bratislava (16/70) 

EKN č. 183/2: (LV 894) 

Ing. Darina Šlosarová, rod. Káchová, Kráľovohoľská 6418/15, 974 11 Banská Bystrica (1/3) 

Peter Kácha, Malá okružná 943/6, 958 01 Partizánske (1/3) 

Helena Foglsingerová, rod. Káchová, Podzáhradná 12285/4A, 821 07 Bratislava (1/3) 

EKN č. 565, 564, 566: (LV 628) 

Marek Oravec, Banský Studenec č. 83 (1/5) 

Mgr. Alena Kršáková, rod. Kučeráková, Budyšínska 82/12, 831 02 Bratislava  (2/30) 

Miroslav Bačík, Na mýte 5360/8, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (1/5) 

Ján Palovič, Horná Huta 1364/6, 969 01 Banská Štiavnica (1/3) 

Mgr. Oldřich Vdoleček, K. Šmidkeho 1445/8, 960 01 Zvolen (1/20) 

Euro Agri International, spol. s r. o., Lazovná 1461/71, 974 01 Banská Bystrica (1/20 + 1/10 + 1/60) 

Marian Cibula, Banský Studenec č. 123, 969 01 (1/20) 

Katarína Kožiaková, rod. Košinová, Kanadská 487/8, 987 01 Poltár (1/45) 

Nina Košinová, Šulekova 868/17, 971 01 Prievidza (1/45) 

Zuzana Zacharová, rod. Košinová, Morovnianská cesta 1790/7, 972 51 Handlová (1/45) 

Božena Malčeková, Banský Studenec (1/15) správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 

817 47 Bratislava         

Mária Oravcová, rod. Sombatyová, Banský Studenec č. 222, 969 01 Banský Studenec (1/60) 

Eugen Oravec, Slovanská 14, Banská Štiavnica (1/60) 

Jozef Oravec, Pátrovská 1534/2, 969 01 Banská Štiavnica (1/60) 

Katarína Mýtová, rod. Čierna, Malé trhovisko 1152/18, 969 01 Banská Štiavnica (1/20) 

EKN č. 621/5 : Matej Okáli, Vážska 5225/28, 821 07 Bratislava (LV 450) 

 

k. ú. Svätý Anton 

CKN č. 5441/2, CKN č. 5445, CKN č. 5435, CKN č. 5434/1, CKN č. 5484, CKN č. 5475/1: LV 

nezaložený 

CKN č. 5449: (LV 912) 

Jozef Babjak, Banský Studenec č. 29, 969 01 (61/3791) 

Anna Babjaková, rod. Zliechovcová, Svätý Anton č. 419, 969 72 Svätý Anton (41/3791) 

Ján Kollár, Svätý Anton č. 48, 969 72 Svätý Anton (14/3791) 

Janka Bačíková, rod. Luptáková, Prenčov 202, 969 73 (68/3791) 

Janka Buzalková, rod. Binderová, Svätý Anton č. 334, 969 72 Svätý Anton (42/3791) 

Agnesa Binderová, rod. Palášthyová, Svätý Anton č. 445, 969 72 Svätý Anton (43/3791) 

Jozef Binder, Svätý Anton č. 149, 969 72 Svätý Anton (40/3) 

MUDr. Jarmila Rosenbergerová, rod. Binderová, Nová 603/2, 935 05 Pukanec (13/3791) 

Jana Jusková, rod. Jusková, L. Svobodu 1495/8, 969 01 Banská Štiavnica (25/3791) 

Desanka Hiklová, Svätý Anton 218, 969 72 (13/3791) 

Ing. Ladislav Macko, 9. Mája 2145/38, 977 03 Brezno (15/3791) 

Anna Fekiačová, rod. Macková, Svätý Anton č. 294, 969 72 Svätý Anton (/26/3791) 

Anna Rihová, rod. Pecherová, Svätý Anton č. 48, 969 72 (37/3791) 

Ondrej Binder, Svätý Anton č. 448, 969 72 (117/3791) 

Anna Piková, rod. Binderová, Svätý Anton 256, 969 72 (28/3791) 
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Helena Hrnčiarová, rod. Binderová, Svätý Anton 125, 969 72 (17/3791) 

Darina Baranyaiová, rod,. Filusová, Svätý Anton č. 359, 969 72 (17/3791) 

Emília Crchová, rod. Binderová, Svätý Anton č. 251, 969 72 (17/3791) 

Ing. Vladimír Vrábel, Košická 43/a, 821 08 Bratislava (34/3791) 

Dušan Cibula, Banský Studenec č. 217, 969 01 (49/3791) 

Agneša Babjaková, rod. Kružlicová, Svätý Anton č. 52, 969 72 (67/3791) 

Martin Buzalka, Svätý Anton č. 50, 969 72 (34/3791) 

Ján Heinereich, Horné Strháre č. 90, 99103 (17/3791) 

Mária Krajčová, rod. Buzalková, Hájik 714/14, 969 01 Banská Štiavnica (16/3791) 

Gabriela Palová, rod. Koreňová, Straku 1543/10, 969 01 Banská Štiavnica (26/3791) 

Agnesa Barancová, rod. Buzalková, Svätý Anton 77, 969 72 (16/3791) 

Ľubica Štefanková, Svätý anton č. 143, 969 72 (28/3791) 

Ján Macko, Svätý Anton č. 115, 969 72 (72/3791) 

Alžbeta Binderová, rod. Remeňová, Svätý Anton č. 64, 969 72 (35/3791) 

Peter Sloboda, Svätý Anton č. 460, 969 72 (18/3791) 

Valéria Bačíková, rod. Zorvanová, Ilija 158, 969 01 (33/3791) 

Blažena Benčajová, rod. Drozdová, 1. Mája 6, 969 01 Banská Štiavnica (34/3791) 

Kamil Pavlík, Svätý Anton č. 285, 969 72 (49/3791) 

Petra Kováčiková, Svätý Anton č. 490, 969 72 (17/7582) 

Ing. Ivan Kusý, Spojová 3992/8, 974 04 Banská Bystrica (23/3791) 

Juraj Danko, Rudenkova 819/27, 965 01 Žiar nad Hronom (34/3791) 

Alexander Koreň, Svätý Anton č. 122, 969 72 (51/3791) 

Ján Kružlic, Svätý Anton č. 454, 969 72 (104/3791) 

Marta Lauková, rod. Oravcová, Obrancov mieru 54/54, 969 02 Banská Štiavnica (71/3791) 

MUDr. Ján Koreň, PhD., M. R. Štefánika 7845/761, 969 01 Zvolen (88/3791) 

Martina Koreňová, rod. Koreňová, Svätý Anton č. 210, 969 72 (19/3791) 

Ján Koreň, Svätý Anton č. 268, 969 72 Svätý Anton (28/3791) 

Jozef Kružlic, Svätý Anton č. 184, 969 72 (33/3791) 

Július Foltán, Sklené Teplice 74, 966 03 (30/3791) 

Alexander Ladziansky, Svätý Anton č. 447, 969 72 (15/3791) 

Alžbeta Snitková, Škultétyho 14, 99 001 Veľký Krtíš (15/3791) 

Ján Lauko, Balkán č. 18, 96001 Zvolen (61/3791) 

Ing. Marián Prochocký, Horná Ždaňa 203, 966 04 (30/3791) 

Lucia Šípková, rod. Šípková, Bratská 1490/16, 969 01 Banská Štiavnica (41/3791) 

Barbora Legényová Šaling, rod. Legényová, Pifflova 1243/7, 851 01 Bratislava (8/669) 

Jozef Ďurica, 1. Mája 11, 969 02 Banská Štiavnica (25/3791) 

Marian Koóš, Učiteľská 12, 969 01 Banská Štiavnica (25/3791) 

Mgr. Iveta Stovíčková, rod. Strešková, Líščie Nivy 238/6, 821 08 Bratislava – Ružinov (11/3791) 

Jaroslav Lauko, Ludvíka Svobodu 1495/18, 969 01 banská Štiavnica (60/3791) 

Ľubica Majerová, rod. Majerová, Nerudova 6030/12, 917 01 Trnava (107/3791) – plomba LV 

Erik Svoboda, Svätý Anton 389, 969 72 (61/3791) 

Jozef Debnárik, Svätý Anton 57, 969 72 (44/3791) 

Ján Macko, Svätý Anton č.  115, 969 72 (43/3791) 

Cyprian Rusnák, SNP 23, 969 01 Banská Štiavnica (25/3791) 

Ing. Ján Macko, Svätý Anton č. 450 (26/3791) 

Marian Buzalka, Svätý Anton č. 180, 969 72 (15/3791) 

Vladimír Majerský, Svätý Anton č. 344, 969 72 (52/3791) 

Mária Marková, rod. Koreňová, Svätý Anton č. 275, 969 72 (14/3791) 

Jozef Pivarči, Banská Belá č. 15, 966 15 Banská Belá (34/3791) 

Ing. Pavel Buch, Kamenná 1086/33, Nitra- Zobor 949 01 (15/3791) 

Jozef Pállya, Svätý Anton č. 124, 969 72 (45/3791) 
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Eva Pecníková, rod. Liptáková, Svätý Anton č. 25, 969 72 (28/3791) 

Ing. Ján Prokes, Svätý Anton č. 37, 969 72 (22/3791) 

Martin Angleta, Svätý Anton č. 347, 969 72 (17/3791) 

Anna Čunderlíková, rod. Šoucová, Fraňa Kráľa 31, 966 81 Žarnovica (30/3791) 

Mária Adamovičová, rod. Koreňová, Svätý Anton č. 121, 969 72 (10/15164) 

Branislav Florek, Prenčov 132, 969 73 Prenčov (24/3791) 

Mária Gallová, rod. Štangová, L. Svobodu 16, 969 01 Banská Štiavnica (48/3791) 

Ján Baláž, Svätý Anton č. 345, 969 72 (21/3791) 

Mgr. Jozef Štrkula, Svätý Anton č. 362, 969 72 (20/3791) 

Alena Ladzianská, rod. Štrkulová, Svätý Anton č. 38, 969 72 (20/3791) 

Mária Remeňová, rod. Štangová, Ilija 114, 969 01 Banská Štiavnica (17/3791) 

Mária Ďurianová, rod. Ďurianová, Svätý Anton č. 300, 969 72 (8/3791) 

Ing. Peter Alakša, Pečnianska 1203/33, 851 01 Bratislava (16/3791) 

Ján Tínus, Svätý Anton č. 175, 969 72 (17/3791) 

Jozef Ladziansky, Svätý Anton č. 119, 969 72 (11/3791) 

Zlatica Melcerová, rod. Majerská, Svätý Anton č. 387, 969 72 (30/3791) 

Mária Palovičová, Svätý Anton č. 352, 969 72 (45/3791) 

Dalibor Debnárik, ul. 29. Augusta 13, 963 01 Krupina (5/3791) 

Dušan Kováčik, Svätý Anton č. 215, 969 72 (17/7582) 

Ľubomír Koreň, Svätý Anton č. 121, 969 72 (10/15164) 

MVDr. Ľubomír Kropil, Ladomerská Vieska 100, 965 01 (10/15164) 

Emília Sopúchová, rod. Buchová, Bilíkova 1874/15, 841 01 Bratislava-Dúbravka (15/3791) 

Anna Hindická, rod. Buchová, Hornozoborská 81, 949 01 Nitra (15/3791) 

Mária Buzalková, rod. Floreková, Hviezdoslavova 34/22, 965 01 Žiar nad Hronom (24/3791) 

Marian Buzalka, Svätý Anton č. 480 969 72 (3/3791) 

Martina Binderová, rod. Buzalková, Svätý Anton č. 180, 969 72 (3/3791) 

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava (237/3791) 

Anna Koreňová, rod. Macková, Svätý Anton č. 122, 969 72 (104/3791) 

Ing. Michal Macko, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava (707/7582) 

Mária Macková, rod. Macková, Svätý Anton č. 211, 969 72 (61/3791) 

MUDr. Michaela Válek, rod. Melicherčíková, Jána Straku 1722/19, 969 01 Banská Štiavnica 

(63/3791) 

PhDr. Július Štang, Alžírska 642/7, Praha 6, ČR (34/3791) 

Katarína Ujlaky, rod. Legényová, Križovatka 913/6, 969 01 Banská Štiavnica (4/669) 

CKN č. 5456:  ( LV 749) 

Mária Pilerová, rod. Buzalková, Svätý Anton (7/140) 

Ján Buzalka, Svätý Anton (7/140) 

Alžbeta Foltánová, rod. Buzalková, Svätý Anton (7/140) 

Štefan Buzalka, Svätý Anton (5/140) 

Ján Buzalka, Svätý Anton (5/140) 

Mária Šmondrková, rod. Buzalková, Janova Lehota č. 68 (5/140) 

Mária Koreňová, rod. Macková, Svätý Anton č. 122 (1/84) 

Obec Svätý Anton, Svätý Anton (5/140) 

Ľubica Štefanková, rod. Buzalková, Svätý Anton č. 143, 969 72 (5/140) 

Ing. Michal Macko, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava (1/40) 

Ján Macko, Svätý Anton č. 115, 969 72 (70/140 + 1/84) 

Ján Žabenský, Svätý Anton č. 97 (7/140) 

Jozef Debnárik, Svätý Anton č. 57, 969 72 (1/84) 

Dalibor Debnárik, 29. Augusta 1809/138, 963 01 Krupina (1/40) 

Michal Binder, Svätý Anton č. 64, 969 72 (1/56) 

Dominika Binderová, rod. Binderová, Svätý Anton č. 64, 969 72 (1/56) 
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EKN č. 1443:  (LV 790)  

JUDr. Anna Šírová, rod. Fasnerová, Bj. Krawce 1088, 565 01 Choceň, ČR (1/9) 

Beatrix Maid, rod. Jányiová, Sládkovičova 1128/27, 902 01 Pezinok (1/9) 

Marcela Budová, rod. Cibulová, Vilová 4, 969 01 Banská Štiavnica (1/9) 

Petra Ivanová, rod. Kružlicová, Svätý Anton 451, 969 72 Svätý Anton (2/9) 

Margita Baniarová, rod. Ihradská, Banský Studenec č. 151 (2/9) 

Ružena Magulová, rod. Ihradská, Banský Studenec č. 221 (2/9) 

EKN č. 1441, 1442: (LV 871) 

Anna Cibulová, rod. Vyletelová, Zvolenská cesta 52, Krupina (1/12) 

JUDr. Anna Šírová, rod. Fasnerová, Bj. Krawce 1088, 565 01 Choceň, ČR (11/144) 

Beatrix Maid, rod. Jányiová, Sládkovičova 1128/27, 902 01 Pezinok (5/36) 

Marcela Budová, rod. Cibulová, Vilová 4, 969 01 Banská Štiavnica (1/18) 

Petra Ivanová, rod. Kružlicová, Svätý Anton 451, 969 72 Svätý Anton (7/36) 

Margita Baniarová, rod. Ihradská, Banský Studenec č. 151 (7/36) 

Ružena Magulová, rod. Ihradská, Banský Studenec č. 221 (7/36) 

Jozef Fasner, Za Chlumem 793, 41 801 Bílina, ČR (1/48) 

Jaroslav Fasner, ul. Purkyňova č. 21, Olomouc – Hodolany, ČR (1/48)  

Karel Balog, Dr. Beneše č. 699, Choceň, ČR (1/48) 

EKN č. 1434/1, 1435/1 : Rastislav Kodek, Svätý Anton 437, 969 72 Svätý Anton (LV 1065) 

EKN č. 1433/2: (LV 814) 

Mária Remeňová, rod. Štangová, Ilija 114, 969 01 Banská Štiavnica (1/2) 

Anna Flachbartová, rod. Hlaváčová, Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica (1/4) 

Mária Littrichová, rod. Hlaváčová, Dolná 54/31, 967 01 Kremnica (1/4) 

EKN č. 1456/2 : Ján Macko, Svätý Anton č. 115, 969 72 (LV 174) 

EKN č. 1457: (LV 731) 

Mária Luptáková, rod. Ladzianska (1/10) 

František Ladziansky, Svätý Anton (1/10) 

Helena Račková, rod. Ladzianska, Svätý Anton č. 171 (4/10) 

Július Foltán, Sklené Teplice 74, 966 03 (4/10) 

EKN č. 1460: (LV 768) 

Mária Debnáriková, rod. Binderová, Budovateľská 40/24, Komárno (1/12) 

Anna Piková, rod. Binderová, Svätý Anton č. 256 (1/12) 

Ján Binder, Svätý Anton č. 496 (5/12) 

Jana Soligová, rod. Binderová, Svätý Anton č. 449, 969 72 (5/12) 

EKN č. 1461:  (LV 212)  

Mgr. Jozef Štrkula, Svätý Anton č. 362, 969 72 (1/3) 

Ján Baláž, Svätý Anton č. 345, 969 72 (1/6) 

Alena Ladzianska, rod. Štrkulová, Svätý Anton č. 38  (1/3) 

Eva Balážová, rod. Štrtkulová, Svätý Anton č. 345, 969 72 (1/6) 

EKN č. 1484 : SR – Lesy Slovenskej republiky, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica (LV 1262) 

EKN č. 1483 : (LV 728) 

Alexander Koreň, Svätý Anton č. 122 (1/20) 

Anna Koreňová, rod. Macková, Svätý Anton č. 122 (1/60) 

Alžbeta Koreňová, rod. Benediktyová, Svätý Anton č. 210, 969 72 (2/60) 

Jozef Babjak, Banský Studenec č. 29, 969 01 Banská Štiavnica (1/4) 

Pavlína Babjaková, rod. Antošíková (2/24) 

Antónia Koledová, rod. Babjaková, Svätý Anton (2/24) 

Daniela Arvayová, rod. Babiaková, L. Svobodu 1531/22, Banská Štiavnica (1/12) 

Michal Koreň, Svätý Anton (1/20) 

Jozef Koreň, Svätý Anton (1/20) 

Magdaléna Binderová, Svätý anton (1/20) 
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Mária Babiaková, rod. Malatincová, Ludvíka Svobodu 1531/20, Banská Štiavnica (1/12) 

Zuzana Malatincová, rod. Babiaková, Banský Studenec č. 40, 969 01 Banská Štiavnica (1/12) 

Štefan Babiak, L. Exnára 1313/17, 969 01 Banská Štiavnica (1/12) 

EKN č. 1482:  (LV 809) 

Alena Marková, rod. Fojtíková, Dr. J. Straku 1536/5, 969 01 Banská Štiavnica (5/36) – plomba na LV 

Eva Rusinová, rod. Fojtíková, Fraňa Kráľa 736/20, 968 01 Žarnovica (5/36) 

Michal Fojtík, Banský Studenec 138, 969 01 Banská Štiavnica (5/72) 

Pavol Fojtík, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava – Petržalka (5/72) 

Alexandra Mišáková, rod. Fojtíková, Gejzu Dusíka 2821/23, 917 08 Trnava (5/36) 

Ing. Ľubomír Bridiš, Banský Studenec č. 117, 969 01 Banská Štiavnica (2/9) 

Mária Balážová, rod. Cibulová, Banský Studenec 32, 969 01 Banská Štiavnica (2/9) 

EKN č. 1481:  (LV 1019) 

Marian Macko, Svätý Anton č. 181 (1/16) 

Mária Macková, rod. Macková, Svätý Anton 211, 969 72 (1/4) 

Mária Binderová, rod. Macková, Svätý Anton (1/16) 

Anton Macko (1/16) 

Anna Babjaková, rod. Zliechovcová, Svätý Anton č. 419, 969 72 (1/16) 

Anna Koreňová, rod. Macková, Svätý Anton č. 122 (1/4) 

Jozef Binder (1/16) 

Ján Macko, Svätý Anton č. 450 (1/16) 

Michal Macko, Svätý Anton č. 62 (1/16) 

Alžbeta Borošková, rod. Macková, Svätý Anton č. 442 (1/16) 

EKN č. 1480/3 : (LV 892) 

Anna Babiaková, rod. Binderová (2/8) 

Ján Binder (3/8) 

Janka Bačíková, rod. Luptáková, Prenčov 202, 969 73 (3/16) 

Ing. Roman Lauko, Dekýš 4, 969 01 Banská Štiavnica (3/16) 

EKN č. 1480/2: (LV 913) 

Ján Binder (1/2) 

Janka Bačíková, rod. Luptáková, Prenčov 202, 969 73 (1/4) 

Ing. Roman Lauko, Dekýš 4, 969 01 Banská Štiavnica (1/4) 

EKN č. 1480/1: (LV 752)  

MUDr. Melania Sýkorová, rod. Šteinmullerová, Muškátová 586/20, Košice-Západ (1/7) 

Helena Hrnčiarová, rod. Binderová, Svätý Anton č. 125 (1/7) 

Otília Binderová, rod. Lepáčková, VF 6, Levice (4/7) 

Jana Jusková, rod. Jusková, L. Svobodu 1495/8, 969 01 Banská Štiavnica (1/7) 

EKN č. 1479, 1477: (LV 872)   

JUDr. Anna Šírová, rod. Fasnerová, Bj. Krawce 1088, 565 01 Choceň, ČR (1/9) 

Beatrix Maid, r. Jányiová, Sládkovičova 1128/27, 902 01 Pezinok (1/9) 

Marcela Budová, rod. Cibulová, vilová 4, 969 012 Banská Štiavnica (1/9) 

Alena Marková, rod. Fojtíková, Dr. J. Straku 1536/5, 969 01_Banská Štiavnica (5/108) – plomba na 

LV 

Petra Ivanová, rod. Kružlicová, Svätý Anton č. 451, 969 72 (1/9) 

Margita Baniarová, rod. Ihradská, Banský Studenec 151 (1/9) 

Ružena Magulová, rod. Ihradská, Banský Studenec č. 221 (1/9) 

Eva Rusinová, rod. Fojtíková, Fraňa Kráľa 736/20, 968 01 Žarnovica (5/108) 

Michal Fojtík, Banský Studenec č. 138, 969 01 Banská Štiavnica (5/216) 

Pavol Fojtík, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava – Petržalka (5/216) 

Alexandra Mišáková, rod. Fojtíková, Gejzu Dusíka 2821/23, 917 08 Trnava (5/108) 

Ing. Ľubomír Bridiš, Banský Studenec c. 117, 969 01 Banská Štiavnica (2/27) 

Mária Balážová, rod. Cibulová, Banský Studenec č. 32, 969 01 Banská Štiavnica (2/27) 
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EKN č. 1478:  (LV 854)  

Alexandra Mišáková, rod. Fojtíková, Gejzu Dusíka 2821/23, 91708 Trnava (35/432) 

Ing. Ľubomír Bridiš, Banský Studenec 117, 969 01 Banská Štiavnica (19/216) 

JUDr. Anna Šírová, rod. Fasnerová, Bj. Krawce 1088, 565 01 Choceň, Čr (1/12) 

Beatrix Maid, rod. Jányiová, Sládkovičová 1128/27, 902 01 Pezinok (1/12) 

Marcela Budová, rod. Cibulová, Vilová 4, 969 012 Banská Štiavnica (1/12) 

Alena Marková, rod. Fojtíková, Dr. J. Straku 1536/5, 969 01 Banská Štiavnica (35/432) 

 - plomba na LV 

Michal Fojtík, Banský Studenec č. 138, 969 01 Banská Štiavnica (25/1728) 

Michal Ihradský (48/192) 

Eva Rusinová, rod. Fojtíková, Fraňa Kráľa 736/20, 968 01 Žarnovica (35/432) 

Pavol Fojtík, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava – Petržalka (115/1728) 

Mária Balážová, rod. Cibulová, Banský Studenec 32, 969 01 Banská Štiavnica (19/216) 

EKN č. 1476/2: (LV 908)  

Jozef Babjak, Banský Studenec č. 29, 969 01 (1/4) 

Alena Marková, rod. Fojtíková, dr. J. Straku 1536/5, 969 01 Banská Štiavnica (5/72) – plomba na LV 

Mária Babiaková, rod. Malatincová, Ludvíka Svobodu 1531/20, 969 01 Banská Štiavnica (1/12) 

Zuzana Malatincová, rod. Babiaková, Banský Studenec č. 40, 969 01 (1/12) 

Ing. Martina Blahútová, rod. Blahútová, Ladislava Exnára 1313/17, 969 01 Banská Štiavnica (1/12) 

Eva Rusinová, rod. Fojtíková, Fraňa Kráľa 736/20, 968 0 Žarnovica (5/72) 

Michal Fojtík, Banský Studenec č. 138, 969 01 (5/144) 

Pavol Fojtík, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava –Petržalka (5/144) 

Alexandra Mišáková, rod. Fojtíková, Gejzu dusíka 2821/23, 917 08 Trnava (5/72) 

Ing. Ľubomír Bridiš, Banský Studenec č. 117, 969 01 (1/9) 

Mária Balážová, rod. Cibulová, Banský Studenec č. 32 (1/9) 

EKN č. 1476/3: (LV 811)  

Alexandra Mišáková, rod. Fojtíková, Gejzu dusíka 2821/23, 917 08 Trnava  (7/54) 

Ing. Ľubomír Bridiš, Banský Studenec č. 117, 969 01 (13/54) 

Michal Fojtík, Banský Studenec č. 138, 969 01 Banská Štiavnica (5/216) 

Alena Marková, rod. Fojtíková, Dr. J. Straku 1536/5, 969 01 Banská Štiavnica (7/54) – plomba na LV 

Eva Rusinová, rod. Fojtíková, Fraňa Kráľa 736/20, 968 01 Žarnovica (7/54) 

Pavol Fojtík, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava – Petržalka (23/216) 

Mária Balážová, rod. Cibulková, Banský Studenec 32, 969 02 Banská Štiavnica (13/54) 

EKN č. 1468/4 : Anton Lauko, Svätý Anton č. 420, 969 72 (LV 630) 

EKN č. 1475/2 : (LV 478) 

Ján Lauko, Balkán 528/18, 960 01 Zvolen (1/2) 

Stanislava Berová, rod. Lauková, Lermontova 3, Martin (1/2) 

EKN č. 1475/1: (LV 864)  

Ján Macko, Svätý Anton 115, 969 72 (1/6) 

Jozef Debnárik, Svätý Anton 57, 969 72 (1/6) 

Anna Koreňová, rod. Macková, Svätý Anton 122, 969 72 (2/3) 

EKN č. 1474: (LV 78)  

Obec Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton (1/2) 

Anna Koreňová, Sv. Anton 122 (1/6) 

Jozef Debnárik, Svätý Anton 57, 969 72 (1/6) 

Ján Macko, Sv. Anton 17 (1/24) 

František Macko, Banský Studenec 37 (1/24) 

Anna Mrázová, rod. Macková, Záhradná 18, Pukanec (1/24) 

Eva Oravcová, rod. Macková, Svätý Anton 24, 969 72 (1/24) 

EKN č. 1473: (LV 905)    

Anna Juríková, rod. Očenášová, Dedinka 247 (2/8) 
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Martin Buzalka, Svätý Anton č. 50, 969 72 (2/8) 

Katarína Šillerová, rod. Kružlicová, Svätý Anton 274 (1/16) 

Agneša Babjaková, rod. Kružlicová, Svätý Anton 52, 969 72 (1/16) 

Petra Ivanová, rod. Kružlicová, Svätý Anton 451, 969 72 (1/16) 

Ján Kružlic, Svätý Anton 412 (1/16) 

Ján Štang, Ke stadionu 800, Praha 9 – Čakovice , ČR (1/16) 

PhDr. Július Štang, Alžírska 6427/7, Praha 6, ČR (3/16) 

EKN č. 1471:  (LV 734) 

Martin Lauko, Svätý Anton (84/672) 

Ľudmila Lauková (21/672) 

Michal Lauko, Svätý Anton č. 85 (21/672) 

Marta Lauková, rod. Oravcová, Obrancov mieru 54/54, 969 01 Banská Štiavnica (21/672) 

Anton Lauko, Svätý Anton č. 85 (21/672) 

Barbora Macková, rod. Macková (28/672) 

Ján Macko, Svätý Anton (14/672) 

Michal Macko (14/672) 

Mária Lacková, rod. Macková (14/672) 

Alžbeta Samsonová, rod. Ladzianska, Hviezdoslavova 813/31, Veľký Krtíš (84/672) 

Anna Binderová, rod. Macková (28/672) 

Katarína Macková (28/672) 

Katarína Binderová (12/672) 

Mária Debnáriková, rod. Binderová, Budovateľská 40/24, Komárno (12/2016) 

Ján Binder (12/672) 

Jozef Binder, Svätý Anton (12/672) 

Eva Koreňová, Svätý Anton (12/672) 

Mária Binderová, Svätý Anton (12/672) 

Ján Čunderlík, Svätý Anton (14/672) 

Ing. Michal Macko, Šustekova 2686/9, 851 04 Bratislava (1/48) 

Ján Macko, Svätý Anton (14/672) 

Agnesa Binderová, rod. Palášthyová, Svätý Anton 445, 969 72 (12/672) 

Mária Kašiarová, rod. Kružlicová, Staničná 3, Banská Štiavnica (28/672) 

Anna Nemcová, rod. Kružlicová, Svätý Anton 398 (28/672) 

Ján Kružlic, Svätý Anton č. 396 (28/672) 

Jana Soligová, rod. Binderová, Svätý Anton 449, 969 72 (12/2016) 

Anna Piková, rod. Binderová, Svätý Anton 256, (12/12016) 

Mária Palovičová, Svätý Anton 352 (84/672) 

EKN č. 1470 :  (LV 828) 

Mária Gallová, rod. Štangová, L. Svobodu 16, 969 00 Banská Štiavnica (1/3) 

Jelena Kováčiková, rod. Kováčiková, Belá 291, Belá – Dulice 038 11 (1/3) 

Peter Štang, Okružná 45, 990 01 Veľký Krtíš (1/3) 

EKN č. 1612: Katarína Čižmárová, rod. Konrádeková, Holičská 3079/14, Bratislava – Petržalka (LV 

831) 
 

4. Popis veci: 

4.1. Situovanie: Talvízsky zberný jarok je situovaný južným, západným a opäť južným smerom od 

miestneho toku Jasenica, v smere na obec Svätý Anton. Jarok nie je samostatne parcelne vymedzený a 

je súčasťou väčších či menších parciel. Popis trasovania banského jarku v smere prúdenia vody (od 

jeho začiatku po zaústenie do koryta Jasenice): Banský jarok začína v katastrálnom území Svätý 

Anton, pri miestnom toku – Suchý potok, ktorého vody privádzal až do banskostudenskej doliny, do 

koryta Jasenice. Napojenie na Suchý potok sa nachádza na parc. CKN 5475/1, k. ú. Svätý Anton. 

Odtiaľ jarok smeruje na severozápad, cez parc. CKN č. 5475/1 a 5484, k. ú. Svätý Anton, následne sa 
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stáča západným smerom na parc. CKN č. 5456 a 5449, k. ú. Svätý Anton sa prudko otáča 

severovýchodným a následne severným smerom cez parc. CKN č. 5434/1, 5435, 5445, 5441/2, k. ú. 

Svätý Anton a následne prechádza do k. ú. Banský Studenec cez parc. CKN č. 1198 a 1187/1, k. ú. 

Banský Studenec. Následne je jarok na úseku cca 400 m zaniknutý (obhospodarovanie pozemkov). 

Pokračovanie jarku sa nachádza na parc. CKN č. 1190/1, k. ú Banský Studenec a následne parc. CKN 

č. 1192/1 a pravdepodobne aj parc. CKN č. 1192/3,5, 312/10 a 15, 355/1, k. ú. Banský Studenec, 

ktorými jarok po vrstevnici obchádza vrch Breziny (v smere od západu na východ). Posledné uvádzané 

parcely sú s dodatkom pravdepodobne z dôvodu, že jarok sa nachádza v lesnom poraste, ktorý na 

základe obhliadky terénu už nie je súčasťou rodinných záhrad priľahlej zástavby. Na základe prekrytia 

katastrálnej mapy a podkladu LIDAR sa však jarok dotýka aj uvedených pozemkov, z tohto dôvodu sú 

do rozsahu dotknutých pozemkov zahrnuté. Jarok je ukončený na parc. CKN č. 1192/1, k. ú. Banský 

Studenec. Následne boli vody jarku zvedené strmým svahom a miestnym sezónnym tokom až ku 

korytu Jasenice. Tento úsek je čiastočne zaniknutý a nie je predmetom návrhu na vyhlásenie NKP. 

Zachovaný úsek banského jarku predstavuje v súčasnosti cca 3000 m.  

 

4.2. Stavebno-historický vývoj: Talvízsky zberný jarok pravdepodobne súvisel s výstavbou 

Kolpašskej veľkej vodnej nádrže, a až neskôr, po dokončení Kolpašskej malej vodnej nádrže (1763-

1764) boli jeho vody prostredníctvom Spodného jarku zaústené do nej. Kolpašská veľká vodná nádrž 

bola budovaná v rokoch 1730-1731 (s následnými opravami hrádzového telesa), no presné datovanie 

budovania prívodných jarkov nebolo zistené. Z dostupnej literatúry sa dozvedáme, že „prívodné jarky 

k tejto vodnej nádrži sa uskutočnili nákladom 10 000 zlatých v roku 1754“. Na základe uvedeného je 

možné predpokladať, že v roku 1754 bol už Talvízsky zberný jarok dokončený. Pri výstavbe 

Kolpašskej malej vodnej nádrže a zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v. n. (1763-1765) bol Spodný 

prívodný jarok zaústený do Kolpašskej malej vodnej nádrže, pri ľavostrannom zaviazaní hrádzového 

telesa a ľavom brehu.  

Talvízsky zberný jarok privádzal vodu až z oblasti nad obcou Svätý Anton, z tzv. Suchého potoka, 

ktorý sa neskôr vlieva do Studenského potoka. Talvízsky jarok začínal pri Suchom potoku v miestnej 

časti v minulosti nazývanej Majerištie. Na historickej mape je nad označením Majerištie uvedené 

Talvicze, čo mohol byť názov vrchu alebo miestny názov, podľa ktorého zberný jarok pravdepodobne 

dostal prívlastok Talvízsky (viď. mapové podklady obr. 1). Jarok následne vodu viedol po 

vrstevniciach až na ľavé úbočie doliny Banského Studenca, kde končilo umelé koryto tohto zberného 

jarku. Odtiaľ bola voda zvedená svahom do sezónneho pravdepodobne prirodzeného toku až do údolia 

k vodnému toku Jasenica. Odtiaľ mohli byť jeho vody vedené priamo do Kolpašského náhonného 

jarku alebo prostredníctvom Spodného jarku po druhej strane úbočia doliny (pravej) až k vodným 

nádržiam. O spôsobe riešenia prepojenia Talvízskeho zberného jarku a Spodného jarku v mieste 

Jasenice neboli zistené bližšie informácie.    

 

4.3. Stavebno-historický popis veci: Stavebno-konštrukčne zberný jarok pozostáva z vlastného 

koryta jarku, ktoré bolo určené na vedenie vody. Ďalšou stavebno-konštrukčnou súčasťou banského 

jarku je tzv. obslužná komunikácia, ktorá predstavovala zhutnený zemný násyp bez povrchovej 

úpravy. 

I. Koryto jarku  

Vlastné koryto jarku je tvorené umelo vytvorenou terénnou ryhou, ktorá mohla byť upravená vo 

výraze vodného kanálu - kamennou výmurovkou, resp. spevnením bočných stien a dna suchým 

murivom, alebo ostala bez spevnenia, len vo výraze terénnej ryhy. Vo všeobecnosti platilo, že jarky 

boli spevňované najmä v blízkosti vodných nádrží a na miestach regulácie stavidlami a vo 

vzdialenejších miestach bývali jarky nespevnené. Jarok býva trasovaný po vrstevniciach, čo 

zabezpečovalo jednak zber vody z rozsiahlejšieho územia, úpravu spádovania v minimálnom rozsahu 

a vedenie vody vplyvom gravitácie samospádom.   
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II. Obslužná komunikácia  

Obslužná komunikácia, nazývaná aj ochranný alebo zemný val je konštrukčnou a účelovou časťou 

banského jarku a slúžila najmä na zabezpečenie prístupu ku korytu jarku pre potreby údržby. Je 

tvorená zhutneným zemným násypom bez spevnenia povrchu. Profilácia a šírkové parametre obslužnej 

komunikácie sa líšia v závislosti od danosti terénu. Môže isť o násyp, odkop alebo ich kombinácie.         

 

Celková dĺžka zberného jarku pôvodne predstavovala cca 3600 m. V súčasnosti je jarok čitateľný 

a v rôznom stupni zachovania v rozsahu cca 3000 m.  

 

5. STAV VECI: Talvízsky zberný jarok je v súčasnosti zachovaný v rozsahu vyznačenom na 

podklade leteckého laserového skenovania LIDAR (grafické prílohy č. 1-6). Talvízsky zberný jarok je 

v súčasnosti na viacerých miestach prerušený alebo úplne zaniknutý. Z jeho pôvodnej dĺžky cca 3600 

m je v súčasnosti zachovaných približne 3000 m a jeho súčasti sú v rôznom stupni zachovania 

a čitateľnosti.  

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že obslužná komunikácia je v celom rozsahu zachovaného 

zberného jarku čitateľná, s rôznym stupňom zachovania pôvodnej profilácie. Koryto jarku je v rôznom 

stupni zachovania. Na začiatku jarku (proti smeru prúdenia vody) v úseku obtáčajúcom vrch Breziny 

(Vŕšok) je koryto čitateľné. Následne je koryto (aj s obslužnou komunikáciou) na úseku cca 400 m 

zaniknuté. Následne je koryto až po jeho začiatok pri Suchom potoku čitateľné – úvodný úsek je 

koryto zachované pravdepodobne v pôvodnej profilácii, poškodenej len nánosmi lístia a sedimentami. 

Zhruba v polovici tohto úseku sa pôvodná profilácia stráca a následne je koryto ťažko čitateľné. 

Koryto je opätovne čitateľné pri jeho začiatku, v mieste Suchého potoka. Takmer celý úsek zberného 

jarku je poškodený náletovou stromovou vegetáciou, napadaným lístím, sedimentami a konármi.  

Predmetom vyhlásenia za NKP je úsek umelovytvoreného zberného jarku, bez úseku jeho napojenia na 

miesty tok Jasenica, pre ktorý bol využitý existujúci prirodzený sezónny tok.  

Stavebno-technický stav súčastí zberného jarku je teda rôzny v závislosti od konkrétneho úseku. 

Z hľadiska stupňov hodnotenia stavebno-technického stavu je možné konštatovať, že na jeho trase sa 

vyskytujú takmer všetky stupne vyhovujúci, narušený aj dezolátny.  

   

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: V súčasnosti zberný jarok neplní svoju pôvodnú funkciu prívodu vody do 

vodnej nádrže a nie je ani predpoklad na jeho využitie.  

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU: 

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovo-

priestorové členenie, materiálové a konštrukčné riešenie koryta jarku. Predmetom pamiatkovej 

ochrany sú aj nepredvídané nálezy pamiatkových hodnôt pod terénom v rozsahu zberného jarku. 

Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 

 

Historická a krajinná hodnota:  

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti;  

 dokumentuje technologický spôsob zachytenia a vedenia vody pre jej využitie v banskej 

činnosti s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov 

a zákonitostí;  

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu;  

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí. 
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Architektonická hodnota:  

 všetky časti zberného jarku (koryto a obslužná komunikácia) sú súčasťou špecifickej 

technicko-vodohospodárskej stavby, ktorá predstavuje významné technické dielo v rámci 

regiónu a územia Slovenska vôbec 

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby miestne 

špecifikum; 

 všetky časti osadené „in situ“. 

 

Technická hodnota:  

 aj keď navrhovaná vec nepredstavuje samotné technické zariadenie v pravom význame, 

technologický spôsob zachytenia a vedenia vody, konštrukčné časti zberného jarku a použitý 

materiál je vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného 

diela a nositeľom technickej hodnoty; 

 dokumentuje technologický spôsob zberu, vedenia, distribúcie a využitia povrchovej vody pre 

banícku činnosť s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých 

mechanizmov a zákonitostí (spád terénu a gravitácia); 

 vybudovaný systém zberných, náhonných a spojovacích jarkov a vodných nádrží bol odozvou 

na zhoršujúci sa stav v miestnych baniach (spodná voda) a na energetickú krízu, ktorú bolo 

potrebné riešiť; vybudovaný vodohospodársky systém bol zásadným krokom pre pokračovanie 

banskej činnosti v regióne a stal sa významným a zásadným v histórii vedy a techniky. 

 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: 

7.1.2. Remeselné detaily: kamenné spevnenie koryta jarku kameňom ukladaným na sucho 

7.1.3. Evidované hnuteľné kultúrne pamiatky: 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci:  

7.1.5. Technické riešenia: 

7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod terénom a v hmote stavby, v ktorých sa tieto nachádzajú. 

7.1.7. História:  
 

7.2. Zhodnotenie významu: Zberný jarok – tzv. Spodný jarok je neoddeliteľnou súčasťou vodného 

diela – vodnej nádrže Kolpašská malá a Kolpašská veľká ako aj unikátneho banskoštiavnického 

vodohospodárskeho systému. Dokumentuje významné a unikátne technické dielo spojené s banskou 

činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia a aplikácie 

jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Banský jarok a spôsob fungovania celého 

vodohospodárskeho systému, ktorého je súčasťou je dokladom technického a technologického pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  
 

Fotodokumentácia súčasného stavu: 

(Foto: Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica, 

november - december 2018);  
1. Smer pripojenia zberného jarku na miestny tok Jasenica, ktorá bola súčasťou vodohospodárského 

systému a jej brehy a dno boli pravdepodobne upravené kamennou výmurovkou už v minulosti. 

2. Úsek pripojenia zberného jarku na miestny tok prechádzal popod viaceré miestne komunikácie a 

prístupy k obytným objektom. 

3. Úsek pripojenia jarku prechádzajúci obcou – prístupy k objektom v súčasnosti riešené podzemnými 

potrubiami. 

4. Pohľad na úsek jarku, pre ktorý bol využitý pravdepodobne pôvodný prirodzený sezónny vodný tok, 

zvádzajúci napr. vody z topiaceho sa snehu do údolia; tento úsek pravdepodobne nebol špeciálne 

upravovaný. 

5. Červenou šípkou označené pokračovanie prirodzeného sezónneho vodného toku; bodkočiarkovaná línia 

predstavuje trasu pripojenia zberného jarku na tento sezónny tok; jarok je v tomto úseku zaniknutý. 
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6. Červená čiara znázorňuje zaniknuté napojenie zberného jarku na prirodzený tok, ktorý zvádzal vodu do 

údolia. 

7. Pohľad zo svahu v smere na zaniknuté napojenie zberného jarku na prirodzený vodný tok v údolí.       

8. Začiatok Talvízskeho zberného jarku nad údolím a rodinnými domami; koryto jarku so značnými 

šírkovými parametrami a nespevneným profilom; obslužná komunikácia (vpravo) zatastená náletovou 

vegetáciou.  

9. Úsek zberného jarku trasovaný po vrstevniciach ľavej strany údolia obce; nespevnené koryto jarku a 

vpravo obslužná komunkácia zarastená vegetáciou.       

10. Pokračovanie zberného jarku v smere na severozápad; zachované nespevnené koryto a obslužná 

komunikácia.      

11. Pohľad na pokračovanie zberného jarku a meniace sa šírkové parametre jeho častí.       

12. Zberný jarok pred miestom ďalšieho prerušenia spôsobeného zmenou využitia okolitého územia; koryto 

jarku i obslužná kómunikácia v zachovalom stave.   

13. Pohľad na jarok pred ďalším prerušením; pôvodná profilácia koryta značne redukovaná (vľavo).       

14. Pohľad v smere predpokladaného zaniknutého trasovania jarku; prerušenie zberného jarku spôsobené 

zmenou využitie územia; červená šípka označuje miesto z predchádzajúcej fotografie.  

15. Ďalšie prerušenie trasy pôvodného zberného jarku spôsobené zmenou využitia územia; červená šípka 

označuje pokračovanie jarku.  

16. Pohľad na miesto pokračovania zberného jarku z predošlej fotografie; koryto jarku (vpravo) zanesené 

lístím a konármi.   

17. Pokračovanie zberného jarku po vrstevnici; čitateľné koryto jarku zanesené sedimentami, lístím a 

odpadkami; vpravo obslužná komunikácia s náletovými drevinami a stromovým porastom.  

18. Úsek jarku prerušený lesnou komunikáciou; čitateľná profilácia koryta a obslužná komunikácia.  

19. Pohľad na pokračovanie zberného jarku za prerušením lesnou cestou; koryto jarku(vľavo)  s čitatelnou 

profiláciou, zanesené konármi a lístím; vpravo obslužná komunikácia s porastom stromov.  

20. Pohľad na zberný jarok z koryta jarku; koryto i obslužná komunikácia s výraznými šírkovými 

parametrami.   

21. Úsek Talvízskeho zberného jarku so zachovanou profiláciou koryta a obslužnej komunikácie so 

značnými šírkovými parametrami.   

22. Pokračovanie zberného jarku s čitateľnou profiláciou jednotlivých častí a eróziou poškodenou 

obslužnou komunikáciou.   

23. Úsek zberného jarku s čitateľnou profiláciou jednotlivých častí a vysokým stupňom zarastenia 

náletovou (stromovou) vegetáciou, zanesenia lístím a konármi.  

24. Pokračovanie zberného jarku s čitateľnou profiláciou koryta i obslužnej komunikáce; koryto zanesené 

sedimentami a lístím, bez kamenného spevnenia.    

25. Úsek zberného jarku s mierne redukovanou pôvodnou profiláciou koryta jarku, zaneseného lístim a 

sedimentami;  obe časti jarku s náletovou vegetáciou. 

26. Úsek zberného jarku redukovanou pôvodnou profiláciou koryta, ktoré je zanesené lístim a sedimentami; 

koryto jarku i obslužná komunikácia s náletovou vegetáciou.     

27. Úsek zberného jarku s takmer nečitateľnou pôvodnou profiláciou koryta jarku (vpravo), ale 

s identifikovateľnou obslužnou komunikáciou (vľavo).      

28. Pohľad na lokálne prerušenie zberného jarku lesnou komunikáciou; červená línia znázorňuje 

predpokladané trasovanie koryta jarku v mieste prerušenia a modrá línia zachované pokračovanie jarku 

za prerušením.     

29. Úsek zberného jarku s výraznými šírkovými parametrami obslužnej komunikácie (vľavo) a šírkovými i 

hĺbkovými parametrami koryta jarku (vpravo).    

30. Úsek zberného jarku s výraznou profiláciou a šírkovými parametrami koryta (vpravo) a obslužnou 

komunikáciou (vľavo), ktorá je zarastená náletovou vegetáciou.      

31. Úsek zberného jarku s výraznou profiláciou a šírkovými parametrami oboch častí (koryto vpravo a 

obslužná vľavo), ktoré sú silne zarastené náletovou stromovou vegetáciou.      

32. Pohľad na úsek jarku so zachovanými profiláciami oboch častí a silným stupňom zarastenia náletovou 

vegetáciou a zanesenia konármi.       

33. Úsek zberného jarku s jasne čitateľnou profiláciou obslužnej komunikácie (vľavo) ale značne 

redukovanou profiláciou koryta (vpravo), ktoré je zanesené sedimentami a biologickým materiálom; 

jeho línia je však čitateľná.       
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34. Pohľad na dlhší úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou komunikáciou (vľavo) ale zaniknutou 

pôvodnou profiláciou koryt jarku (vpravo).       

35. Úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou komunikáciou ale značne redukovanou profiláciou koryta.  

36. Úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou komunikáciou; pôvodná profilácia koryta značne 

redukovaná, čitateľná na základe jemnej terénnej depresie v mieste trasovania (vpravo).      

37. Pohľad na úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou komunikáciou, ale úplne zaniknutou pôvodnou 

profiláciou koryta.       

38. Úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou komunikáciou; pôvodná profilácia koryta zaniknutá.     

39. Pohľad na úsek zberného jarku s ťažko čitateľnou obslužnou komunikáciou a úplne zaniknutým 

korytom jarku.       

40. Následne opätovne úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou komunikáciou ale zaniknutým korytom 

zberného jarku.       

41. Pohľad z úseku jarku, ktorý je čitateľný vďaka zachovanej obslužnej komunikácii (vľavo); koryto jarku 

zaniknuté.      

42. Opätovne pohľad z úseku jarku so zachovanou obslužnou komunikáciou ale zaniknutou profiláciou 

koryta zberného jarku.   

43. Pohľad na úsek jarku v blízkosti jeho začiatku (podľa smeru prúdenia vody); čitateľná obslužná 

komunikácia vpravo, so zaniknutou pôvodnou profiláciou koryta jarku (vľavo).    

44. Zberný jarok v blízkosti jeho začiatku; koryto jarku zaniknuté.    

45. Pohľad na úsek jarku v blízkosti jeho začiatku; modrá čiara označuje jeho trasovanie; pôvodná 

profilácia koryta jarku na časti úseku zaniknutá.    

46. Pohľad na úsek jarku s vyznačením jeho trasovania modrou čiarou; červená šípka označuje miesto, kde 

zberný jarok pravdepodobne priberal vody z prirodzeného sezónneho vodného toku.    

47. Pohľad na miesto z predošlej fotografie v smere toku; prirodzený sezónny tok označený červenou 

šípkou; koryto zberného jarku modrou čiarou. 

48. Panoramatický pohľad na začiatok zberného jarku v katastrálnom území Svätý Anton, miestnej časti 

v minulosti nazývanej Majerištie, kde bola voda z miestneho toku (dnes Suchý potok) vedená 

Talvízskym zberným jarkom k vodnej nádrži Kolpašská malá; koryto jarku čitateľné, s redukovanou 

pôvodnou profiláciou.  

49. Pohľad na začiatok zberného jarku v mieste odklonu od Suchého potoka – červená šípka označuje smer 

trasovania Suchého potoka a modrá čiara trasovanie Talvízskeho zberného jarku. 
   

Mapové podklady: 

1. Vyobrazenie Talvízskeho zberného jarku vodnej nádrže Kolpašská malá na výreze z banskej 

mapy „Die Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA 

Banská Štiavnica 

2. Vyobrazenie časti Talvízskeho zberného jarku na Mape jarkov a Kolpašského jazera v katastri 

obce Banský Studenec. Pôdorys. Jozef Tirscher z 2. polovice 19. storočia. Zdroj: HKG VII. 

15623, ŠUBA Banská Štiavnica. 

3. a, b, c: Vyobrazenie Talvízskeho zberného jarku na Mape jarkov na podklade katastrálnej 

mapy na území obcí Banský Studenec a Svätý Anton. Pôdorys. Jozef Tirscher z polovice 19. 

storočia. Zdroj: HKG VII. 15622, ŠUBA Banská Štiavnica. 

 

Grafická príloha: 

Obr. 1-6. Vyobrazenie Talvízskeho zberného jarku na podklade leteckého laserového skenovania 

LIDAR. Zdroj: PU SR, Bratislava 
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Mapové podklady: 

 

 
 
1. Vyobrazenie Talvízskeho zberného jarku vodnej nádrže Kolpašská malá na výreze z banskej mapy „Die 

Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica. 

 

 
2. Vyobrazenie časti Talvízskeho zberného jarku na Mape jarkov a Kolpašského jazera v katastri 

obce Banský Studenec. Pôdorys. Jozef Tirscher z 2. polovice 19. storočia. Zdroj: HKG VII. 

15623, ŠUBA Banská Štiavnica. 
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3. a, b, c: Vyobrazenie Talvízskeho zberného jarku na Mape jarkov na podklade katastrálnej 

mapy na území obcí Banský Studenec a Svätý Anton. Pôdorys. Jozef Tirscher z polovice 19. 

storočia. Zdroj: HKG VII. 15622, ŠUBA Banská Štiavnica. 
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Vyznačenie tzv. Talvízskeho zberného jarku na aktuálnej katastrálnej mape (zdroj: www.zbgis.skgeodesy.sk) 

Plná čiara – zachovaný úsek jarku navrhovaný na vyhlásenie za NKP,  

prerušovaná čiara – zaniknutý úsek jarku – nie je navrhovaný na vyhlásenie za NKP 

 

 

Katastrálne územie Banský Studenec 
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Katastrálne územie Banský Studenec a Svätý Anton 
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Katastrálne územie Svätý Anton 
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Fotodokumentácia súčasného stavu: 
 

 

 
 

1. Smer pripojenia zberného jarku na miestny tok 

Jasenica, ktorá bola súčasťou 

vodohospodárského systému a jej brehy a dno 

boli pravdepodobne upravené kamennou 

výmurovkou už v minulosti. 

 

 
 

2. Úsek pripojenia zberného jarku na miestny tok 

prechádzal popod viaceré miestne komunikácie 

a prístupy k obytným objektom. 

 

 
 

3. Úsek pripojenia jarku prechádzajúci obcou – 

prístupy k objektom v súčasnosti riešené 

podzemnými potrubiami. 

 
 

4. Pohľad na úsek jarku, pre ktorý bol využitý 

pravdepodobne pôvodný prirodzený 

sezónny vodný tok, zvádzajúci napr. vody 

z topiaceho sa snehu do údolia; tento úsek 

pravdepodobne nebol špeciálne 

upravovaný. 

 
 

5. Červenou šípkou označené pokračovanie 

prirodzeného sezónneho vodného toku; 

bodkočiarkovaná línia predstavuje trasu 

pripojenia zberného jarku na tento sezónny 

tok; jarok je v tomto úseku zaniknutý. 

 
 

6. Červená čiara znázorňuje zaniknuté 

napojenie zberného jarku na prirodzený 

tok, ktorý zvádzal vodu do údolia. 
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7. Pohľad zo svahu v smere na zaniknuté 

napojenie zberného jarku na prirodzený 

vodný tok v údolí.       

 
 

8. Začiatok Talvízskeho zberného jarku nad 

údolím a rodinnými domami; koryto jarku 

so značnými šírkovými parametrami a 

nespevneným profilom; obslužná 

komunikácia (vpravo) zatastená náletovou 

vegetáciou.  

     

 
 

9. Úsek zberného jarku trasovaný po 

vrstevniciach ľavej strany údolia obce; 

nespevnené koryto jarku a vpravo obslužná 

komunkácia zarastená vegetáciou.       

 

 
 

11. Pohľad na pokračovanie zberného jarku a 

meniace sa šírkové parametre jeho častí.       

 

 

 

 
 

10. Pokračovanie zberného jarku v smere na 

severozápad; zachované nespevnené koryto a 

obslužná komunikácia.      

   

 

 
 

12. Zberný jarok pred miestom ďalšieho prerušenia 

spôsobeného zmenou využitia okolitého 

územia; koryto jarku i obslužná kómunikácia 

v zachovalom stave.   
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13. Pohľad na jarok pred ďalším prerušením; 

pôvodná profilácia koryta značne redukovaná 

(vľavo).       

 
 

14. Pohľad v smere predpokladaného zaniknutého 

trasovania jarku; prerušenie zberného jarku 

spôsobené zmenou využitie územia; červená 

šípka označuje miesto z predchádzajúcej 

fotografie.  

      

 
 

15. Ďalšie prerušenie trasy pôvodného zberného 

jarku spôsobené zmenou využitia územia; 

červená šípka označuje pokračovanie jarku.  

  

 
 

17. Pokračovanie zberného jarku po vrstevnici; 

čitateľné koryto jarku zanesené sedimentami, 

lístím a odpadkami; vpravo obslužná 

komunikácia s náletovými drevinami a 

stromovým porastom.  

   

 
 

16. Pohľad na miesto pokračovania zberného jarku 

z predošlej fotografie; koryto jarku (vpravo) 

zanesené lístím a konármi.   

  

 
 

18. Úsek jarku prerušený lesnou komunikáciou; 

čitateľná profilácia koryta a obslužná 

komunikácia.  
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19. Pohľad na pokračovanie zberného jarku za 

prerušením lesnou cestou; koryto jarku(vľavo)  

s čitatelnou profiláciou, zanesené konármi a 

lístím; vpravo obslužná komunikácia s porastom 

stromov.  

 
 

20. Pohľad na zberný jarok z koryta jarku; koryto i 

obslužná komunikácia s výraznými šírkovými 

parametrami.   

 
 

21. Úsek Talvízskeho zberného jarku so 

zachovanou profiláciou koryta a obslužnej 

komunikácie so značnými šírkovými 

parametrami.   

  

 
 

23. Úsek zberného jarku s čitateľnou profiláciou 

jednotlivých častí a vysokým stupňom 

zarastenia náletovou (stromovou) vegetáciou, 

zanesenia lístím a konármi.    

 
 

22. Pokračovanie zberného jarku s čitateľnou 

profiláciou jednotlivých častí a eróziou 

poškodenou obslužnou komunikáciou.   

  

 
 

24. Pokračovanie zberného jarku s čitateľnou 

profiláciou koryta i obslužnej komunikáce; 

koryto zanesené sedimentami a lístím, bez 

kamenného spevnenia.    

 

 

 

 



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

107 

 

 
 

25. Úsek zberného jarku s mierne redukovanou 

pôvodnou profiláciou koryta jarku, zaneseného 

lístim a sedimentami;  obe časti jarku 

s náletovou vegetáciou.     

   

 
 

27. Úsek zberného jarku s takmer nečitateľnou 

pôvodnou profiláciou koryta jarku (vpravo), ale 

s identifikovateľnou obslužnou komunikáciou 

(vľavo).      

   

 

 
 

29. Úsek zberného jarku s výraznými šírkovými 

parametrami obslužnej komunikácie (vľavo) a 

šírkovými i hĺbkovými parametrami koryta 

jarku (vpravo).    

 

 

 
 

26. Úsek zberného jarku redukovanou pôvodnou 

profiláciou koryta, ktoré je zanesené lístim a 

sedimentami; koryto jarku i obslužná 

komunikácia s náletovou vegetáciou.     

 

 
 

28. Pohľad na lokálne prerušenie zberného jarku 

lesnou komunikáciou; červená línia znázorňuje 

predpokladané trasovanie koryta jarku v mieste 

prerušenia a modrá línia zachované 

pokračovanie jarku za prerušením.     

 

 
 

30. Úsek zberného jarku s výraznou profiláciou a 

šírkovými parametrami koryta (vpravo) a 

obslužnou komunikáciou (vľavo), ktorá je 

zarastená náletovou vegetáciou.      
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31. Úsek zberného jarku s výraznou profiláciou a 

šírkovými parametrami oboch častí (koryto 

vpravo a obslužná vľavo), ktoré sú silne 

zarastené náletovou stromovou vegetáciou.      

 

 
 

32. Pohľad na úsek jarku so zachovanými 

profiláciami oboch častí a silným stupňom 

zarastenia náletovou vegetáciou a zanesenia 

konármi.       

 
 

33. Úsek zberného jarku s jasne čitateľnou 

profiláciou obslužnej komunikácie (vľavo) ale 

značne redukovanou profiláciou koryta 

(vpravo), ktoré je zanesené sedimentami a 

biologickým materiálom; jeho línia je však 

čitateľná.       

 

   

35. Úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou 

komunikáciou ale značne redukovanou 

profiláciou koryta.  

 

 

 
 

34. Pohľad na dlhší úsek zberného jarku 

s čitateľnou obslužnou komunikáciou (vľavo) 

ale zaniknutou pôvodnou profiláciou koryt jarku 

(vpravo).       

 

 

  

 
 

36. Úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou 

komunikáciou; pôvodná profilácia koryta 

značne redukovaná, čitateľná na základe jemnej 

terénnej depresie v mieste trasovania (vpravo).      
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37. Pohľad na úsek zberného jarku s čitateľnou 

obslužnou komunikáciou, ale úplne zaniknutou 

pôvodnou profiláciou koryta.       

 
 

38. Úsek zberného jarku s čitateľnou obslužnou 

komunikáciou; pôvodná profilácia koryta 

zaniknutá.     

   

 
 

39. Pohľad na úsek zberného jarku s ťažko 

čitateľnou obslužnou komunikáciou a úplne 

zaniknutým korytom jarku.       

   

 
 

41. Pohľad z úseku jarku, ktorý je čitateľný vďaka 

zachovanej obslužnej komunikácii (vľavo); 

koryto jarku zaniknuté.      

 

 
 

40. Následne opätovne úsek zberného jarku 

s čitateľnou obslužnou komunikáciou ale 

zaniknutým korytom zberného jarku.       

  

 
 

42. Opätovne pohľad z úseku jarku so zachovanou 

obslužnou komunikáciou ale zaniknutou 

profiláciou koryta zberného jarku.   
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43. Pohľad na úsek jarku v blízkosti jeho začiatku 

(podľa smeru prúdenia vody); čitateľná 

obslužná komunikácia vpravo, so zaniknutou 

pôvodnou profiláciou koryta jarku (vľavo).    

   

 
 

45. Pohľad na úsek jarku v blízkosti jeho začiatku; 

modrá čiara označuje jeho trasovanie; pôvodná 

profilácia koryta jarku na časti úseku zaniknutá.    

 
 

44. Zberný jarok v blízkosti jeho začiatku; koryto 

jarku zaniknuté.    

 

 

  

 
 

46. Pohľad na úsek jarku s vyznačením jeho 

trasovania modrou čiarou; červená šípka 

označuje miesto, kde zberný jarok 

pravdepodobne priberal vody z prirodzeného 

sezónneho vodného toku.    

 

 
 

47. Pohľad na miesto z predošlej fotografie v smere toku; prirodzený sezónny tok označený červenou šípkou; koryto 

zberného jarku modrou čiarou. 
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48. Panoramatický pohľad na začiatok zberného jarku v katastrálnom území Svätý Anton, miestnej časti v minulosti 

nazývanej Majerištie, kde bola voda z miestneho toku (dnes Suchý potok) vedená Talvízskym zberným jarkom 

k vodnej nádrži Kolpašská malá; koryto jarku čitateľné, s redukovanou pôvodnou profiláciou.  

 

 

 
 

49. Pohľad na začiatok zberného jarku v mieste odklonu od Suchého potoka – červená šípka označuje smer trasovania 

Suchého potoka a modrá čiara trasovanie Talvízskeho zberného jarku. 
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Grafická príloha: 

 

 

 
 

Obr. 1-6. Vyobrazenie Talvízskeho zberného jarku na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR. Zdroj: 

PU SR, Bratislava 
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Obr.2 Detail – žltá línia – Jasenica; Úsek D – úsek jarku, pre ktorý bol využitý pôvodný prirodzený sezónny vodný tok 

a upravená časť jarku prechádzajúca obcou (foto č. 1-5); Úsek E – zaniknuté prepojenie zberného jarku s časťou tvorenou 

prirodzeným tokom (foto č. 5-7); Úsek F – začiatok zberného jarku s nespevneným korytom a obslužnou komunkáciou 

(foto č. 8-13). 

 

 
Obr.3 Detail – Úsek G – zaniknutý úsek zberného jarku spôsobené zmenou využitia územia (foto č. 14-15); Úsek H – 

zachovaný úsek jarku s čitateľným korytom so zachovanou profiláciou a obslužnou komunikáciou prebiehajúci lesným 

porastom (foto č. 16-33). 
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Obr.4 Detail – Úsek H – zachovaný úsek jarku s čitateľným korytom so zachovanou profiláciou a obslužnou komunikáciou 

prebiehajúci lesným porastom (foto č. 39-56). Úsek I – zachovaný úsek jarku so zaniknutou pôvodnou profiláciou koryta 

a zachovanou obslužnou komunikáciou (foto č. 34-49). 

 

 
 

Obr. 5 Detail – Úsek I – zachovaný úsek jarku so zaniknutou pôvodnou profiláciou koryta a zachovanou obslužnou 

komunikáciou (foto č. 34-49); začiatok jarku pri Suchom potoku. 
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Obr. 6 Detail – Ukončenie, resp. v smere prúdenia vody začiatok Talvízskeho zberného jarku pri Suchom potoku; jarok 

označený červenou čiarkovnou čiarou, Suchý potok žltou bodkovanou (foto č. 45-49). 
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT 

 

1. NÁZOV VECI:   KANÁL VODNÝ S AKVADUKTOM     
1.1. Bližšie určenie:   odvádzací     

1.2. Zaužívaný názov:  Kolpašský náhonný jarok s akvaduktom, náhonný jarok 

Kolpašskej malej a Kolpašskej veľkej vodnej nádrže  

 

2. IDENTIFIKAČNÉ A ADRESNÉ ÚDAJE: 

2.1. Mesto/obec:   BANSKÝ STUDENEC, BANSKÁ ŠTIAVNICA   

2.2. Okres, kraj:   Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj    

2.3. Katastrálne územie:   Banský Studenec, Banská Štiavnica    

2.4. Časť obce:       

2.5. Ulica/námestie:         

2.6. Orientačné číslo:       

2.7. Súpisné číslo:       

2.8. Stará adresa:     

2.9. Staré číslo:         

2.10. Určenie adresy popisom: líniový prvok smerujúci od vodnej nádrže Koplašská malá popri  

hlavnej cestnej komunikácii v smere Banský Studenec – Banská 

Štiavnica až po miestnu časť Kysihýbeľ 

2.11. Parcelné čísla: k. ú. Banský Studenec: CKN 1414/1 (EKN 1377, 288/1, 242, 246, 

250, 1381/1), CKN 1420/1 (EKN 1381/1, 255, 288/2, 288/1, 170, 

281, 287), CKN 247/2 (EKN 281, 1381/2), CKN 1421/4 (EKN 

1381/2, 282/1, 1378/2, 284/2), CKN 1421/5, CKN 1421/18, CKN 

1421/17, CKN 1421/16, CKN 1421/15, CKN 1421/14, CKN 

1421/13, CKN 1421/12, CKN 1421/11, CKN 1421/1 (EKN 

481/1), CKN 115/7, CKN 115/6, CKN 1327/7, CKN 1327/6, 

CKN 1327/5, CKN 1325/4, CKN 1325/3, CKN 1325/2, CKN 

1327/4, CKN 1327/3 (EKN 1341/1), CKN 1325/1, CKN 1327/1 

(EKN 1341/2, 1378/3, 473/1, 1223/2), CKN 1431 (EKN 1378/4, 

1223/2, 1339/1, 1223/3, 1231/1, 1378/5, 1338, 1378/6, 1231/2, 

1378/7, 1231/3, 1378/8, 1230, 1337, 1378/9, 1328/1), CKN 

1093/2 (EKN 6830/1, 6572/2)  

k. ú. Banská Štiavnica: CKN 5520/1 (EKN 6572/2), CKN 5228, 

CKN 7525 (EKN 6869/52), CKN 7607 (EKN 6869/52), CKN 

7524 (EKN 6869/52, 6830/2), CKN 5521/1 (EKN 6830/2) 

2.12. Súčasť pamiatkového územia: náhonný jarok nie je súčasťou pamiatkového územia alebo  

                ochranného pásma, ale v celej svojej dĺžke je súčasťou lokality  

                UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“ 
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3. VLASTNÍK 

k. ú. Banský Studenec: 

CKN č. 1414/1, CKN 1420/1, CKN č. 247/2, CKN č. 1421/4, CKN č. 1421/1, CKN č. 1327/1,      

CKN č. 1327/3, CKN č. 1431, CKN č. 1093/2: LV nezaložený  

CKN č. 1421/18, CKN č. 1421/17, CKN č. 1421/16, CKN č. 1421/15, CKN č. 1421/14, CKN č. 

1421/13, CKN č. 1421/12, CKN č. 1421/11, CKN č. 115/7, CKN č. 115/6 CKN 1327/7, CKN č. 

1327/6, CKN č. 1327/5, CKN č. 1327/4, CKN č. 1325/4, CKN č. 1325/3, CKN č. 1325/2, CKN č. 

1325/1, EKN č. 1381/1, EKN č. 1381/2, EKN č. 1378/2, EKN č. 1341/1, EKN č. 1341/2, EKN č. 

1378/3, EKN č. 1378/4, EKN č. 1378/5, EKN č. 1378/6, EKN č. 1378/7, EKN č. 1378/8, EKN č. 

1378/9, EKN č. 6830/1: SR – Rudné bane, š. p. Kammerohofská 25, 969 50 Banská Štiavnica (LV 

905) 

CKN č. 1421/5 : Maroš Prokein, Námestie Svätej trojice 19/15, 969 01 Banská Štiavnica (LV č. 1107)  

EKN č. 1377 : SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská 

Štiavnica (LV 759) 

EKN č. 242 : (LV 898) 

Alexandra Fojtíková, rod. Fojtíková, Banícka 2, 969 01 Banská Štiavnica (1/3) 

Alena Marková, rod. Fojtíková, Dr. Straku 5, 969 01 Banská Štiavnica (1/3) – plomba na LV 

Eva Rusinová, rod. Fojtíková, Fr. Kráľa 20/4, 966 81 Žarnovica (1/3)  

EKN č. 246 : Pavol Santoris, Banský Studenec č. 94, 969 01 Banský Studenec (LV 653) 

EKN č. 250: (LV 894) 

Ing. Šlosarová Darina, rod. Káchová, Kráľovohorská 6148/15, 974 11 Banská Bystrica (1/3) 

Peter Kácha, Malá okružná 963/6, 958 01 Partizánske (1/3) 

Helena Foglsingerová, rod. Káchová, Podzáhradná 12285/4A, 821 07 Bratislava (1/3) 

EKN č. 255 : Ján Spišiak, Banský Studenec č. 88, 969 012  (LV 82) 

EKN č. 288/1, 288/2, EKN č. 281, EKN č. 287, EKN č. 282/1, EKN č. 284/2 : Obec Banský 

Studenec, Banský Studenec č. 60, 969 01 Banská Štiavnica (LV č. 1) 

EKN č. 170 : (LV 889) 

Ján Cibula /mladší) (1/12) – správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava  
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Eva Peťková, rod. Cibulová, Banská Belá č. 177 (1/12) – správca: Slovenský pozemkový fond, 

Búdkova 36, Bratislava  

Cecília Schnierová, rod. Weissová, J. Horvátha 903/36, Kremnica (1/12) 

Emília Cibulová (1/12) – správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 

Ján Weiss, M. R. Štefánika 466/33, Žiar nad Hronom (4/12) 

Obec Banský Studenec, Banský Studenec, 969 01 (1/12) 

EKN č. 481/1 : (LV 85) 

Peter Malatinec, Ludvíka Svobodu 1495/10, 969 01 Banská Štiavnica (17/18) 

Linda Holišová, rod. Franková, Elplova 281/34, 628 00, Brno, ČR (1/18) 

EKN č. 473/1 : (LV 425) 

Elena Luptáková, rod. Mynáriková, Banský Studenec č. 228 (1/6) 

Ľudmila Mlynáriková, rod. Gondová, Gaštanová 6462/9, 974 09 Banská Bystrica – Podlavice (1/6) 

Miroslav Mlynárik, Gen. L. Svobodu 1531/15, 969 00 Banská Štiavnica (1/6) 

Mgr. Beata Chrienová, rod. Mlynáriková, Banský Studenec č. 3, 969 01 (1/4) 

Peter Arendacký, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava (1/4) 

EKN č. 1223/2, EKN č. 1223/3, EKN č. 1230, EKN č. 1231/1, EKN č. 1231/2, EKN č. 1231/3 : SR - 

Lesy Slovenskej republiky, Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica (LV 937) 

EKN č. č. 1337, EKN č. 1338, 1339/1 : Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 

Banská Bystrica (LV 434) 

EKN č. 1328/1 : SR – Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (LV 433)  

EKN č. 6572/2 : Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1. 969 01 Banská Štiavnica (LV 1009) 

 

k. ú. Banská Štiavnica 

CKN č. 5520/1, CKN č. 7525, CKN č. 7607, CKN č. 7524, CKN č. 5521/1: LV nezaložený  

CKN č. 5228 : SR – Lesy Slovenskej republiky, Nám. SNP 8, 973 65 Banská Bystrica, nájomca – 

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica (LV 4416) 

EKN č. 6572/2, EKN č. 6869/52 : Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 01 Banská 

Štiavnica (LV 3076) 

EKN č. 6830/2 : SR – Rudné bane, š. p., Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica (LV 3323) 

 

4. Popis veci: 

4.1. Situovanie: Náhonný jarok vodnej nádrže Kolpašská malá (zároveň aj v. n. Kolpašská veľká) je 

situovaný severozápadným a severným smerom od hrádzového telesa vodnej nádrže Kolpašská malá, 

v smere na Banskú Štiavnicu. Jarok je takmer v celom rozsahu (v rozsahu, v ktorom je v súčasnosti 

zachovaný, teda v rozsahu od vodnej nádrže po akvadukt pri Banskej Štiavnici) samostatne parcelne 

vymedzený. V katastrálnom území Banská Štiavnica je jarok prevažne súčasťou väčších parciel a nie 

je samostatneparcelne vymedzený. Časť náhonného jarku pri vodných nádržiach je tvorená korytom 

miestneho toku Jasenica. Táto časť koryta Jasenice je vzhľadom na jej pôvodnú funkciu predmetom 

vyhlásenia za NKP. Následne je úsek jarku v súčasnosti situovaný za objektami rodinných domov 

v Banskom Studenci rozdrobený na väčší počet menších parciel, s rôznym vlastníctvom. Následná časť 

jarku vedúca popri štátnej ceste z Banského Studenca do Banskej Štiavnice je samostatne parcelne 

vymedzená parcelou registra C-KN, bez založeného listu vlastníctva. Zaujímavosťou je, že podľa 

katastra nehnuteľností je v tomto úseku registrom obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) vymedzená 

parcela registra E-KN vo vlastníctve Rudných baní, š.p., avšak s vymedzenou parcelou registra C-KN 

definovanou ako vodná plocha sa neprekrýva. Je možné, že k tejto disproporcii došlo zanesením ROEP 

– mapy určeného operátu do katastrálnej mapy.    

Náhonný jarok začína napojením odpadového koryta dnovej štôlne Kolpašskej malej vodnej nádrže na 

koryto toku Jasenice na parc. CKN č. 1414/1, k. ú. Banský Studenec a následne parc. CKN č. 1420/1, 

247/2, 1421/4, k. ú. Banský Studenec, kde priberá vodu Kolpašskej veľkej vodnej nádrže. Asi po 300 

m sa náhonný jarok od koryta Jasenice odpájal a pokračoval severozápadným smerom pomedzi 

existujúce objekty rodinných domov (parc. 1421/6, 1421/2, koncová časť parc. 1421/4 k. ú. Banský 
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Studenec). V tomto úseku je v súčasnosti jarok zaniknutý (je súčasťou dvorov rodinných domov) 

a v tomto úseku nie je predmetom vyhlásenia za NKP. Následne jarok pokračuje už v čitateľnej 

podobe parc. CKN č. 1421/5, 1421/1, 115/6, 115/7, 1421/18, /17, /16, /15, /14, /13, /12, /11, 1327/7, 

1327/6, 1327/5, 1325/3, 1325/4, 1327/4, 1327/3, 1325/2, 1327/1, 1325/1, k. ú. Banský Studenec až po 

štátnu cestu. Následne náhonný jarok pokračuje popri štátnej ceste z Banského Studenca do Banskej 

Štiavnice, kde je ukončený pri miestnej časti Kysihýbel. V časti tohto úseku je náhonný jarok 

samostatne parcelne vymedzený parcelou CKN č. 1431, k. ú. Banský Studenec a následne prechádza 

viacerými parcelami: CKN č. 1093/2, k. ú. Banský Studenec a 5520/1, 5228, 7525, 7607, 7524, 

5521/1, k. ú. Banská Štiavnica. 

Akvadukt nie je samostatne parcelne vymedzený a nachádza sa na parc. CKN č. 1093/2, k. ú. Banský 

Studenec a CKN č. 7525, 7607 a 7524, k. ú. Banská Štiavnica. Dĺžka zachovanej časti náhonného 

jarku je v súčasnosti cca. 4500 m (s úsekom popri štátnej ceste, ktorý predstavuje cca 2500m).  

 

4.2. Stavebno-historický vývoj: Už v roku 1727 inžinier Cahs s povolením banskej komory na vlastné 

trovy okrem iného poradil, ako priviesť vodu z Kolpách (Banský Studenec), aby mohla čo najlepšie 

slúžiť stupám, za čo mu bolo odporučené vyplatiť odmenu 100 zlatých. Práce na budovaní jarku boli 

v júni 1728 prerušené, pretože sa zároveň opravovala Malá windšachtská vodná nádrž. Bolo potrebné 

vybudovať cca 2700 siah jarku (5828 m), pričom za siahu (1,896 m) žľabu jarku sa mali vyplatiť 4 

zlaté a za každú siahu štôlne 12 zlatých. Voda mala byť podľa možnosti zadržiavaná v Hokovskom 

tajchu (dnes zaniknutá vodná nádrž Rybník) a ponúknutá na pohon stupových želiez. Súčasne 

s Kolpašským jarkom sa budoval aj jarok na Iliji, pričom náklady na vybudovanie oboch nemali 

prekročiť 15 000 zl. Matej Kornel Hell spolu s p. Funiakom dňa 18.04.1729 prehliadali Kolpašský  

a 19.04.1729 Ilijský jarok. Do Kolpách sa vybrali pešo až na miesto, kde mala byť založená vodná 

nádrž.  

Z uvedeného vyplýva, že Kolpašský náhonný jarok bol vybudovaný skôr, ako vznikli samotné 

Kolpašské vodné nádrže. Výpustné systémy vodných nádrží boli po ich dobudovaní napojené na 

existujúci náhonný jarok.  

Na základe zistených informácií je pravdepodobné, že ešte pred výstavbou Kolpašských vodných 

nádrží bola voda z vodného toku Jasenica, prameniaceho na severnom svahu vrchu Čelo (775,9 m), pri 

osade Horné majere nad dnešnou obcou Banský Studenec, odvádzaná umelo vytvoreným vodným 

kanálom – náhonným jarkom k vodnej nádrži Rybník v Banskej Štiavnici, aby mohla byť využitá       

nielen v procese úpravy rudy. V mieste za obcou Banský Studenec sa od hlavného koryta toku 

Jasenica oddeľoval vodný kanál (Kolpašský náhonný jarok), ktorý viedol vodu v smere na 

severovýchod, až k vodnej nádrži Rybník v Banskej Štiavnici (viď. Mapové podklady v prílohe). 

Hlavné koryto Jasenice pokračuje údolím, následne sa veľkým oblúkom stáča na sever, preteká 

okrajom osady Kysihýbel a napája malú vodnú nádrž. Následne sprava priberá Halčiansky potok, 

preteká okrajom obce Banská Belá a pokračuje v smere na Kozelník. Hlavným korytom Jasenice teda 

mohli byť z Kolpašských vodných nádrží zásobované aj banské prevádzky v kozelníckej doline.   

Voda z oboch vodných nádrží spolu s vodami Jasenice bola odvádzaná najprv samotným tokom 

Jasenice a následne vodným kanálom oddeľujúcim sa od hlavného koryta Jasenice a smerujúcim na 

Banskú Štiavnicu (popri hlavnej komunikácii Banský Studenec – Banská Štiavnica). Súčasťou 

náhonného jarku bol aj akvadukt nad železničnou traťou z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy. 

Akvadukt bol postavený v rokoch 1871-1873. Je to trojpoľová oceľová trámová mostná konštrukcia, 

ktorá je uložená na  murovaných koncových nosníkoch a dvoch stredných pilierových podperách. 

Stredom mostu prebieha žľab z oceľového plechu, ktorým bola voda vedená.  

Voda sa najprv používala na pohon vodných kolies a úpravnícke procesy v stupových úpravňach č. 14 

a 15 na Rybníku v Banskej Štiavnici (v blízkosti železničnej stanice v Banskej Štiavnici). Odtiaľ sa 

viedla buď do banskoštiavnickej huty, kde slúžila ako chladiaca voda pre šmelcovací proces i na 

pohon hydroelektrárne uvedenej do prevádzky v roku 1895, na osvetlenie huty a závodných bytov, 

alebo vodným jarkom tiekla k stupe č. 12. Od tejto stupy tiekla do potoka Štiavnička, kde sa najskôr 

spájala s vodami zo Štiavnickej doliny a potom s vodami zo Štefultovskej doliny, ako aj s vodami 
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z windšachtských nádrží. Spojený vodný prúd slúžil pre stupy v Banskoštiavnickej a Svätoantonskej 

doline a poháňal i Francisovu vodnú turbínu z roku 1903.   

 

4.3. Stavebno-historický popis veci: Stavebno-konštrukčne pozostáva náhonný jarok z vlastného 

koryta jarku, ktoré bolo určené na vedenie vody. Ďalšou stavebno-konštrukčnou súčasťou banského 

jarku býva tzv. obslužná komunikácia, ktorá predstavuje zhutnený zemný násyp bez povrchovej 

úpravy a v minulosti slúžila na zabezpečenie prístupu ku korytu jarku pre potrebu kontroly a údržby. 

Stav a rozsah zachovania oboch súčastí je popísaný v kapitole 5. Stav veci. Súčasťou Kolpašského 

náhonného jarku je aj akvadukt.    

I. Koryto jarku  

Vlastné koryto jarku je tvorené umelo vytvorenou terénnou ryhou, ktorá mohla byť upravená vo 

výraze vodného kanálu - kamennou výmurovkou, resp. spevnením bočných stien a dna suchým 

murivom, alebo ostala bez spevnenia, len vo výraze terénnej ryhy. Vo všeobecnosti platilo, že jarky 

boli spevňované najmä v blízkosti vodných nádrží, mistach regulácie stavidlami, v miestach so 

zástavbou a v blízkosti zariadení, ktoré využívali privádzanú vodu. Vo vzdialenejších miestach 

a najmä v úsekoch lesných porastov bývali jarky nespevnené. Voda v korytách náhonných jarkov bola 

vedená vplyvom gravitácie samospádom. Údaje o pôvodnom rozsahu a spôsobu úpravy dna a stien 

koryta Kolpašského náhonného jarku neboli zistené, súčasný stav a rozsah je popísaný v kapitole 5. 

Stav veci.    

II. Obslužná komunikácia  

Obslužná komunikácia, nazývaná aj ochranný alebo zemný val je konštrukčnou a účelovou časťou 

banského jarku a slúžila najmä na zabezpečenie prístupu ku korytu jarku pre potreby kontroly a 

údržby. Je tvorená zhutneným zemným násypom bez spevnenia povrchu. Profilácia a šírkové 

parametre obslužnej komunikácie sa líšia v závislosti od danosti terénu. Môže isť o násyp, odkop alebo 

ich kombinácie. Pôvodný stav a rozsah obslužnej komunikácie náhonného jarku nebol zistený. Môžme 

predpokladať, že v miestach, kde bol náhonný jarok trasovaný popri existujúcich komunikáciách 

nebola potreba budovania obslužnej komunikácie. Rovnako tak v miestach, kde bola voda vedená 

korytom miestneho vodného toku Jasenica. Súčasný rozsah a stav obslužnej komunikácie Kolpašského 

náhonného jarku je popísaný v kapitole 5. Stav veci.          

III. Akvadukt  

V násype, po ktorom je náhonný jarok v lokalite Kysihýbla vedený bol v rokoch 1871-1873 

vybudovaný akvadukt – trojpoľová oceľová trámová mostná konštrukcia na murovaných nosníkoch so 

žľabom zabezpečujúcim vedenie vody. Akvadukty (miestne „špunty“) boli budované na vodovodných 

jarkoch v miestach s priesakmi alebo tam, kde bolo potrebné premostenie terénneho zárezu, čo v tomto 

prípade bol zárez úzkokoľajnej železnice.  

 

Celková dĺžka Kolpašského náhonného jarku pôvodne predstavovala cca 6000 m (až po nádrž Rybník 

v Banskej Štiavnici). Súčasťou jarku boli pôvodne aj pravdepodobne dve vodné štôlne, v tejto časti je 

však jarok v súčasnosti zaniknutý (ústia štôlní sú zasypané).  V súčasnosti je jarok čitateľný 

a v rôznom stupni zachovania v rozsahu cca 4500 m (od vodných nádrží po akvadukt).  

 

5. STAV VECI: Kolpašský náhonný jarok je v súčasnosti zachovaný takmer v celom rozsahu 

vyznačenom na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR (grafické prílohy č. 1-5) a jeho 

časti sú v rôznom stupni zachovania. Náhonný jarok je v súčasnosti na viacerých miestach prerušený 

alebo úplne zaniknutý. Z jeho pôvodnej dĺžky cca 6000 m je v súčasnosti zachovaných približne 4500 

m, jednotlivé úseky sú v súčasti v rôznom stupni zachovania.   

Začiatok náhonného jarku, ktorý je tvorený korytom miestneho toku Jasenica je zachovaný, funkčný 

a vo vyhovujúcom stave (od parc. CKN č. 1414/1, k. ú. Banský Studenec po parc. CKN č. 1420/1, k. 

ú. Banský Studenec). Následný úsek jarku po odpojení od koryta Jasenice, ktorý prechádza poza, resp. 

pomedzi existujúcu zástavbu rodinných domov je zaniknutý - v teréne sú koryto i predpokladaná 

obslužná komunikácia zaniknuté. Stali sa súčasťou rodinných záhrad a sú využívané na iný účel (nie je 
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predmetom vyhlásenia za NKP). Náhonný jarok je následne za zástavbou rodinných domov zachovaný  

a čitateľný v rozsahu koryta i obslužnej komunikácie až po miestnu cestnú komunikáciu v smere na 

Banskú Štiavnicu (od parc. CKN č. 1421/5, k. ú. Banský Studenec po parc. CKN č. 1327/1, k. ú. 

Banský Studenec).  Úsek náhonného jarku prechádzajúci popri miestnej cestnej komunikácii v smere 

na Banskú Štiavnicu prešiel v minulosti pravdepodobne viacerými úpravami súvisiacimi s úpravou 

cesty. Na niektorých úsekoch je jarok v súčasnosti ťažko čitateľný a vo väčšine bol upravený pomocou 

betónových prefabrikátov a je vo výraze bežného prícestného kanálu (tento úsek prestavuje väčšina 

dĺžky parc. CKN č. 1431, k. ú. Banský Studenec). Následne je jarok trasovaný na umelom násype (v 

rozsahu časti dĺžky parc. CKN č. 1431, k. ú. Banský Studenec), v súčasnosti zalesnenom. V tomto 

úseku je koryto jarku zachované a čitateľné, poškodené je náletovou vegetáciou a nánosmi naplavením 

a lístia. V tomto úseku je v torzálnom stave zachovaná výdreva, ktorá pravdepodobne slúžila ako 

nosná konštrukcia prekrytia jarku. Profilácia jarku je pred prerušením cestou na Kysihýbeľ lokálne 

zaniknutá. Následne jarok prechádza prevažne lesným porastom až k objektu akvaduktu. V tomto 

úseku je stav koryta a obslužnej komunikácia veľmi rôznorodý – miestne je profilácia oboch súčastí 

jarku značne redukovaná, inde je však zjavná a pekne čitateľná. Krátky úsek koryta je v mieste pred 

akvaduktom tvorený betónovým korytom. Úsek jarku za akvaduktom je tvorená rovnako betónovým 

korytom, ktoré je „vystlané“ plechom.  

V súčasnosti nie je možné presne zistiť pôvodný spôsob a rozsah úpravy dna a bokov koryta jarku. 

Pravdepodobne išlo pôvodne o kamenné spevnenie, ktoré je na pár úsekoch čiatočne čitateľné aj dnes.  

Z dôvodu, že jarok bol funkčný do druhej polovice 20. storočia, na jeho trase sa vyskytuje aj 

novodobejší spôsob úpravy koryta s použitím betónu, príp. aj plechu.    

Stavebno-technický stav súčastí náhonného jarku je teda rôzny v závislosti od konkrétneho úseku. 

Z hľadiska stupňov hodnotenia stavebno-technického stavu je možné konštatovať, že na jeho trase je 

vyhovujúci, narušený aj dezolátny. Akvadukt je vo vyhovujúcom stave, jeho obnnovu realizoval 

v roku 2010 Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok.   

Dĺžka zachovanej časti náhonného jarku je v súčasnosti cca. 4500 m (s úsekom popri štátnej ceste, 

ktorý predstavuje cca 2500 m).  

   

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: V súčasnosti Kolpašský náhonný jarok neplní svoju pôvodnú funkciu 

prívodu vody k banským a iným zariadeniam a nie je ani predpoklad na jeho celkové využitie. Tento 

náhonný jarok bol jedným z najdlhšie fungujúcich náhonných jarkov (ak nie najdlšie slúžiaci). Jarok 

bol vyradený z prevádzky až v 80-tych rokoch 20. storočia.   

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU: 

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovo-

priestorové členenie, materiálové a konštrukčné riešenie koryta jarku a akvaduktu. Predmetom 

pamiatkovej ochrany sú aj nepredvídané nálezy pamiatkových hodnôt pod terénom v rozsahu 

náhonného jarku. 

Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 

 

Historická a krajinná hodnota:  

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti;  

 dokumentuje technologický spôsob distribúcie vody pre jej využitie v banskej a inej činnosti 

s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí; 

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu; 

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí; 
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Architektonická a remeselná hodnota:  

 všetky časti náhonného jarku (koryto, obslužná komunikácia a akvadukt) sú súčasťou 

špecifickej technicko-vodohospodárskej stavby, ktorá predstavuje významné technické dielo 

v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec; 

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby miestne 

špecifikum; 

 akvadukt je technickým stavebným dielom 19. storočia, ktoré vychádza z pôvodne 

navrhovaných spôsobov premostenia - tzv. špuntov (drevené konštrukcie v 18. storočí), 

s použitím materiálov 19. storočia;  

 všetky časti osadené „in situ“;  

 remeselná hodnota je prezentovaná spôsobom spevňovania bokov a dna náhonného jarku 

kamenivom, formou suchého muriva, zachovaná je torzálne aj výdreva ako nosná konštrukcia 

prekrytia jarku (v úseku, kde je jarok trasovaný na umelom násype). 

 

Technická hodnota:  

 aj keď navrhovaná vec nepredstavuje samotné technické zariadenie v pravom význame, 

technologický spôsob vedenia vody, konštrukčné časti náhonného jarku a akvaduktu a použitý 

materiál je vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného 

diela a nositeľom technickej hodnoty; 

 dokumentuje technologický spôsob vedenia, distribúcie a využitia povrchovej vody pre 

banícku činnosť s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých 

mechanizmov a zákonitostí (spád terénu a gravitácia); 

 vybudovaný systém zberných, náhonných a spojovacích jarkov a vodných nádrží bol odozvou 

na zhoršujúci sa stav v miestnych baniach (spodná voda) a na energetickú krízu, ktorú bolo 

potrebné riešiť; vybudovaný vodohospodársky systém bol zásadným krokom pre pokračovanie 

banskej činnosti v regióne a stal sa významným a zásadným v histórii vedy a techniky. 
 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: mostná konštrukcia akvaduktu a piliere akvaduktu 

7.1.2. Remeselné detaily: kamenné spevnenie koryta jarku kameňom ukladaným nasucho, torzo 

výdrevy prekrytia jarku 

7.1.3. Evidované hnuteľné kultúrne pamiatky: 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci:  

7.1.5. Technické riešenia: 

7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod terénom a v hmote stavby, v ktorých sa tieto nachádzajú. 

7.1.7. História:  
 

7.2. Zhodnotenie významu: Kolpašský náhonný jarok je neoddeliteľnou súčasťou vodného diela – 

vodnej nádrže Kolpašská malá a Kolpašská veľká ako aj unikátneho banskoštiavnického 

vodohospodárskeho systému. Dokumentuje významné a unikátne technické dielo spojené s banskou 

činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia a aplikácie 

jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Banský jarok a spôsob fungovania celého 

vodohospodárskeho systému, ktorého je súčasťou je dokladom technického a technologického pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  
 

 

Fotodokumentácia súčasného stavu: 

(foto: Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica, 

november 2018 - marec 2019) 
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1. Pohľad na začiatok Kolpašského náhonného jarku pod vzdušným svahom Kolpašskej malej 

vodnej nádrže - červená šípka;  modrá šípka označuje koryto miestneho toku Jasenica, žltá 

šípka koryto bezpečnostného priepadu v.n. Kolpašská malá.   

2. Pohľad na zarastené koryto náhonného jarku od zaústenia koryta bezpečnostného priepadu 

v.n. Kolpašská malá v smere prúdenia vody 

3. Pohľad na koryto náhonného jarku pred napojením vôd výpustného systému Kolpašskj 

veľkej v. n.; koryto spevnené kameňom. 

4. Pohľad na pokračovanie náhonného jarku korytom Jasenice; šípka označuje napojenie vôd 

výpustného systému Kolpašskj veľkej v. n.; pohľad v protismere prúdenia vody.  

5. Pohľad na vyústenie výpustného systému Kolpašskej veľkej vodnej nádrže, ktoré je napojené 

na koryto Jasenice – náhonný jarok. 

6. Pohľad v smere prúdenia vody na koryto náhonného jarku, ktoré je vedené korytom 

miestneho vodného toku Jasenica.   

7. Koryto náhonného jarku a miestneho toku Jasenica; boky a dno spevnené kameňom; pohľad 

proti smeru prúdenia vody. 

8. Premostenie náhonného jarku a Jasenice miestnou cestnou komunikáciou prechádzajúcou 

údolím obce Banský Studenec. 

9. Pohľad na pokračovanie koryta Jasenice a náhonného jarku údolím obce, popri miestnej 

cestnej komunikácii; boky a dno koryta spevnené kameňom. 

10. Koryto Jasenice a náhonného jarku pred miestom odklonenia koryta náhonného jarku od 

Jasenice. 

11. Súčasný pohľad na miesto pôvodného odklonu koryta náhonného jarku od úseku spoločného 

s korytom toku Jasenica; v súčasnosti zaniknutá časť náhonného jarku je vyznačená šípkami. 

12. Vyznačenie pôvodnej línie náhonného jarku po oddelení z koryta Jasenice; tento úsek 

smerujúci pôvodne poza zástavbu je v súčasnosti zaniknutý (je súčasťou dvorov pôvodných i 

nových rodinných domov). 

13. Vyznačenie trasovania zaniknutej časti náhonného jarku, ktorá je dnes súčasťou dvorov a je 

užívaná iným spôsobom (aj napriek skutočnosti, že podľa katastra je definovaná ako vodný 

tok a je vo vlastníctve Rudných baní, š. p.). 

14. Vyznačenie trasovania zaniknutej časti náhonného jarku, ktorá je dnes súčasťou dvorov a je 

užívaná iným spôsobom.  

15. Vyznačenie začiatku zachovaného úseku náhonného jarku za rodinnými domami; smer šípky 

označuje aj smer prúdenia vody. 

16. Zachovaný úsek náhonného jarku za záhradami rodinných domov; nespevnené koryto jarku 

vľavo, obslužnákomunikácia vpravo. 

17. Pohľad na zachované koryto i obslužnú komunikáciu v smere prúdenia vody. 

18. Pôvodná lína jarku narušená výstavbou pivnice (v pozadí);  pred lokálnym prerušením 

čitateľné obe súčasti jarku.  

19. Pohľad na náhonný jarok zo svahu nad ním – koryto jarku zarastené vegetáciou, obslužná 

komunikácia udržiavaná pravdepodobne majiteľmi záhrady.  

20. Pohľad na ďalší úsek jarku za záhradami rodinných domov – koryto poškodené náletovou 

vegetáciou a obe časti zanesené rôznym materiálom. 

21. Úsek za záhradami rodinných domov – koryto jarku zanesené rôznym materiálom. 

22. Úsek náhonného jarku pred objektom bývalého mlynu, koryto vľavo (žltá šípka) a obslužná 

komunikácia vpravo (červená šípka)  zanesené konármy a lístim. 

23. Vyznačenie pokračovania náhonného jarku do mlynu (červená šípka) a odbočky 

s možnosťou prepojenia vody späť do Jasenice (bodkovaná čiara a ovál – stavidlo); jarok 

zaesený konármi a lístim; ovál vyznačuje miesto zachovaného stavidla na usmernenie toku 

vody (viď. historická mapa). 

24. Pozostatok pôvodného mlynu, ktorý poháňala voda z náhonného jarku a následne bola 

usmernená ďalej na Banskú Štiavnicu. 
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25. Pozostatok stavidla, ktoré slúžilo na usmernenie toku vody. 

26. Pohľad na stavidlo a časť vodného kanála odkláňajúceho vodu späť do miestneho toku 

Jasenica. 

27. Vyznačenie pokračovania Kolpašského náhonného jarku na Banskú Štiavnicu za mlynom 

(červená šípka) a odklonu vody do Jasenice (žltá šípka).  

28. Pokračovanie náhonného jarku za mlynom – zachovaná a čitateľná obslužná komunikácia 

vpravo, slabšie čitateľné koryto jarku so zaniknutou pôvodnou profiláciou vľavo. 

29. Vľavo koryto jarku zarastené vegetáciou a vpravo obslužná komunikácia. 

30. Pohľad na úsek jarku proti smeru pôvodného toku vody – úzky profil koryta, ktoré je 

zarastené vegetáciou je v tejto časti zachované s pôvodným kamenným spevnením; jeho 

rozsah a stav nebolo možné overiť. 

31. Detail kamenného spevnenia bokov koryta jarku. 

32. Pohľad na prerušenie náhonného jarku prístupovou komunikáciou k novej zástavbe 

rodinných domov; v popredí koryto jarku silne zarastené vegetáciou. 

33. Pokračovanie náhonného jarku v smere k miestnej cestnej komunikácii na Banskú Štiavnicu; 

koryto zarastené vegetáciou, obslužná komunikácia udržiavaná. 

34. Pokračovanie náhonného jarku s nespevneným korytom (vľavo) a obslužnou komunikáciou 

(vpravo). 

35. Pohľad na úsek náhonného jarku nad miestnou cestnou komunikáciou; koryto aj obslužná 

komunikácia silne zarastené vegetáciou s čiastočne zaniknutými pôvodnými profiláciami. 

36. Úsek jarku nad miestnou cestnou komunikáciou; čitateľné nespevnené koryto aj obslužná 

komunikácia vpravo. 

37. Nespevnené koryto náhonného jarku nad miestnou cestnu komunikáciou. 

38. Úsek náhonného jarku v  lesnom poraste so stojatou vodou; z dôvodu súčasného stavu 

nebolo možné rozlíšiť rozsah a zistiť stav koryta jarku; obslužná komunikácia čiastočne 

čitateľná vpravo 

39. Pohľad na pokračovanie  náhonného jarku v lesnom poraste pred miestom kontaktu 

s miestnou cestnou komunikáciou; obe časti čitateľné, zarastené vegetáciou (červenou šípkou 

vyznačené koryto jarku).   

40. Úsek náhonného jarku pred miestnou cestnou komunikáciou; vľavo koryto jarku, vpravo 

obslužná komunikácia; koryto jarku v tohto úseku spevnené kameňom.   

41. Detail na kamenné spevnenie bokov koryta náhonného jarku v úseku pred miestnou cesnou 

komunikáciou.  

42. Pohľad na posledný úsek jarku pred miestnou cestnou komunikáciou v smere na Banskú 

Štiavnicu; koryto jarku spevnené kameňom, obslužná komunikácia zarastená drevinami.  

43. Kolpašský náhonný jarok v mieste kontaktu s miestnou cestnou komunikáciou; čitateľné 

koryto jarku a čiastočne aj obslužná komunikácia.   

44. Pohľad proti smeru prúdenia vody na miesto styku náhonného jarku s miestnou cestnou 

komunikáciou, čitateľné koryto jarku a čiastočne čitateľná obslužná komunikácia.  

45. Pokračovanie náhonného jarku ponad cestnú komunikáciu v smere na Banskú Štiavnicu, 

ktorej výstavbou a úpravami došlo k zmenám a zásahom do banského jarku; v úvodnej časti 

je koryto jarku čiastočne čitateľné. 

46. Pokračovanie jarku popri cestnej komunikácii; čiastočnečitateľné koryto so značne 

zmenenou pôvodnou profiláciou. 

47. V niektorých úsekoch jarku popri cestnej komunikácii je pôvodné koryto takmer zaniknuté, 

príp. značne pozmenené. 

48. Viditeľné a čitateľné pozostatky pôvodnej terénnej konfigurácie súvisiacej s banským 

jarkom. 

49. Pôvodná konfigurácia terénu pozmenená natoľko, že pôvodné koryto náhonného jarku je 

nečitateľné.  



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

125 

 

50. Vo zvyšnej časti náhonného jarku vedúceho popri miestnej cestnej komunikácii bol 

pravdepodobne na mieste pôvodného koryta jarku realizovaný kanál vyložený betónovými 

prefabrikátmi.   

51. Pokračovanie realizovaných zásahov a úpravy pôvodného koryta náhonného jarku.   

52. Pohľad proti smeru pôvodného toku na úsek v súčasnosti tvorený betónovými dielcami vo 

výraze kanála.   

53. Ďalší úsek pôvodného jarku vedeného popri miestnej komunikácii; pohľad v smere 

pôvodného toku vody na úsek v súčasnosti tvorený betónovými dielcami vo výraze kanála.   

54. Pohľad na ukončenie časti jarku novodobo upravenej pomocou betónových prefabrikátov, 

pred prechodom jarku na druhú stranu miestnej komunikácie.  

55. Úsek náhonného jarku po prechode na druhú stranu miestnej kounikácie; opať s čitateľným 

korytom a zachovanou profiláciou. 

56. Čitateľné koryto náhonného jarku so zachovanou profiláciou.  

57. Viditeľné trasovanie náhonného jarku na začiatku umelého násypu. 

58. Úsek Kolpašského náhonného jarku vedený po umelom násype pred miestnou časťou 

Kysihýbeľ; zachovaná profilácia koryta jarku (v strede); je pravdepodobné, že koryto bolo 

v tomto úseku pôvodne spevnené kameňom, ktoré sa však nezachovalo. 

59. Časť v súčasnosti nespevneného koryta jarku a viditeľný umelý násyp, po ktorom je jarok 

vedený. 

60. Náhonný jarok vedený na násype; koryto jarku je vedené stredom násypu a po oboch 

stranách koryta je manipulačný priestor (namiesto obslužnej komunikácie); vpravo viditeľné 

proporcie umelého násypu. 

61. Úsek náhonného jarku na násype; viditeľný pozostatok drevenej konštrukcie, ktorá 

pravdepodobne slúžila ako nosná konštrukcia pre zakrytie koryta jarku.  

62. Pohľad na úsek jarku, vedený stredom násypu; jarok zarastený náletovou vegetáciou. 

63. Pohľad na pokračovanie jarku na úseku vytvorenom na násype; viditeľné koryto jarku, 

zanesené lístím a sedimentami. 

64. Pohľad na výrazne zarastený úsek Kolpašského náhonného jarku z juhu; koryto jarku 

v strede hustého porastu.  

65. Pohľad na miesto prechodu jarku popod miestnu komunikáciu v smere na Kysihýbeľ; 

z opačnej strany sú viditeľné zachované pozostatky podzemného priepustu zabezpečujúceho 

prepojenie jarku popod komunikáciu.  

66. Pohľad na pokračovanie jarku za komunikáciou na Kysihýbeľ; koryto jarku s čiastočne 

zachovaným pôvodným kamenným spevnením bokov. 

67. Pohľad na úsek jarku s čitateľným a zachovaným korytom, ktorého pôvodná profilácia je 

redukovaná lístím a sedimentami (v strede); vpravo obslužná komunikácia. 

68. Pohľad na úsek s výraznejšie redukovanou pôvodnou profiláciou koryta; vpravo obslužná 

komunikácia. 

69. Pohľad na úsek jarku s novodobo spevneným korytom; koryto zanesené sedimentami a 

lístím.    

70. Pohľad na úsek jarku s novodobo spevneným korytom, ktoré je zanesené lístím a prerastené 

náletovou vegetáciou.  

71. Úsek jarku pred akvaduktom; koryto jarku situované v strede násypu, po oboch stranách 

manipulačný priestor. 

72. Pohľad na ukončenie jarku pred akvaduktom; koryto jarku vľavo, zanesené lístím a zarastené 

vegetáciou; obslužná komunikácia vpravo rovnako zarastená vegetáciou; v pozadí viditeľný 

začiatok koryta akvaduktu. 

73. Pohľad na kovový žľab akvaduktu zabezpečujúci prevod vody cez terénny zárez, ponad dnes 

zaniknutú železnicu. 

74. Pohľad z juhu na kovový žľab akvaduktu, ktorý zabezpečoval prevod vody ponad pôvodnú 

železnicu.  
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75. Pohľad na akvadukt zo západu – dva murované nosníky a trojpoľová mostná konštrukcia.    

76. Pohľad z východu na južnú časť akvaduktu – dva murované nosníky a mostná konštrukcia; 

pri južnom nosníku viditeľné pôvodné kamenné spevnenie svahu. Na južnom nosníku 

osadená pamätná tabuľa s textom: „AKVADUKT OBJEKT OZNAČOVANÝ AKO JEDEN ZO 

SIEDMYCH ŠTIAVNICKÝCH DIVOV SLÚŽIL OD ROKU 1873 DO ROKU 1975 NA 

PRÍVOD VODY Z KOLPAŠSKÉHO TAJCHU DO ÚPRAVNE PRI ŠACHTE FRANTIŠEK. 

VENOVAL: BANSKOŠTIEVNICKO-HODRUŠSKÝ BANÍCKY SPOLOK V ROKU 2010“   

77. Pohľad zo západu na júžnú časť akvaduktu – dva murované nosníky a mostná konštrukcia.  

78. Pohľad zo severu na kovový žľab akvaduktu, ktorý zabezpečoval prevod vody ponad 

pôvodnú železnicu; v pozadí viditeľný južný murovaný nosník.   

79. Pohľad na ukončenie kovového žľabu a pokračovanie náhonného jarku v smere na sever; 

koryto s betónovým spevnením a vloženým kovovým žľabom.  

80. Pohľad na pokračovanie koryta náhonného jarku za akvaduktom v smere na sever; koryto 

jarku s betónovým spevnením a vloženým kovovým žľabom.    

81. Pohľad na súčasné ukončenie Kolpašského náhonného jarku pred zástavbou rodinných 

domov; betónové koryto jarku s vloženým kovovým žľabom poškodené náletom drevín. 

 

Mapové podklady: 

1. Vyobrazenie Kolpašského náhonného jarku (červené šípky) na výreze z banskej mapy 

„Die Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA 

Banská Štiavnica. 

2. Detail: Vyobrazenie časti Kolpašského náhonného jarku (červené šípky) na výreze 

z banskej mapy „Die Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“; červený ovál 

označuje miesto oddelenia vodného kanála (červená bodkovaná čiara) od hlavného koryta 

Jasenice (modrá čiarkovaná čiara). 

3. Detail: Vyobrazenie ďalšej časti Kolpašského náhonného jarku (červené šípky) na výreze 

z banskej mapy „Die Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“; náhonný jarok - 

červená bodkovaná čiara, lokalizácia akvaduktu – červený ovál plný; vodná štôlňa na 

náhonnom jarku – červený ovál prázdny;  hlavné koryto Jasenice smerujúce na Kozelník - 

modrá čiarkovaná čiara. 

4. Vyobrazenie časti náhonného jarku na podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec 19. 

storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava. Detail: Úsek od odpadového koryta výpustného 

systému Kolpašskej veľkej vodnej nádrže (A) s napojením na koryto vodného toku 

Jasenica (B). 

5. Detail: Náhonný jarok v úseku obce Banský Studenec (červená šípka A), vedúci vodu 

k prvému zariadeniu využívajúcemu energiu vody - mlyn (zelená šípka); červený ovál 

predstavuje miesto rozdelenia koryta náhonného jarku a hlavného koryta Jasenice (modrá 

šípka); červená šípka B – pokračovanie náhonného jarku popri cestnej komunikácii 

v smere na Banskú Štiavnicu. 

6. Detail: Náhonný jarok v úseku medzi obcou Banský Studenec a Banská Štiavnica; červené 

šípky označujú náhonný jarok vedúci popri cestnej komunikácii a modré šípky označujú 

hlavné koryto Jasenice pokračujúce v smere na obec Banská Belá.   

7. Detail: Náhonný jarok v úseku pred medzi obcou Banský Studenec a Banská Štiavnica; 

červené šípky označujú náhonný jarok vedúci popri cestnej komunikácii, fialové šípky 

úsek náhonného jarku realizovanom na umelom násype.   
8. Vyobrazenie náhonného jarku na mape s označením TM25 z rokov 1952-1957, na ktorom 

je pôvodná trasa náhonného jarku zachovaná. Zdroj: www.geoportal.gov.sk. Modrá šípka 

označuje dnes zaniknutú vodnú nádrž Rybník v Banskej Štiavnici. 

9. Detail: Úsek od odpadového koryta výpustného systému Kolpašskej veľkej vodnej nádrže 

(A) s napojením na koryto vodného toku Jasenica (B) a opätovného odčlenenia jarku 

v smere na miesto prvého využitia vody (C). 

http://www.geoportal.gov.sk/
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10. Detail: Náhonný jarok v úseku obce a za obcou - červený ovál predstavuje miesto 

zachovaného rozdelenia koryta náhonného jarku a hlavného koryta Jasenice (modrá šípka); 

červená šípka B – pokračovanie náhonného jarku popri cestnej komunikácii v smere na 

Banskú Štiavnicu. 

11. Detail: Zachovaný náhonný jarok v úseku pred medzi obcou Banský Studenec a Banská 

Štiavnica; červené šípky označujú náhonný jarok vedúci popri cestnej komunikácii, fialové 

šípky úsek náhonného jarku realizovanom na umelom násype a červený ovál označuje 

miesto akvaduktu. 
12. Detail: Vyznačenie v súčasnosti zaniknutej vodnej nádrže Rybník a miesta akvaduktu; 

červená šípka označuje vodnú nádrž Rybník, červený ovál označuje miesto akvaduktu. 
 

Historická fotodokumentácia:  

1. Pohľad na akvadukt Kolpašského náhonného jarku, pravdepodobne koniec 19. storočia. 

Zdroj: http://karstenivan.blogspot.com/2015/08/stiavnicke-divy-prapodyvnye.html 

 

Grafická príloha: 

Obr. 1-5. Vyobrazenie Kolpašského náhonného jarku na podklade leteckého laserového 

skenovania LIDAR. Zdroj: PU SR, Bratislava 
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Mapové podklady: 

 
 

 
 

1. Vyobrazenie Kolpašského náhonného jarku (červené šípky) na výreze z banskej mapy „Die Erzgänge 

von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“.  Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica. 

 

 
 

2. Detail: Vyobrazenie časti Kolpašského náhonného jarku (červené šípky) na výreze z banskej mapy „Die 

Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“; červený ovál označuje miesto oddelenia vodného 

kanála (červená bodkovaná čiara) od hlavného koryta Jasenice (modrá čiarkovaná čiara). 
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3. Detail: Vyobrazenie ďalšej časti Kolpašského náhonného jarku (červené šípky) na výreze z banskej 

mapy „Die Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“; náhonný jarok - červená bodkovaná čiara, 

lokalizácia akvaduktu – červený ovál plný; vodná štôlňa na náhonnom jarku – červený ovál prázdny;  

hlavné koryto Jasenice smerujúce na Kozelník - modrá čiarkovaná čiara. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Vyobrazenie časti náhonného jarku na podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec 19. storočia. 

Zdroj: Archív PU SR, Bratislava. 

Detail: Úsek od odpadového koryta výpustného systému Kolpašskej veľkej vodnej nádrže (A) 

s napojením na koryto vodného toku Jasenica (B). 

 

 

 

A 

B 
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5. Detail: Náhonný jarok v úseku obce Banský Studenec (červená šípka A), vedúci vodu k prvému 

zariadeniu využívajúcemu energiu vody - mlyn (zelená šípka); červený ovál predstavuje miesto 

rozdelenia koryta náhonného jarku a hlavného koryta Jasenice (modrá šípka); červená šípka B – 

pokračovanie náhonného jarku popri cestnej komunikácii v smere na Banskú Štiavnicu. 

 

 

 
 

6. Detail: Náhonný jarok v úseku medzi obcou Banský Studenec a Banská Štiavnica; červené šípky 

označujú náhonný jarok vedúci popri cestnej komunikácii a modré šípky označujú hlavnéé koryto 

Jasenice pokračujúce v smere na obec Banská Belá.   

 

A 

A 

B 

B 
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7. Detail: Náhonný jarok v úseku pred medzi obcou Banský Studenec a Banská Štiavnica; červené šípky 

označujú náhonný jarok vedúci popri cestnej komunikácii, fialové šípky úsek náhonného jarku realizovanom 

na umelom násype.   

 

 
 

8. Vyobrazenie náhonného jarku na mape s označením TM25 z rokov 1952-1957, na ktorom je 

pôvodná trasa náhonného jarku zachovaná. Zdroj: www.geoportal.gov.sk. Modrá šípka označuje 

dnes zaniknutú vodnú nádrž Rybník v Banskej Štiavnici. 

 

http://www.geoportal.gov.sk/
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9. Detail: Úsek od odpadového koryta výpustného systému Kolpašskej veľkej vodnej nádrže (A) 

s napojením na koryto vodného toku Jasenica (B) a opätovného odčlenenia jarku v smere na miesto 

prvého využitia vody (C). 

 

 

 
 

10. Detail: Náhonný jarok v úseku obce a za obcou - červený ovál predstavuje miesto zachovaného 

rozdelenia koryta náhonného jarku a hlavného koryta Jasenice (modrá šípka); červená šípka B – 

pokračovanie náhonného jarku popri cestnej komunikácii v smere na Banskú Štiavnicu. 

 

 

 

A 

B 

C 
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11. Detail: Zachovaný náhonný jarok v úseku pred medzi obcou Banský Studenec a Banská Štiavnica; červené 

šípky označujú náhonný jarok vedúci popri cestnej komunikácii, fialové šípky úsek náhonného jarku 

realizovanom na umelom násype a červený ovál označuje miesto akvaduktu. 
 

 

 
 

12. Detail: Vyznačenie v súčasnosti zaniknutej vodnej nádrže Rybník a miesta akvaduktu; červená šípka označuje 

vodnú nádrž Rybník, červený ovál označuje miesto akvaduktu. 
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Vyznačenie náhonného jarku na aktuálnej katastrálnej mape 

 

Katastrálne územie Banský Studenec 

 

 
 

Vymedzenie prvého úseku jarku v rozsahu parciel CKN č. 1414/1, 1420/1, 247/2, 1421/4,  

k. ú. Banský Studenec 

 

 
 

Vymedzenie prvého úseku jarku, detail: parc. CKN č. 1414/1, 1420/1, k. ú. Banská Studenec 
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Vymedzenie jarku v jeho pokračovaní smerom na západ, parc. CKN č. 1420/1 (pokračovanie, nie v 

celom jej rozsahu) a následne parc. CKN č. 247/2, 1421/4, k. ú. Banský Studenec 

 

 
Prerušený - zaniknutý úsek jarku v mieste súčasných dvorov rodinných domov  = nie je predmetom 

vyhlásenia (parc. CKN 1421/6, 1421/2) 

CKN 

247/2 

CKN 

1420/1  

CKN 
1421/4 

CKN 1421/2 

CKN 1421/6 
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Pokračovanie jarku za prerušením v rozsahu parc. CKN č. 1421/5, 1421/18, 1421/17, 1421/16, 1421/15, 

1421/14, 1421/13, 1421/12, 1421/11, 1421/1, 115/7, 115/6, k. ú. Banský Studenec 

 

 
Pokračovanie jarku na parc. CKN č. 115/6, 1327/7, 1327/6, 1327/5 a 1325/4, 1325/3, k. ú. Banský 

Studenec  
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Pokračovanie jarku na parc. CKN č. 1327/4, 1327/3 a 1325/2, k. ú. Banský Studenec, následne 

pokračuje parc. CKN č. 1327/1 a 1325/1, k. ú. Banský Studenec 

 

 
 
Vymedzenie jarku v celom rozsahu parc. CKN č. 1327/1 a 1325/1, k. ú. Banský Studenec; následne je 

dlhý úsek jarku tvorený parc. CKN č. 1431, k. ú. Banský Studenec 
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Vymedzenie dlhej časti jarku, ktorý je tvorený parc. CKN č. 1431, k. ú. Banský Studenec 

 

 

 

Katastrálne územie Banský Studenec, Banská Štiavnica 

 

 
Posledný úsek jarku s akvaduktom - celok (nie je samostatne parcelne vymedzený a nachádza sa na 

hranici dvoch k. ú. – Banský Studenec a Banská Štiavnica) 
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Posledný úsek jarku – detail : po ukončení parc. CKN č. 1431 náhonný jarok prechádza parc. CKN č. 

1093/2, k. ú. Banský Studenec a parc. CKN č. 5520/1 a 5228, k. ú. Banská Štiavnica 

 

 

Katastrálne územie Banská Štiavnica  

 

 
Posledný úsek jarku s akvaduktom prechádza parc. CKN č. 7525, 7607, 7524 a v rozsahu začiatku 

parc. CKN č. 5521/1, k. ú. Banská Štiavnica (vo zvyšnej časti tejto parcely je jarok zaniknutý) 
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Fotodokumentácia súčasného stavu 

 
 

1. Pohľad na začiatok Kolpašského náhonného jarku pod vzdušným svahom Kolpašskej malej vodnej 

nádrže - červená šípka;  modrá šípka označuje koryto miestneho toku Jasenica, žltá šípka koryto 

bezpečnostného priepadu v.n. Kolpašská malá.   

 

 
 

2. Pohľad na zarastené koryto náhonného jarku od zaústenia koryta bezpečnostného priepadu v.n. Kolpašská malá 

v smere prúdenia vody. 
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3. Pohľad na koryto náhonného jarku pred napojením vôd výpustného systému Kolpašskj veľkej v. n.; koryto 

spevnené kameňom. 

 

 
 

4. Pohľad na pokračovanie náhonného jarku korytom Jasenice; šípka označuje napojenie vôd výpustného systému 

Kolpašskj veľkej v. n.; pohľad v protismere prúdenia vody.  
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5. Pohľad na vyústenie výpustného systému Kolpašskej veľkej vodnej nádrže, ktoré je napojené na koryto 

Jasenice – náhonný jarok. 

 

 
 

6. Pohľad v smere prúdenia vody na koryto náhonného jarku, ktoré je vedené korytom miestneho vodného toku 

Jasenica.   
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7. Koryto náhonného jarku a miestneho toku Jasenica; boky a dno spevnené kameňom; pohľad proti smeru 

prúdenia vody. 

 

 
 

8. Premostenie náhonného jarku a Jasenice miestnou cestnou komunikáciou prechádzajúcou údolím obce Banský 

Studenec. 
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9. Pohľad na pokračovanie koryta Jasenice a náhonného jarku údolím obce, popri miestnej cestnej komunikácii; 

boky a dno koryta spevnené kameňom. 

 

 
 

10. Koryto Jasenice a náhonného jarku pred miestom odklonenia koryta náhonného jarku od Jasenice. 
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11. Súčasný pohľad na miesto pôvodného odklonu koryta náhonného jarku od úseku spoločného s korytom toku 

Jasenica; v súčasnosti zaniknutá časť náhonného jarku je vyznačená šípkami. 

 

 
 

12. Vyznačenie pôvodnej línie náhonného jarku po oddelení z koryta Jasenice; tento úsek smerujúci pôvodne poza 

zástavbu je v súčasnosti zaniknutý (je súčasťou dvorov pôvodných i nových rodinných domov). 
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13. Vyznačenie trasovania zaniknutej časti náhonného jarku, ktorá je dnes súčasťou dvorov a je užívaná iným 

spôsobom (aj napriek skutočnosti, že podľa katastra je definovaná ako vodný tok a je vo vlastníctve Rudných baní, 

š. p.). 

    

 
 

14. Vyznačenie trasovania zaniknutej časti náhonného jarku, ktorá je dnes súčasťou dvorov a je užívaná iným 

spôsobom.  
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15. Vyznačenie začiatku zachovaného úseku náhonného jarku za rodinnými domami; smer šípky označuje aj smer 

prúdenia vody. 

 

 
  

16. Zachovaný úsek náhonného jarku za záhradami rodinných domov; nespevnené koryto jarku vľavo, obslužná 

komunikácia vpravo.
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17. Pohľad na zachované koryto i obslužnú komunikáciu v smere prúdenia vody. 

 

 
 

18. Pôvodná lína jarku narušená výstavbou pivnice (v pozadí);  pred lokálnym prerušením čitateľné obe súčasti jarku.  
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19. Pohľad na náhonný jarok zo svahu nad ním – koryto jarku zarastené vegetáciou, obslužná komunikácia udržiavaná 

pravdepodobne majiteľmi záhrady.  

 

   

 
 

20. Pohľad na ďalší úsek jarku za záhradami rodinných domov – koryto poškodené náletovou vegetáciou a obe časti 

zanesené rôznym materiálom. 
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21. Úsek za záhradami rodinných domov – koryto jarku zanesené rôznym materiálom. 

 

 

 
  

22. Úsek náhonného jarku pred objektom bývalého mlynu, koryto vľavo (žltá šípka) a obslužná komunikácia vpravo 

(červená šípka)  zanesené konármy a lístim. 
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23. Vyznačenie pokračovania náhonného jarku do mlynu (červená šípka) a odbočky s možnosťou prepojenia vody 

späť do Jasenice (bodkovaná čiara a ovál – stavidlo); jarok zaesený konármi a lístim; ovál vyznačuje miesto 

zachovaného stavidla na usmernenie toku vody (viď. historická mapa). 
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24. Pozostatok pôvodného mlynu, ktorý poháňala voda z náhonného jarku a následne bola usmernená ďalej na Banskú 

Štiavnicu. 

 

 

 
 

25. Pozostatok stavidla, ktoré slúžilo na usmernenie toku vody. 
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26. Pohľad na stavidlo a časť vodného kanála odkláňajúceho vodu späť do miestneho toku Jasenica. 

 

 
 

27. Vyznačenie pokračovania Kolpašského náhonného jarku na Banskú Štiavnicu za mlynom (červená šípka) a 

odklonu vody do Jasenice (žltá šípka).  
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28. Pokračovanie náhonného jarku za mlynom – zachovaná a čitateľná obslužná komunikácia vpravo, slabšie 

čitateľné koryto jarku so zaniknutou pôvodnou profiláciou vľavo. 

 

 
 

29. Vľavo koryto jarku zarastené vegetáciou a vpravo obslužná komunikácia. 
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30. Pohľad na úsek jarku proti smeru pôvodného toku vody – úzky profil koryta, ktoré je zarastené vegetáciou je 

v tejto časti zachované s pôvodným kamenným spevnením; jeho rozsah a stav nebolo možné overiť. 

 

 
 

31. Detail kamenného spevnenia bokov koryta jarku. 
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32. Pohľad na prerušenie náhonného jarku prístupovou komunikáciou k novej zástavbe rodinných domov; v popredí 

koryto jarku silne zarastené vegetáciou. 

 

 
 

33. Pokračovanie náhonného jarku v smere k miestnej cestnej komunikácii na Banskú Štiavnicu; koryto zarastené 

vegetáciou, obslužná komunikácia udržiavaná. 
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34. Pokračovanie náhonného jarku s nespevneným korytom (vľavo) a obslužnou komunikáciou (vpravo). 

 

 

 
 

35. Pohľad na úsek náhonného jarku nad miestnou cestnou komunikáciou; koryto aj obslužná komunikácia silne 

zarastené vegetáciou s čiastočne zaniknutými pôvodnými profiláciami. 
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36. Úsek jarku nad miestnou cestnou komunikáciou; čitateľné nespevnené koryto aj obslužná komunikácia vpravo. 

      

 
 

37. Nespevnené koryto náhonného jarku nad miestnou cestnu komunikáciou. 

  



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

159 

 

 
 

38. Úsek náhonného jarku v  lesnom poraste so stojatou vodou; z dôvodu súčasného stavu nebolo možné rozlíšiť 

rozsah a zistiť stav koryta jarku; obslužná komunikácia čiastočne čitateľná vpravo.  

 

   
 

39. Pohľad na pokračovanie  náhonného jarku v lesnom poraste pred miestom kontaktu s miestnou cestnou 

komunikáciou; obe časti čitateľné, zarastené vegetáciou (červenou šípkou vyznačené koryto jarku).   
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40. Úsek náhonného jarku pred miestnou cestnou komunikáciou; vľavo koryto jarku, vpravo obslužná komunikácia; 

koryto jarku v tohto úseku spevnené kameňom.   

 

 
 

41. Detail na kamenné spevnenie bokov koryta náhonného jarku v úseku pred miestnou cesnou komunikáciou.  
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42. Pohľad na posledný úsek jarku pred miestnou cestnou komunikáciou v smere na Banskú Štiavnicu; koryto jarku 

spevnené kameňom, obslužná komunikácia zarastená drevinami. 

 

 
 

43. Kolpašský náhonný jarok v mieste kontaktu s miestnou cestnou komunikáciou; čitateľné koryto jarku a čiastočne 

aj obslužná komunikácia.   
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44. Pohľad proti smeru prúdenia vody na miesto styku náhonného jarku s miestnou cestnou komunikáciou, čitateľné 

koryto jarku a čiastočne čitateľná obslužná komunikácia.  

 

 
 

45. Pokračovanie náhonného jarku ponad cestnú komunikáciu v smere na Banskú Štiavnicu, ktorej výstavbou a 

úpravami došlo k zmenám a zásahom do banského jarku; v úvodnej časti je koryto jarku čiastočne čitateľné. 
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46. Pokračovanie jarku popri cestnej komunikácii; čiastočnečitateľné koryto so značne zmenenou pôvodnou 

profiláciou. 

 

 
 

47. V niektorých úsekoch jarku popri cestnej komunikácii je pôvodné koryto takmer zaniknuté, príp. značne 

pozmenené. 
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48. Viditeľné a čitateľné pozostatky pôvodnej terénnej konfigurácie súvisiacej s banským jarkom. 

  

 
 

49. Pôvodná konfigurácia terénu pozmenená natoľko, že pôvodné koryto náhonného jarku je nečitateľné.  
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50. Vo zvyšnej časti náhonného jarku vedúceho popri miestnej cestnej komunikácii bol pravdepodobne na mieste 

pôvodného koryta jarku realizovaný kanál vyložený betónovými prefabrikátmi.   

 

 
 

51. Pokračovanie realizovaných zásahov a úpravy pôvodného koryta náhonného jarku.   



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

166 

 

 
 

52. Pohľad proti smeru pôvodného toku na úsek v súčasnosti tvorený betónovými dielcami vo výraze kanála.   

 

 
 

53. Ďalší úsek pôvodného jarku vedeného popri miestnej komunikácii; pohľad v smere pôvodného toku vody na úsek 

v súčasnosti tvorený betónovými dielcami vo výraze kanála.   
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54. Pohľad na ukončenie časti jarku novodobo upravenej pomocou betónových prefabrikátov, pred prechodom jarku 

na druhú stranu miestnej komunikácie.  

 

 
 

55. Úsek náhonného jarku po prechode na druhú stranu miestnej kounikácie; opať s čitateľným korytom a zachovanou 

profiláciou. 
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56. Čitateľné koryto náhonného jarku so zachovanou profiláciou.  

 

 
 

57. Viditeľné trasovanie náhonného jarku na začiatku umelého násypu. 
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58. Úsek Kolpašského náhonného jarku vedený po umelom násype pred miestnou časťou Kysihýbeľ; zachovaná 

profilácia koryta jarku (v strede); je pravdepodobné, že koryto bolo v tomto úseku pôvodne spevnené kameňom, 

ktoré sa však nezachovalo. 

 

 
 

59. Časť v súčasnosti nespevneného koryta jarku a viditeľný umelý násyp, po ktorom je jarok vedený.  
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60. Náhonný jarok vedený na násype; koryto jarku je vedené stredom násypu a po oboch stranách koryta je 

manipulačný priestor (namiesto obslužnej komunikácie); vpravo viditeľné proporcie umelého násypu. 

   

 
 

61. Úsek náhonného jarku na násype; viditeľný pozostatok drevenej konštrukcie, ktorá pravdepodobne slúžila ako 

nosná konštrukcia pre zakrytie koryta jarku.  

   



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

171 

 

 
 

62. Pohľad na úsek jarku, vedený stredom násypu; jarok zarastený náletovou vegetáciou. 

   

 
 

63. Pohľad na pokračovanie jarku na úseku vytvorenom na násype; viditeľné koryto jarku, zanesené lístím a 

sedimentami. 
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64. Pohľad na výrazne zarastený úsek Kolpašského náhonného jarku z juhu; koryto jarku v strede hustého porastu.  

 

   
 

65. Pohľad na miesto prechodu jarku popod miestnu komunikáciu v smere na Kysihýbeľ; z opačnej strany sú 

viditeľné zachované pozostatky podzemného priepustu zabezpečujúceho prepojenie jarku popod komunikáciu. 
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66. Pohľad na pokračovanie jarku za komunikáciou na Kysihýbeľ; koryto jarku s čiastočne zachovaným pôvodným 

kamenným spevnením bokov. 

 

   
 

67. Pohľad na úsek jarku s čitateľným a zachovaným korytom, ktorého pôvodná profilácia je redukovaná lístím a 

sedimentami (v strede); vpravo obslužná komunikácia. 
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68. Pohľad na úsek s výraznejšie redukovanou pôvodnou profiláciou koryta; vpravo obslužná komunikácia. 

 

 
   

69. Pohľad na úsek jarku s novodobo spevneným korytom; koryto zanesené sedimentami a lístím.    
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70. Pohľad na úsek jarku s novodobo spevneným korytom, ktoré je zanesené lístím a prerastené náletovou vegetáciou.  

 

 

 
 

71. Úsek jarku pred akvaduktom; koryto jarku situované v strede násypu, po oboch stranách manipulačný priestor.   
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72. Pohľad na ukončenie jarku pred akvaduktom; koryto jarku vľavo, zanesené lístím a zarastené vegetáciou; obslužná 

komunikácia vpravo rovnako zarastená vegetáciou; v pozadí viditeľný začiatok koryta akvaduktu.   

 

 
 

73. Pohľad na kovový žľab akvaduktu zabezpečujúci prevod vody cez terénny zárez, ponad dnes zaniknutú železnicu.    
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74. Pohľad z juhu na kovový žľab akvaduktu, ktorý zabezpečoval prevod vody ponad pôvodnú železnicu.  

 

 
 

75. Pohľad na akvadukt zo západu – dva murované nosníky a trojpoľová mostná konštrukcia.    
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76. Pohľad z východu na južnú časť akvaduktu – dva murované nosníky a mostná konštrukcia; pri južnom nosníku 

viditeľné pôvodné kamenné spevnenie svahu. Na južnom nosníku osadená pamätná tabuľa s textom: 

„AKVADUKT OBJEKT OZNAČOVANÝ AKO JEDEN ZO SIEDMYCH ŠTIAVNICKÝCH DIVOV SLÚŽIL OD 

ROKU 1873 DO ROKU 1975 NA PRÍVOD VODY Z KOLPAŠSKÉHO TAJCHU DO ÚPRAVNE PRI ŠACHTE 

FRANTIŠEK. VENOVAL: BANSKOŠTIEVNICKO-HODRUŠSKÝ BANÍCKY SPOLOK V ROKU 2010“   

 

 
 

77. Pohľad zo západu na júžnú časť akvaduktu – dva murované nosníky a mostná konštrukcia.  
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78. Pohľad zo severu na kovový žľab akvaduktu, ktorý zabezpečoval prevod vody ponad pôvodnú železnicu; v pozadí 

viditeľný južný murovaný nosník.   

 

 
 

79. Pohľad na ukončenie kovového žľabu a pokračovanie náhonného jarku v smere na sever; koryto s betónovým 

spevnením a vloženým kovovým žľabom.  
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80. Pohľad na pokračovanie koryta náhonného jarku za akvaduktom v smere na sever; koryto jarku s betónovým 

spevnením a vloženým kovovým žľabom.    

 

 

 
 

81. Pohľad na súčasné ukončenie Kolpašského náhonného jarku pred zástavbou rodinných domov; betónové koryto 

jarku s vloženým kovovým žľabom poškodené náletom drevín.   
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Historická fotodokumentácia: 

 

 
1. Pohľad na akvadukt Kolpašského náhonného jarku, pravdepodobne koniec 19. storočia. Zdroj: 

http://karstenivan.blogspot.com/2015/08/stiavnicke-divy-prapodyvnye.html 

 

Grafická príloha: 

 
Obr. 1-5. Vyobrazenie Kolpašského náhonného jarku na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR. Zdroj: 

PU SR, Bratislava 

 

 
 

Obr.1 Detail – vyznačenie úseku jarku od napojenia odpadového koryta dnovej štôlne vodnej nádrže Kolpašská malá na 

koryto toku Jasenice šípkami A a vyznačenie náhonného jarku po odklonení sa od toku Jasenice samostatným korytom 

šípkami B (fotodokumentácia č. 1-14). 

A 

A 
A 

B 

B 
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Obr.2 Detail – vyznačenie úseku náhonného jarku po odklonení sa od toku Jasenice samostatným korytom šípkami B a 

následne úsek jarku popri miestnej cestnej komunikácii v smere Banský Studenec – Banská Štiavnica šípkami C 

(fotodokumentácia č. 15-44). 

 

 
 

Obr.3 Detail – vyznačenie úseku náhonného jarku popri miestnej cestnej komunikácii v smere Banský Studenec – Banská 

Štiavnica šípkami C (fotodokumentácia č. 45-50). 
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Obr.4 Detail – vyznačenie pokračovania úseku náhonného jarku popri miestnej cestnej komunikácii v smere Banský 

Studenec – Banská Štiavnica šípkami C a následný úsek jarku vedený umelým násypom šípkou D  (fotodokumentácia č. 

51-54). 

 

 
 

Obr.5 Detail – vyznačenie úseku jarku vedeného umelým násypom šípkou D a jeho súčasné ukončenie v mieste akvaduktu, 

ktorého poloha je vyznačená červeným oválom  (fotodokumentácia č. 55-81). 
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT 

 

1. NÁZOV VECI:   ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ    

1.1. Bližšie určenie:   vodné    

1.2. Zaužívaný názov:  výpustný systém vodnej nádrže Kolpašská malá, technológia 

výpustného systému 

  

2. IDENTIFIKAČNÉ A ADRESNÉ ÚDAJE 

2.1. Mesto/obec:  BANSKÝ STUDENEC 

2.2. Okres, kraj:  Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj 

2.3. Katastrálne územie:  Banský Studenec  

2.4. Časť obce:  

2.5. Ulica/námestie:  

2.6. Orientačné číslo :  

2.7. Súpisné číslo:  

2.8. Stará adresa:  

2.9. Staré číslo: 

2.10. Určenie adresy popisom:  takmer v strede obce Banský Studenec, na sever od hlavnej  

   cestnej komunikácie vo svahu nad zástavbou obce   

2.11. Parcelné čísla:  časti CKN č. 699, 660, 450/5, 450/1, k. ú. Banský Studenec 

2.12. Súčasť pamiatkového územia: výpustný systém vodnej nádrže nie je súčasťou pamiatkového  

           územia; je súčasťou lokality UNESCO „Banská Štiavnica  

           a technické pamiatky v jej okolí“  

 

 

 

    
 

 

3. VLASTNÍK    

3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnickej osoby: 

CKN č. 699, 660, 450/5 : SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

CKN č. 450/1 : Maslen František, Ing. Maslenová Martina 
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3.2. Adresa vlastníka: 

SVP, š. p. , Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica 

Maslen František, 966 77 Ostrý Grúň 92 

Maslenová Martina, Ing. F. Kráľa 876/57, 966 81 Žarnovica 

3.3. Správca, užívateľ – adresa:   
 

4.. Popis veci: 

4.1. Situovanie: Technológia výpustného systému vodnej nádrže je takmer v celom rozsahu súčasťou 

jednotlivých častí vodnej nádrže, najmä telesa hrádze a zátopovej oblasti. Jediná časť výpustného 

systému, ktorá nie je priamou súčasťou vodnej nádrže je odpadové koryto odtokovej štôlne. Odpadové 

koryto odtokovej štôlne býva umiestnené pod vzdušným svahom hrádze a je trasované od dnovej 

štôlne k náhonnému jarku. Dnový výpust, filtračný zrub a čiastočne aj ovládanie dnového výpustu sú 

súčasťou zátopy nádrže na parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec, časť ovládania dnového výpustu 

je súčasťou návodného svahu hrádze na parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec a manipulačný 

objekt je súčasťou koruny hrádze rovnako na parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec. Dnové 

potrubie prebieha všetkými časťami hrádze a parc. CKN č. 699 a 660, k. ú. Banský Studenec. 

Odtoková štôlňa je súčasťou vzdušného svahu hrádze na parc. CKN č. 660, k. ú. Banský Studenec. 

Odpadové koryto odtokovej štôlne je samostatne parcelne vymedené časťou parc. CKN č. 450/5, k. ú. 

Banský Studenec (spolu s časťami bezpečnostného priepadu) a časť sa nachádza na parc. CKN č. 

450/1, k. ú. Banský Studenec.    

 

4.2. Stavebno-historický vývoj veci: Výpustný systém vodnej nádrže Kolpašská malá bol 

vybudovaný spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami vodnej nádrže. 

O postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n. sa 

hovorilo už v roku 1762, rozhodnutie o výstavbe je však z 08.05.1763. Potrebné proporcie tejto novej 

projektovanej vodnej nádrže na pohon deviatich želiez na 15 dní prevádzky dostal Jozef Karol Hell. 

Pôdorys nákresu s deklináciou vyhotovil adjunkt merača Legat. Približný rozpočet vyhotovil Matej 

Ziepser a podpísal ho aj J. K. Hell. Podľa tohto rozpočtu výdavky na stavbu mali byť 4 000 zl. Iný 

navrhnutý rozpočet bol 5 200 zl. Skutočné výdavky na stavbu boli 4 037 zl. 32 ¾ gr. Začiatkom roka 

1765 boli obe nádrže plné a v malej nádrži bolo 23 ½ stopy vody ale vo februári už bola prázdna. 

Znovu sa naplnila v máji.  

Voda z oboch vodných nádrží bola odvádzaná najprv do koryta miestneho toku Jasenica a z neho do 

náhonného jarku, ktorého súčasťou bol aj akvadukt nad železničnou traťou z Banskej Štiavnice do 

Hronskej Dúbravy. Voda sa najprv používala na pohon vodných kolies a úpravnícke procesy 

v stupových úpravňach č. 14 a 15 na Rybníku v Banskej Štiavnici (v blízkosti železničnej stanice 

v Banskej Štiavnici). Odtiaľ sa viedla buď do banskoštiavnickej huty, kde slúžila ako chladiaca voda 

pre šmelcovací proces i na pohon hydroelektrárne uvedenej do prevádzky v roku 1895, na osvetlenie 

huty a závodných bytov, alebo vodným jarkom tiekla k stupe č. 12. Od tejto stupy tiekla do potoka 

Štiavnička, kde sa najskôr spájala s vodami zo Štiavnickej doliny a potom s vodami zo Štefultovskej 

doliny, ako aj s vodami z windšachtských nádrží. Spojený vodný prúd slúžil pre stupy 

v Banskoštiavnickej a Svätoantonskej doline a poháňal i Francisovu vodnú turbínu z roku 1903.   

O zásahoch do súčastí výpustného systému v minulosti sa nepodarilo zistiť bližšie informácie. 

V súčasnosti je vodná nádrž Kolpašská malá v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., 

ktorý realizoval obnovu výpustného systému v rokoch 2007-2008. Na základe stavu niektorých súčastí 

výpustného systému pred obnovou je možné predpokladať, že pravdepodobne v 2. polovici 20. 

storočia došlo k zásahom do pôvodnej odtokovej štôlne, ktorá bola zasypaná a nahradená betónovým 

potrubím vyústeným pri päte vzdušného svahu. Rovnako tak bol pôvodný manipulačný objekt 

(predpoklad jednoduchej drevenej nosnej konštrukcie s doskovým obkladom) nahradený murovanou 

a omietanou stavbou.  
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Pri obnove v rokoch 2007-2008 správca obnovil pôvodnú odtokovú štôlňu a jej koryto, vymenil 

poškodenú vodiacu kozlíkovú konštrukciu ovládania dnových výpustov, realizoval nový filtračný zrub 

(vtokový objekt) a nahradil pôvodné dnové uzávery novými. Pôvodné dnové uzávery sú v súčasnosti 

deponované v priestoroch správcu.   

 

 

4.3. Stavebno-historický popis veci: Technológia výpustného systému vodnej nádrže Kolpašská malá 

pozostáva z viacerých navzájom prepojených častí, ktoré spoločne zabezpečovali základnú 

funkciu – ovládanie výšky hladiny a objemu vody v celom zásobnom priestore nádrže: 

I. Dnový výpust a dnové potrubie 

II. Ovládanie dnového výpustu a manipulačný objekt (tzv. mních)  

III. Odtoková štôlňa a odpadové koryto 

 

I. Dnový výpust a dnové potrubie 

Dnový výpust býva umiestnený pod návodným svahom hrádze, vždy na najhlbšom mieste nádrže 

a realizovaný býval formou výpustného dreveného (dubového) potrubia umiestneného v telese hrádze. 

Potrubie bolo zhotovované tesaním alebo vŕtaním z najzdravších dubových kmeňov. Tesané potrubie 

sa ukladalo na drevené pražce a bolo zakryté dreveným poklopom pripojeným k potrubiu železnými 

svorníkmi. Po celej dĺžke zvyklo byť obsypané zhutneným ílom. Vnútorný priemer potrubia bol 

zvyčajne 7,8 alebo 9 palcov (18,4 – 21 – 23,7 cm) a hrúbka steny potrubia bola 4 palce (10,5 cm). 

Kusy potrubia boli tesne spojené a na spojoch utesnené konopou a zadechtovaním. V prípade vodnej 

nádrže Kolpašská malá išlo pôvodne pravdepodobne už o kovové potrubie. Celé potrubie bolo uložené 

pod určitým spádom a na návodnej strane hrádze vyčnievalo mimo telesa hrádze. Bolo podmurované 

a s ohľadom na nánosy naplavením umiestňované vo výške cca 0,6 – 1,2 m nad dnom nádrže. 

Uzatváranie výpustného potrubia bolo umiestnené na návodnej strane hrádze a bolo realizované 

rôznymi formami. Boli to drevené alebo kovové (zväčša bronzové) šupátka, ktoré sa pohybovali 

v príslušnom vedení (otvorenie, zatvorenie), alebo dreveným kužeľovým piestom potiahnutým kožou, 

alebo piestom kovovým. V prípade tejto vodnej nádrže išlo o bronzové šupátka, ktoré boli pri 

rekonštrukcii vodnej nádrže v rokoch 2007-2008 vymenené za v súčasnosti používaný typ uzáveru.  

S ohľadom na poruchovosť uzáverov a manipulačných tiahel sa potrubie pred vtokom rozdvojovalo na 

dve vetvy, z ktorých každá mala samostatný uzáver (tiahlo je súčasťou ovládania dnového výpustu). 

Dnový výpust býval umiestnený v tzv. filtračnom zrube (v súčasnosti nahrádzaný vtokovým 

objektom), ktorý slúžil na zabránenie vniknutiu nečistôt a následnému upchaniu dnového výpustu. Išlo 

o štvorcový objekt umiestnený nad koncom vyčnievajúceho potrubia, o rozmeroch 220 x 220 x 300 

cm. Hore mal otvárací poklop, ktorým bolo možné sa doň spustiť. V spodnej časti boli vyrezané otvory 

pre vtekanie vody chránené sitom. Pri rekonštrukcii výpustného systému v rokoch 2007-2008 bol pod 

vrstvou nánosov odkrytý drevený filtračný zrub, ktorý bol riešený podľa popisu uvedeného v predošlej 

vete. Jeho stavebno-technický stav bol značne narušený a pri obnove bol nahradený novou 

konštrukciou – betónový vtokový objekt s kovovou mrežou pre filtráciu nečistôt. 

Po rekonštrukcii sú dnový výpust a dnové potrubie (bolo ponechané pôvodné) plne funkčné.    

 

II. Ovládanie dnového výpustu a manipulačný objekt (tzv. mních) 

Šupátko dnového výpustu bývalo skrutkou pripevnené k šikmo zrezanému potrubiu a k jeho 

pohyblivej časti bolo pripevnené na tiahlo, ktorým sa z koruny hrádze regulovala veľkosť vtokového 

otvoru dnového výpustu. Tiahlova tyč bola chránená dreveným obložením a končila v manipulačnom 

objekte na korune hrádze (tzv. mních). Tiahlo ležalo na vodiacich kozlíkoch zamurovaných do 

návodného svahu hrádze. Kozlíky boli zakončené valčekmi, na ktorých sa tiahlo pohybovalo pomocou 

pák, skrutiek alebo iného zariadenia. Tento spôsob riešenia bol uplatnený aj v prípade vodnej nádrže 

Kolpašská malá a bol predmetom obnovy v rokoch 2007-2008.  

Manipulačný objekt - ide o stavebný objekt na korune hrádze, v ktorom bolo umiestnené zariadenie 

na ovládanie výpustného systému (otváranie, zatváranie), resp. ukončenie tiahla uloženého na 
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návodnom svahu hrádze. Tiahlo sa ovládalo priamo z koruny hrádze. Aby toto zariadenie nemohlo byť 

zneužité, bolo ukončenie zariadenia obostavané malou drevenou búdkou, ktorá sa uzatvárala pomocou 

zámku.  

Pôvodný drevený manipulačný objekt bol pravdepodobne už niekoľkokrát nahradený novým 

objektom. Pravdepodobne v 2. polovici 20. storočia bol realizovaný nový murovaný a omietaný 

manipulačný objekt na nízkej kamennej podmurovke. Strecha objektu je sedlová, pokrytá hladkým 

pásovým plechom.  

  

III. Odtoková štôlňa a odpadové koryto 

Na vzdušnej strane hrádze mohlo potrubie dnového výpustu ústiť do tzv. vývaru umiestneného buď vo 

vstupnej štôlni alebo mimo telesa hrádze (vnútorný alebo vonkajší vývar). Vstupný objekt v prípade 

vnútorného vývaru bol náznakom budúcej odtokovej štôlne, ktorá pri neskôr budovaných hrádzach 

prebiehala naprieč hrádzou v jej základoch. V prípade vodnej nádrže Kolpašská malá išlo pôvodne 

o odtokovú štôlňu, ktorá bola pravdepodobne v 2. polovici 20. storočia zasypaná a nahradená 

betónovým potrubím vyústeným pri päte vzdušného svahu. Štôlňa a vstupný portál boli ppredmetom 

obnovy v rokoch 2007-2008 a sú realizované v kamennej výmurovke. V súčasnosti je odtoková štôlňa 

zabezpečená pred vstupom nepovolaných osôb kovovou mrežou.  

Odpadové koryto odtokovej štôlne začínalo bezprostredne za vyústením štôlne a viedlo vodu smerom 

ku korytu bezpečnostného priepadu a následne k potoku a náhonnému jarku. Predmetom obnovy bolo 

aj koryto odtokovej štôlne, ktoré je spevnené polkruhovými betónovými tvárnicami. O pôvodnom 

materiálovom riešení koryta neboli zistené bližšie údaje (mohlo ísť o kamenivom spevnené koryto, 

alebo nespevnenú terénnu ryhu).  Dlžka odpadového koryta predstavuje cca 28 m.  

  

5. STAV VECI: Výpustný systém vodnej nádrže Kolpašská malá bol predmetom obnovy v rokoch 

2007-2008 a v súčasnosti je plne funkčný. Pri obnove bol realizovaný nový vtokový objekt, vymenené 

boli pôvodné uzávery dnového potrubia, ich ovládanie a nosná konštrukcia ovládania, obnovená bola 

odtoková štôlňa a jej koryto. Manipulačný objekt nebol predmetom obnovy. Stavebno-technický stav 

všetkých súčasti výpustného systému je dobrý.  

 

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Výpustný systém je v súčasnosti funkčný a využívaný iba v prípade 

potreby vypúšťania prebytočného množstva vody z vodnej nádrže.     

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU: 

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné členenie, hmotovo-

priestorové riešenie, technologické, konštrukčné a pôvodné materiálové riešenie všetkých súčastí 

výpustného systému. Predmetom pamiatkovej ochrany sú aj nepredvídané nálezy pamiatkových hodnôt 

pod terénom v rozsahu technológie výpustného systému. Objekt je nositeľom súboru pamiatkových 

hodnôt: 

 

Historická a krajinná hodnota: 

 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu 

svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické 

pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti; 

 dokumentuje technologický spôsob vypúšťania naakumulovanej vody pre jej využitie v 

baníckej činnosti s využitím jednoduchých mechanizmov a zákonitostí; 

 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a pokroku 

spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu; 

 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej 

činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí. 

 

 



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

188 

 

Architektonická a remeselná hodnota:  

 všetky stavebno-konštrukčné časti výpustného systému sú špecifickou technicko-

vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu 

a územia Slovenska vôbec; 

 toto stavebné dielo predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát, resp. 

miestne špecifikum, nie len z hľadiska materiálového riešenia ale najmä konštrukčného 

zhotovenia; 

 remeselná hodnota je prezentovaná spôsobom výstavby výpustnej štôlne, jej nábehov a portálu 

v kamennej výmurovke a spevňovania odpadového koryta výpustnej štôlne  kamenivom. 

 

Technická hodnota:  

 technológia výpustného systému predstavuje samotné technické zariadenie v pravom význame, 

ktoré je súčasťou špecifickej vodohospodárskej stavby, je vzhľadom na svoju funkciu a dobu 

vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela a nositeľom technickej hodnoty; 

 predstavuje technologický spôsob vypúšťania naakumulovanej povrchovej vody z rozsiahlej 

oblasti a jej následné využitie v baníctve. 

 
 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky: 

7.1.2. Remeselné detaily: remeselné prevedenie štôlne, portálu a nábehov v kamennej výmurovke 

7.1.3. Evidované hnuteľné kultúrne pamiatky: 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci:  

7.1.5. Technické riešenia: technológia výpustného systému – dnové potrubie, uzávery, ovládanie, 

štôlňa a pod. 

7.1.6. Archeológia: Predmetom ochrany sú všetky archeologické nálezy hnuteľnej a nehnuteľnej 

povahy, resp. kultúrne vrstvy pod terénom a v hmote stavby, v ktorých sa tieto nachádzajú. 

7.1.7. História:  

 

7.2. Zhodnotenie významu: Technológia výpustného systému vodnej nádrže Kolpašská malá je 

dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou nielen samotnej vodnej nádrže, ale spolu s ostatnými jej stavebno-

konštrukčnými a technologickými časťami je neoddeliteľnou súčasťou unikátneho banskoštiavnického 

vodohospodárskeho systému, ktorý sa zachoval in situ v autentickej podobe v pôvodnom rozsahu, 

s malými lokálnymi narušeniami. Zachované časti dokumentujú významné a unikátne technické dielo 

spojené s banskou činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného 

prostredia a aplikácie jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Vodné dielo je dokladom technického 

a technologického pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu.  

 

Fotodokumentácia súčasného stavu: 

(foto: Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica, október-

november 2018) 

1. Celkový pohľad na manipulačný objekt a jeho situovanie na korune hrádze od 

severozápadu;  viditeľný aj tiahlový systém s nosnou kozlíkovou drevenou konštrukciou 

na návodnom svahu hrádze. 

2. Pohľad na manipulačný objekt a časť konštrukcie tiahlového systému z východu, z ľavej 

brehovej časti vodnej nádrže.   

3. Pohľad na manipulačný objekt a časť nosnej kozlíkovej konštrukcie zo západu, z koruny 

hrádze 

4. Manipulačný objekt a kozlíková nosná konštrukcia z východu.   

5. Pohľad zo západu na nosnú kozlíkovú konštrukciu a vodomernú latu na návodnom svahu 

hrádze. 
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6. Pohľad na nosnú kozlíkovú kozlíkovú konštrukcu tiahlového systému a vodomernú latu 

z východu.  

7. Pohľad na drevenú kozlíkovú konštrukciu s vyznačením tiahla (na ovládanie otvárania 

a zatvárania dnového uzáveru).  

8. Bočný pohľad na zrekonštruovanú odtokovú štôlňu pri päte vzdušného svahu hrádze. 

9. Čelný pohľad na zrekonštruovanú štôlňu a jej portál; štôlňa realizovaná v kamennej 

výmurovke, rovano ako portál a nábehy portálu; ostatné súčasti betónové s kamenným 

obkladom.   

10. Pohľad na kovovú mrežu zabezpečujúcu zabránenie vstupu neoprávnených osob do 

štôlne.  

11. Pohľad na odpadové koryto odtokovej štôlne vedúce vodu ku korytu bezpečnostného 

priepadu; koryto upravené polkruhovými betónovými tvárnicami.  

12. Pohľad na vrch odtokovej štôlne a odpadové koryto odtokovej štôlne z koruny 

hrádzového telesa.  

13. Pohľad na zaústenie odpadového koryta odtokovej štôlne (červená šípka) do koryta 

bezpečnostného priepadu (žltá šípka).   

14. Pohľad z juhu na zaústenie odpadového koryta odtokovej štôlne (červená šípka) do koryta 

bezpečnostného priepadu (žltá šípka); v pozadí portál a nábehy odtokovej štôlne 

a manipulačný objekt na korune hrádze; vpravo vyústenie bezpečnostného priepadu. 

 

Historická fotodokumentácia: 

Foto Ing. V. Koleda, SVP, š.p, 2007-2008 

1. Stav drevenej kozlíkovej vodiacej konštrukcie počas obnovy v rokoch 2007-2008. Foto: 

V. Koleda 

2. Čelný pohľad na drevenú kozlíkovú vodiacu konštrukciu pred obnovou. Foto: V. Koleda 

3. Detail stavu drevenej vodiacej konštrukcie pred obnovou. Foto: V. Koleda 

4. Pohľad na obnažený filračný zrub po vypustení vodnej nádrže pri obnove v rokoch 2007-

2008. Foto: V. Koleda 

5. Bočný pohľad na filtračný zrub počas obnovy. Foto: V. Koleda 

6. Detail kovového šupátka dnového uzáveru po vybratí z vodnej nádrže. Foto: V. Koleda 

7. Časti dnových uzáverov po vyčerpaní vody a usadenín a odstránení šupátok. Foto: V. 

Koleda 

8. Dnové výpusty a časť dnového potrubia po obnažení a čistiacich prácach počas obnovy 

v rokoch 2007-2008. Foto: V. Koleda 

9. Stav vyústenia výpustného systému pri päte vzdušného svahu hrádze pred obnovou. Foto: 

V. Koleda 

10. Nájdená odtoková štôlňa počas prác na obnove vodnej nádrže v rokoch 2007-2008. Foto: 

V. Koleda 

11. Stav napojenia odpadového koryta odtokovej štôlne a koryta bezpečnostného priepadu 

pred obnovou. Foto: V. Koleda 

12. Odtoková štôlňa vodnej nádrže Kolpašská malá; steny a strop v kamennej výnurovke 

ukladanej nasucho. Foto: V. Koleda 

13. Obnova odtokovej štôlne – domurovávanie štôlne s použitím kameniva. Foto: V. Koleda 

14. Stav odtokovej štôlne, jej portálu a odpadového koryta pred dokončením prác (vpravo 

bezpečnostný prieoad). Foto: V. Koleda 

15. Pohľad na konštrukciu nového vtokového objektu (filtračný zrub) a uzatváracie 

zariadenia dnového potrubia. Foto: V. Koleda 

16. Pohľad na obnovený filtračný zrub, resp. vtokový objekt s kovovou mrežou a novú 

vodiacu kozlíkovú konštrukciu ovládania dnového výpustu. Foto: V. Koleda 

17. Detail ovládania dnových uzáverov v manipulačnom objekte. Foto: V. Koleda 
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Vyznačenie zariadenia technologického - výpustného systému vodnej nádrže na podklade 

súčasnej katastrálnej mapy.  

Zdroj: www. zbgis.skgeodesy.sk 

 

 

 
 

 

 

Fotodokumentácia súčasného stavu: 

 

 
 

1. Celkový pohľad na manipulačný objekt a jeho situovanie na korune hrádze od severozápadu;  viditeľný aj 

tiahlový systém s nosnou kozlíkovou drevenou konštrukciou na návodnom svahu hrádze. 

parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 660, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 450/1, k. ú. Banský Studenec 

parc. CKN č. 450/5, k. ú. Banský Studenec 
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2. Pohľad na manipulačný objekt a časť konštrukcie tiahlového systému z východu, z ľavej brehovej časti 

vodnej nádrže.   

 

 
 

3. Pohľad na manipulačný objekt a časť nosnej kozlíkovej konštrukcie zo západu, z koruny hrádze.       
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4. Manipulačný objekt a kozlíková nosná konštrukcia z východu.   

 

 
 

5. Pohľad zo západu na nosnú kozlíkovú konštrukciu a vodomernú latu na návodnom svahu hrádze. 
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6. Pohľad na nosnú kozlíkovú kozlíkovú konštrukcu tiahlového systému a vodomernú latu z východu.  

 

 
 

7. Pohľad na drevenú kozlíkovú konštrukciu s vyznačením tiahla (na ovládanie otvárania a zatvárania 

dnového uzáveru).  
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8. Bočný pohľad na zrekonštruovanú odtokovú štôlňu pri päte vzdušného svahu hrádze.  

 

 
 

9. Čelný pohľad na zrekonštruovanú štôlňu a jej portál; štôlňa realizovaná v kamennej výmurovke, rovano 

ako portál a nábehy portálu; ostatné súčasti betónové s kamenným obkladom.   
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10. Pohľad na kovovú mrežu zabezpečujúcu zabránenie vstupu neoprávnených osob do štôlne.  

 

 
 

11. Pohľad na odpadové koryto odtokovej štôlne vedúce vodu ku korytu bezpečnostného priepadu; koryto 

upravené polkruhovými betónovými tvárnicami.  

   



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

196 

 

 
 

12. Pohľad na vrch odtokovej štôlne a odpadové koryto odtokovej štôlne z koruny hrádzového telesa.  

 

 
 

13. Pohľad na zaústenie odpadového koryta odtokovej štôlne (červená šípka) do koryta bezpečnostného 

priepadu (žltá šípka).   
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14. Pohľad z juhu na zaústenie odpadového koryta odtokovej štôlne (červená šípka) do koryta bezpečnostného 

priepadu (žltá šípka); v pozadí portál a nábehy odtokovej štôlne a manipulačný objekt na korune hrádze; 

vpravo vyústenie bezpečnostného priepadu. 
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Historická dokumentácia (fotodokumentácia z obnovy v rokoch 2007-2008) 

 

 
 

1. Stav drevenej kozlíkovej vodiacej konštrukcie počas obnovy v rokoch 2007-2008. Foto: V. Koleda 

 

 
 

2. Čelný pohľad na drevenú kozlíkovú vodiacu konštrukciu pred obnovou. Foto: V. Koleda 
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3. Detail stavu drevenej vodiacej konštrukcie pred obnovou. Foto: V. Koleda 

 

 
 

4. Pohľad na obnažený filračný zrub po vypustení vodnej nádrže pri obnove v rokoch 2007-2008. Foto: V. 

Koleda 
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5. Bočný pohľad na filtračný zrub počas obnovy. Foto: V. Koleda 

 

 
 

6. Detail kovového šupátka dnového uzáveru po vybratí z vodnej nádrže. Foto: V. Koleda 

 

 



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

201 

 

 
 

7. Časti dnových uzáverov po vyčerpaní vody a usadenín a odstránení šupátok. Foto: V. Koleda 

 

 

 
 

8. Dnové výpusty a časť dnového potrubia po obnažení a čistiacich prácach počas obnovy v rokoch 2007-

2008. Foto: V. Koleda 
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9. Stav vyústenia výpustného systému pri päte vzdušného svahu hrádze pred obnovou. Foto: V. Koleda 

 

 

 
 

10. Nájdená odtoková štôlňa počas prác na obnove vodnej nádrže v rokoch 2007-2008. Foto: V. Koleda 

 

 



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

203 

 

 
 

11. Stav napojenia odpadového koryta odtokovej štôlne a koryta bezpečnostného priepadu pred obnovou. Foto: 

V. Koleda 

 

 
 

12. Odtoková štôlňa vodnej nádrže Kolpašská malá; steny a strop v kamennej výnurovke ukladanej nasucho. 

Foto: V. Koleda 

 

 



Č. j. PUSR-2021/12148-1/13839/KIR 

 

204 

 

 
 

13. Obnova odtokovej štôlne – domurovávanie štôlne s použitím kameniva. Foto: V. Koleda 

 

 

 
 

14. Stav odtokovej štôlne, jej portálu a odpadového koryta pred dokončením prác (vpravo bezpečnostný 

prieoad). Foto: V. Koleda 
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15. Pohľad na konštrukciu nového vtokového objektu (filtračný zrub) a uzatváracie zariadenia dnového 

potrubia. Foto: V. Koleda 

 
 

 
 

16. Pohľad na obnovený filtračný zrub, resp. vtokový objekt s kovovou mrežou a novú vodiacu kozlíkovú 

konštrukciu ovládania dnového výpustu. Foto: V. Koleda 
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17. Detail ovládania dnových uzáverov v manipulačnom objekte. Foto: V. Koleda 
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