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PODKLAD NA VYHLÁSENIE ZA NKP
KRYCÍ LIST
Predmetom vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku je hrádza, hrádza spojovacia,
kanál vodný (Horný prívodný jarok) a zariadenie technologické, ktoré sú súčasťami
vodnej nádrže, evidovanej ako národná kultúrna pamiatka v ÚZPF pod č. 3269/1,
vyhlásenej Rozhodnutím Okresného národného výboru Žiar nad Hronom č. 146/79 dňa
29. 6. 1979 a tvoria s ňou jeden celok – banské vodohospodárske dielo. Zároveň je
navrhovaná zmena rozsahu NKP Nádrž vodná (zátopa nádrže) v súčasnosti evidovaná
na parcele CKN č. 700/1 s rozšírením o parcely CKN č. 700/3, 700/4, 719/102, 719/105,
719/111, 825/2, 826/2, 890/1 (EKN 296/1), 619/4 (EKN 296/2), 890/7 (EKN 296/2), 719/44
(EKN 296/7), 719/1 (EKN 296/8, EKN 296/9, EKN 296/10, EKN 296/11).
1. NÁZOV VECI :
1.1. Bližšie určenie:
1.2. Zaužívaný názov:
1.3. Objektová skladba:

NÁDRŽ VODNÁ
vodná nádrž Kolpašská veľká, Kolpašské veľké jazero
/1 Nádrž vodná (zátopa nádrže), ÚZPF 3269/1
/2 Hrádza
/3 Hrádza spojovacia
/4 Kanál vodný (privádzací – Horný jarok)
/5 Zariadenie technologické

2. IDENTIFIKAČNÝ A ADRESNÝ ÚDAJ
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:
viď listy pre jednotlivé pamiatkové objekty (PO)
2.12. Súčasť pamiatkového územia: vodná nádrž a všetky jej súčasti nie sú súčasťou
pamiatkového územia alebo ochranného pásma, sú
súčasťou lokality UNESCO „Banská Štiavnica
a technické pamiatky v jej okolí“
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3. VLASTNÍK: viď listy pre jednotlivé pamiatkové objekty (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 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.
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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 veľká 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 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
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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
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(záchytné) jarky, ktoré boli zaústené do nádrží. Ich účelom bolo zachytiť, zberať 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 veľká je situovaná v obci Banský Studenec, ktorá
sa nachádza cca 5 km východne od mesta Banská Štiavnica. Vodná nádrž – zátopa nádrže,
hrádza a spojovacia hrádza sú situované približne v strede obce, na severnom svahu nad
miestnou cestnou komunikáciou a nadväzujúcou zástavbou rodinných domov. Nachádza sa
v nadmorskej výške 598,59 m n. m a jej pozdĺžna os je orientovaná v smere severovýchod –
juhozápad. Tzv. Horný jarok (prívodný) je situovaný východným, južným a juhovýchodným
smerom od vodnej nádrže Kolpašská veľká. Jarok je takmer v celom jeho rozsahu samostatne
parcelne vymedzený (viď. PO „kanál vodný“), v kratších dlhších úsekoch je lokálne
zaniknutý. Jarok je ukončený pri koryte miestného vodného toku Jasenica. Zaústnenie je
v súčasnosti zaniknuté.
4.2.2. Stavebno-historický vývoj veci: S výstavbou Kolpašskej veľkej vodnej nádrže sa
začalo v roku 1730. Dvorská komora mala predovšetkým zabezpečiť na päť mesiacov po
2 000 zl., spolu teda 10 000 zl., dvoch hrádzových majstrov (Bartl Lezer a Martin Weidner),
ktorí práci rozumejú a denne by na práce dohliadali a staršieho hrádzového staviteľa Henricha
Weidnera. Dňa 6. júna 1730 bolo nariadené vyslať na dobudovanie hrádze od vodnej šachty
v Banskej Štiavnici sedem haviarov, 26 beháčov, štyroch vyklápačov a jedného narážača a zo
štôlne Glanzenberg v Banskej Štiavnici šesť banských robotníkov. V nasledujúcom týždni
malo nastúpiť 12 banských robotníkov zo šachty Terézia. Podľa správy expektanta Jána
Fridricha Fierera zo 6. júla 1730 pracovalo pri stavbe hrádze 153 mužov. 9.7.1730 dosahovala
výška hrádze jednu siahu (viedenská siaha = 1,896 m). Koncom júla 1730 bola hrádza
vybudovaná do výšky 8 stôp (1 siaha = 6 stôp). V správe z 3.8.1730 sa uvádza, že že
v uplynulom týždni bol zakladaný mních a na budovaní hrádze pracovalo 154 mužov a 26 zo
Sliezska. Ďalšie práce mohli pokračovať plynulo, keďže bolo pekné počasie, bol urobený
mních a aj 10 siah hrádzového prepadu (bezpečnostný priepad). Dňa 2.9.1730 bol prepad
urobený v dĺžke 82 siah a hlavný hrádzový prepad bol 7.9.1730 dohotovený.
Podľa správy Jána Fridricha Fierera zo 4.10.1730 vybudovaná hrádza dosiahla do
dĺžky 49 siah a tri stopy a na vrchu mala šírku 6 siah a 4 stopy. Boli urobené aj dva výpusty
(dnové výpusty). V správe zo 16.11.1730 sa Ján Halwax pýta, či už môže byť strážca
prepustený. Ďalej konštatuje, že práce boli na ten rok ukončené a voda sa začala v nádrži
zhromažďovať. Roku 1730 bola hrádza postavená na 18 stôp výšky vody a náklady dosiahli
7 250 zl. 55 ¾ gr.
Dňa 21.2.1731 sa konala obhliadka jarku, stúp a budovanej vodnej nádrže, pričom boli
zistené nedostatky a bolo odporúčané, ako ich odstrániť. Poškodený bol aj mních. Otázne
bolo, či vodu v nádrži ponechať, alebo hneď začať nedostatky odstraňovať. Začína sa
uvažovať aj o postavní novej vodnej nádrže. Bolo rozhodnuté, že sa bude opravovať. Podľa
protokolu z porady konanej 31.5.1731 bolo uložené priľahlú stranu hrádze nanovo zhutniť do
9 stôp šírky od päty hrádze. Starší sliezsky staviteľ hrádzí zároveň odporúčal zvýšiť hrádzu
ešte o tri až štyri stopy s tým, že hrádza bude v dobrom a bezpečnom stave. Na opravu je
potrebné zabezpečiť 100 zl. Jedným z 10 účastníkov tejto porady bol i Matej Kornel Hell.
V hlásení z 8.5.1732 sa hovorí o odtrhnutí časti hrádze. Voda bola už nad jej
vymurovanou časťou a vodu bolo potrebné čo najskôr vypustiť. Ďalšej opravy hrádze sa hneď
po svojom príchode do Banskej Štiavnice ujaj Samuel Mikovíni, ktorý už v roku 1735
vypracoval nielen plán a rozpočet, ale ju aj prestaval. Napriek tomu opravy hrádze
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i v nasledujúcich rokoch stáli značné finančné prostriedky a jej generálna oprava podľa
prepočtu mala stáť 24 300 zlatých.
Dňa 10.4.1746 zavčas ráno voda z vodnej nádrže prerazila popri žľabe cez hrádzu
o šírke ramena a mohla hrádzu ešte viac vymyť a spôsobiť tak ešte väčšie škody. V správe
z 13.4.1746Johan Adam Keyling a Johyn Jozef Geramb uvádzajú, že vodná nádrž
v Kolpachoch bola ešte pred ôsmimi dňami plná vody a žiadne nebezpečenstvo nehrozilo.
Teraz je potrebné využiť skúsenosti geometra Samuela Mikovíniho a inšpektora stúp Millera,
či založiť novú vodnú nádrž, alebo opraviť starú, na ktorú boli rok čo rok výdavky. Samuel
Mikovíní v liste zo dňa 23.04.1746 píše, že škody,ktoré spôsobilo pretrhnutie hrádze, boli
hlavne v okolí jarkov a tiež 36 želiez v Rybníkoch bolo zaliatych vodou z náhonného jarku.
Veľkým šťastím bolo, že vodu z nádrže bolo možné vypustiť vypúšťacím zariadením oboch
mníchov, takže za 4 dni bola nádrž napoly prázdna. V hrádzi zostala veľká diera a jej základ
bol vymytý. V takomto stave nádrž nemohla zostať, hrádzu bolo potrebné opraviť a základ
nanovo založiť. Na tieto opravy je potrebné počítať s rozpočtom 19 700 zl. V prípade, že sa
počíta so zvýšením hrádze o dve siahy, rozpočet by sanyvýšil o 7 600 zl. alebo postaviť inú
vodnú nádrž s rozpočtom 40 000 zl. Samuel Mikovíni vypracoval návrh na postavenie ďalších
dvoch vodných nádrží (pod dedinu a v strede dediny) a zároveň vypracoval viac návrhov
opravy starej nádrže so zvýšením hrádze. Dňa 25.6.1746 prišlo z Viedne rozhodnutie, ktorým
sa povolila oprava a zvýšenie hrádze starej nádrže. HKG v správe z 19.7.1746 nariadil
vykopať základ novej hrádze po celej dĺžke. Strojný inšpektor Ján Adam Artner v správe
z 22.9.1747 oznamuje, že na opravu kolpašskej nádrže bolo vydaných 30 993 zl 58 ½ gr.
Prívodné jarky k tejto vodnej nádrži sa ukončili nákladom 10 000 zl. v roku 1754.
Už v roku 1762 sa hovorilo o postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň
zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n., 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.
V roku 1891-1892 vypracoval Ing. Eugen Broszmannstavebný rozbor, rozpočet
a cenníky na opravu hrádze a obnovenie vypúšťacieho zariadenia a odvodňovacích rúr
kolpašskej nádrže patriacej Panstvu Sitno.
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 veľká vo vlastníctve a správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, ktorý v priestore zátopy nádrže realizoval
v rokoch 2007-2010 rekonštrukčné práce súvisiace s obnovou výpustného systému, ovládania
dnového výpustu, hrádzového telesa – opevnenia návodného svahu hrádze a rekultiváciu
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koruny hrádze vrátane obnovy manipulačného objektu, taktiež rozdeľovacích objektov na
prívodnom Hornom jarku.
4.2.3. Stavebno-historický popis veci: Vodná nádrž pozostáva z viacerých stavebnokonštrukčných 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.
Hrádza spojovacia s priepustom
IV.
Kanál vodný - prívodný jarok – Horný jarok
V.
Zariadenie technologické – výpustný systém (dnový výpust, ovládanie
dnového výpustu a odtoková štôlňa, manipulačný objekt)
I. Nádrž vodná - zátopa nádrže (zátopová oblasť/zátopa nádrže)
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
v súčasnosti objem zátopy 798 900 m³, maximálnu hĺbku 13,5 m a rozlohu 9,9976 ha, po
rozšírení o navrhované parcely bude zátopa nádrže predstavovať 10,2134 ha. Zátopa nádrže je
v súčasnosti evidovaná ako NKP v rozsahu parc. CKN č. 700/1 a navrhované je rozšírenie
pamiatkovej ochrany o ďalšie parcely, ktoré boli súčasťou zátopy nádrže.
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. 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 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,
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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 veľká bol
návodný svah hrádze pôvodne spevnený lomovým kameňom, no pri rekonštrukcii v rokoch
2007-2010 boli na spevnenie návodného svahu použité kamenno-betónové prefabrikáty.
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 navrhovaný
a popísaný ako samostatný PO (viď. „zariadenie technologické“).
Koruna hrádze Kolpašskej veľkej vodnej nádrže má dĺžku 182,1 m a šírku 20,9 m, výška
koruny hrádze predstavuje 14,2 m.
Hrádza je predmetom vyhlásenia za NKP a je spracovaná ako samostatný PO.
III. Hrádza spojovacia:
Spojovacia hrádza je situovaná medzi vodnými nádržami Kolpašská veľká a Kolpašská malá
a zabezpečuje prepojenie vôd oboch vodných nádrží. Prepojenie vôd zabezpečuje priepust
(zvaný aj spojovací jarok), ktorý je situovaný v severnej časti spojovacej hrádze. Konštrukčne
je spojovacia hrádza realizovaná jednoduchše ako hrádza hlavná. Je možné predpokladať, že
spojovacia hrádza nebola budovaná technológiou tesniaceho jadra a stabilizačných stien,
pretože jej tesnosť nebola bezpodmienečne potrebná. Ďalším rozdielom oproti klasickým
hrádzovým telesám je skutočnosť, že spojovacia hrádza ná oba svahy návodné, ktoré nie sú
spevnené kameňom.
Koruna spojovacej hrádze vodných nádrží má dĺžku cca 75 m a šírku od cca 16 m po 6 m
(hrádza sa v smere na sever zužuje).
Spojovacia hrádza je predmetom vyhlásenia za NKP a je spracovaná ako samostatný PO.
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.
Pred výstavbou Kolpašskej malej vodnej nádrže mala Kolpašská veľká vodná nádrž
vybudovaný bezpečnostný priepad, ktorý bol pravdepodobne súčasťou koruny hrádze
Kolpašskej veľkej vodnej nádrže (podľa literatáry dňa 10.4.1746 zavčas ráno voda z vodnej
nádrže prerazila popri žľabe cez hrádzu o šírke ramena a mohla hrádzu ešte viac vymyť
a spôsobiť tak ešte väčšie škody - išlo pravdepodobne o koryto bezpečnostného priepadu).
O jeho technickom riešení a presnom umiestnení neboli zistené bližšie informácie, je však
pravdepodobné že bol riešený s použití drevených trámov. Po výstavbe Kolpašskej malej
vodnej nádrže a ich prepojením prostredníctvom prepojovacej hrádze s podzemným
priepustom bol oboma nádržami používaný bezpečnostný priepad na korune Kolpašskej malej
vodnej nádrže (navrhovaný ako súčasť – pamiatkový objekt NKP nádrž vodná Kolpašská
malá). Na základe uvedeného návrh na vyhlásenie NKP Kolpašská veľká vodná nádrž
neobsahuje PO Bezpečnostný priepad.
8

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

IV. Kanál vodný - prívodný jarok – Horný 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 na transport vody od zdroja priamo k miestu potreby.
Kolpašská veľká vodná nádrž mala pôvodne dva, neskôr jeden prívodný jarok, a to tzv. Horný
jarok.
Horný jarok mal v podstate dve časti, ktorými privádzal vodu z dvoch smerov – od miestneho
toku Jasenice vyššie v údolí a vodu od prirodzených vodných tokov zo severovýchodnej
oblasti nad vodnou nádržou. Na jeho trase sa nachádzajú dve miesta regulácie toku
prezentované stavidlami. Prvá regulácia sa nachádza približne 350 m východne od Kolpašskej
vodnej nádrže v blízkosti miestnej cestnej komunikácie, kde sa stretávajú vody privádzané
z Jasenice a vody prirodzených tokov zo severovýchodu. V tomto mieste regulácie sa dala
privádzaná voda odkloniť do vodných nádrží, alebo pokračovala ďalej do toku Jasenice.
Druhé regulačné miesto sa nachádza v blízkosti vodných nádrží. Tu mohla byť voda
usmernená do jednej, druhej, alebo aj oboch vodných nádrží. Prívodný jarok bol
pravdepodobne v celom rozsahu nespevnený, spevnenie bolo realizované len v dvoch
miestach regulácie. V súčasnosti je časť jarku lokálne zaniknutá (v časti od Jasenice k prvej
regulácii). Zvyšná časť je zachovaná a bola využívaná počas rekonštrukcie vodných nádrží
v rokoch 2007-2010. Celková dĺžka Horného jarku predstavovala cca 1400 m.
Kanál vodný – prívodný Horný jarok je predmetom vyhlásenia za NKP a je spracovaný ako
samostatný PO.
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 navrhovaný ako súčasť – pamiatkový objekt NKP
nádrž vodná Kolpašská malá, 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 oboch vodných nádrží 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.
Náhonný jarok s akvaduktom je predmetom vyhlásenia za NKP ako súčasť vodnej nádrže
Kolpašská malá a preto návrh na vyhlásenie NKP Kolpašská veľká vodná nádrž neobsahuje
PO Bezpečnostný priepad.
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V. 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). Kusy potrubia boli tesne spojené a na spojoch
utesnené konopou a zadechtovaním. V prípade vodnej nádrže Kolpašská veľká išlo pôvodne o
drevené potrubie, neskôr (cca 1881) vymenené za kovové. 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 20072010 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 veľká a bol predmetom obnovy
v rokoch 2007-2010.
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 veľká ide o odtokovú štôlňu. Štôlňa a odpadové koryto boli
čiastične predmetom obnovy v rokoch 2007-2010. Odpadové koryto odtokovej štôlne
začínalo bezprostredne za vyústením štôlne a viedlo vodu smerom ku korytu náhonnému
jarku. Výpustný systém vodnej nádrže Kolpašská veľká 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.
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5. STAV VECI: Teleso hrádze Kolpašskej veľkej vodnej nádrže je do súčasnosti zachované
v pôvodnom rozsahu. Zátopa nádrže bola zmenšená výstavbou rekreačných chát a niektoré
parcely vymedzujúce pôvodný rozsah nie sú v súčasnosti evidované ako súčasť NKP. Všetky
súčasti vodnej nádrže a čiastočne aj Horný jarok prešli v rokoch 2007-2010 rekonštrukciou
správcu. Vodná nádrž a všetky jej stavebno-konštrukčné a technologiské súčasti sú
v súčasnosti plne funkčné. Časť prívodného jarku bola obnovená a využívaná na plnenie
vodných nádrží po obnove. Stavebno-technický stav všetkých súčasti vodnej nádrže je dobrý.
6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: V súčasnosti je Kolpašská veľká vodná nádrž využívaná na
rekreačné kúpanie a rybolov.
7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:
7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú půdorysné, hmotovopriestorové a dispozičné členenie všetkých pôvodných súčastí vodnej nádrže, ich materiálové
a stavebno-konštrukčné riešenie a všetky technologické časti (teleso hrádze, spojovacia
hrádza, zátopa nádrže, dnový výpust, ovládanie dnového výpustu, odpadová štôlňa s korytom,
manipulačný objekt, prívodný jarok a jeho súčasti). Chránené sú tiež všetky prípadné
pamiatkovo hodnotné nálezy v rozsahu vodohospodárskeho diela i pod úrovňou terénu.
Predmetné vodohospodárske dielo ako súbor objektov (v navrhovanej objektovej skladbe) 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, 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 banského jarku 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 hodnota je prezentovaná spôsobom výstavby jednotlivých súčastí vodného
diela v kamennej výmurovke a spevňovania bokov a dna kamenivom ukladaným na
sucho.
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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.
7.2. Zhodnotenie významu: Kolpašská veľká 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.
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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 veľká z hrádze v smere na sever; vľavo
manipulačný objekt na korune hrádze.
2. Pohľad na zátopu nádrže Kolpašská veľká zo západu a ľavý breh.
3. Pohľad na hrádzové teleso vodnej nádrže zo severozápadu; na pravej strane
manipulačný objekt na korune hrádze s viditeľnou časťou kozlíkovej nosnej
konštrukcie tiahlového systému; horná viditeľná časť návodného svahu tvorená
trávnym porastom.
4. Pohľad z východu na korunu hrádzového telesa vodnej nádrže Kolpašská veľká;
v pozadí manipulačný objekt.
5. Pohľad z východu na vzdušný svah hrádzového telesa.
6. Pohľad na spojovaciu hrádzu vodných nádrží Kolpašská veľká a Kolpašská malá;
v popredí Kolpašská malá a v pozadí Kolpašská veľká vodná nádrž.
7. Pohľad na podpovrchový priepust na spojovacej hrádzi a jeho vyústenie v priestore
zátopy Kolpašskej malej vodnej nádrže.
8. Zaústenie Horného jarku do zátopy nádrže Kolpašskej veľkej vodnej nádrže; zaústenie
s novodobými spevňovacími úpravami; vpravo hore pôvodné kmenné spevnenie
svahov.
9. Pohľad na rozdeľovací objekt II. na Hornom prívodnom jarku – vľavo smer do
Kolpašskej malej a vpravo smer do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže.
10. Pohľad na regulačný objekt I. na Hornom prívodnom jarku s dreveným stavidlom.
11. Pohľad na úsek Horného jarku za reguláciou I. v smere prúdenia vody; táto časť jarku
bola využívaná pri napĺňaní vodných nádrží po rekonštrukcii v rokoch 2007 – 2010.
12. Pohľad na úsek Horného jarku pred reguláciou I.
13. Pohľad na manipulačný objekt situovaný na korune hrádze Kolpašskej veľkej vodnej
nádrže; viditeľná aj časť nosnej kozlíkovej konštrukcie tiahlového systému.
14. Pohľad na vstupný portál odtokovej štôlne pod vzdušným svahom hrádze; portál
a štôlňa v pôvodnej kamennej výmurovke.
15. Pohľad dovnútra odtokovej štôlne; v počve štôlne osadený dubový pravdepodobne
pôvodný žľab; štôlňa v pôvodnej kamennej výmurovke so sekundárnymi zásahmi.
16. Pohľad na ukončenie dnových potrubí v odtokovej štôlni.
17. Vyústenie podpovrchovej časti koryta odtokovej štôlne pri náhonnom jarku, resp. toku
Jasenice a časť otvoreného koryta pred napojením.
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ
Mapové podklady:

1.

Vyobrazenie Kolpašskej veľkej 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 Horného jarku na výreze z banskej mapy „Die Erzgänge von Schemnitz und
dessen Umgebung“ z roku 1883“. Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica.

14

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

3.

Vyobrazenie vodnej nádrže a Horného 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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Fotodokumentácia:

1.

Celkový pohľad na zátopu nádrže Kolpašská veľká z hrádze v smere na sever; vľavo manipulačný
objekt na korune hrádze.

2.

3.

Pohľad na zátopu nádrže Kolpašská veľká zo západu a ľavý breh.

Pohľad na hrádzové teleso vodnej nádrže zo severozápadu; na pravej strane manipulačný objekt na
korune hrádze s viditeľnou časťou kozlíkovej nosnej konštrukcie tiahlového systému; horná viditeľná
časť návodného svahu tvorená trávnym porastom.
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4.

Pohľad z východu na korunu hrádzového telesa vodnej nádrže Kolpašská veľká; v pozadí manipulačný
objekt.

5.

Pohľad z východu na vzdušný svah hrádzového telesa.
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6.

Pohľad na spojovaciu hrádzu vodných nádrží Kolpašská veľká a Kolpašská malá; v popredí Kolpašská
malá a v pozadí Kolpašská veľká vodná nádrž.

7.

Pohľad na podpovrchový priepust na spojovacej hrádzi a jeho vyústenie v priestore zátopy Kolpašskej
malej vodnej nádrže.
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Zaústenie Horného jarku do zátopy nádrže Kolpašskej veľkej vodnej nádrže; zaústenie s novodobými
spevňovacími úpravami; vpravo hore pôvodné kmenné spevnenie svahov.

8.

9.

Pohľad na rozdeľovací objekt II. na Hornom prívodnom jarku – vľavo smer do Kolpašskej malej
a vpravo smer do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže.
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10. Pohľad na regulačný objekt I. na Hornom prívodnom jarku s dreveným stavidlom.

11. Pohľad na úsek Horného jarku za reguláciou I. v smere prúdenia vody; táto časť jarku bola využívaná
pri napĺňaní vodných nádrží po rekonštrukcii v rokoch 2007 – 2010.
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12. Pohľad na úsek Horného jarku pred reguláciou I.

13. Pohľad na manipulačný objekt situovaný na korune hrádze Kolpašskej veľkej vodnej nádrže; viditeľná
aj časť nosnej kozlíkovej konštrukcie tiahlového systému.
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14. Pohľad na vstupný portál odtokovej štôlne pod vzdušným svahom hrádze; portál a štôlňa v pôvodnej
kamennej výmurovke.

15. Pohľad dovnútra odtokovej štôlne; v počve štôlne osadený dubový pravdepodobne pôvodný žľab;
štôlňa v pôvodnej kamennej výmurovke so sekundárnymi zásahmi.
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16. Pohľad na ukončenie dnových potrubí v odtokovej štôlni.

17. Vyústenie podpovrchovej časti koryta odtokovej štôlne pri náhonnom jarku, resp. toku Jasenice a časť
otvoreného koryta pred napojením.

23

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

Grafická príloha:

1.

2.

Rez hrádzovým telesom s vyznačením filtračného zrubu, tiahlového systému, manipulačného objektu
a dnovej štôlne – súčastí technologického zariadenia vodnej nádrže Kolpašská veľká na Nákres dolného
a horného stavidla záchytných jarkov Kolpašského jazera a priečny rez hrádzou v Banskom Studenci.
Pôdorys, priečny rez, detaily z konca 19. storočia. Zdroj: HKG VII. 15755, ŠUBA Banská Štiavnica

Pôdorys s vyznačením filtračného zrubu, tiahlového systému, manipulačného objektu a dnovej štôlne –
súčastí technologického zariadenia vodnej nádrže Kolpašská veľká na Nákres dolného a horného
stavidla záchytných jarkov Kolpašského jazera a priečny rez hrádzou v Banskom Studenci. Pôdorys,
priečny rez, detaily z konca 19. storočia. Zdroj: HKG VII. 15755, ŠUBA Banská Štiavnica
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT
1. NÁZOV VECI:
1.1. Bližšie určenie:
1.2. Zaužívaný názov:

NÁDRŽ VODNÁ
vodná
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. 700/1 (súčasný rozsah evidovanej NKP)
rozšírenie o: CKN č. 700/3, 700/4, 719/102, 719/105,
719/111, 825/2, 826/2, 890/1 (EKN 296/1), 619/4 (EKN
296/2), 890/7 (EKN 296/2), 719/44 (EKN 296/7),
719/1 (EKN 296/8, EKN 296/9, EKN 296/10, EKN
296/11)
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. 700/1, 700/3, 700/4: SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
CKN č. 719/102, 719/111, EKN č. 296/1, 296/2, 296/7, 296/8, 296/9, 296/10, 296/11: SR –
Rudné bane, š. p.
CKN č. 719/105, 825/2: Alexia Lužinová, rod. Pramuková (1/2), Ing. Ľubomír Lužina (1/4),
Mgr. Katarína Lužinová Maruniaková, rod. Lužinová (1/2)
CKN č. 826/2: Mgr. Lucia Bielčíková, rod. Šteffeková (1/3), Roman Šteffek (1/6), Ing.
Zuzana Haľamová, rod. Šteffeková (1/3), Mgr. Lenka Šteffeková, rod. Šteffeková (1/6)
CKN č. 890/1, 619/4, 890/7, 719/44, 719/1: LV nezaložený
3.2. Adresa vlastníka:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 01 Banská Štiavnica
Rudné bane, š. p., Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
Alexia Lužinová, Dolná 906/39, 969 01 Banská Štiavnica
Ing. Ľubomír Lužina, SNP 10, 969 01 Banská Štiavnica
Mgr. Katarína Lužinová Maruniaková, J. G. Tajovského 196/9, 969 01 Banská Štiavnica
Mgr. Lucia Bielčíková, Fándlyho 1055/2, 969 01 Banská Štiavnica
Roman Šteffek, J. Fándlyho 1054/1, 969 01 Banská Štiavnica
Ing. Zuzana Haľamová, A. Pécha 73/6, 969 01 Banská Štiavnica
Mgr. Lenka Šteffeková, Drieňová 1824/A, 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. 700/1
v katastrálnom území Banský Studenec, v rozsahu ktorej je v súčasnosti evidovaná ako NKP.
Po porovnaní súčasnej katastrálnej mapy s rozsahom zátopy nádrže na historickej katastrálnej
mape (z konca 19. storočia) je navrhované rozšírenie vodnej nádrže – plochy zátopy o
parcely: CKN 700/3, 700/4; 719/102, 719/105, 719/111; 825/2; 826/2; 890/1 (v rozsahu EKN
č. 296/1), 619/4 (v rozsahu EKN 296/2), 890/7 (v rozsahu EKN 269/2), 719/44 (v rozsahu
EKN 296/7) a 719/1 (v rozsahu EKN č. 296/8, 296/9, 296/10, 296/11), k. ú. Banský Studenec.
Všetky uvedené parcely boli v minulosti súčasťou zátopy nádrže a v súčasnosti ide stále
o nezastavané plochy.
4.2. Stavebno-historický vývoj veci: Zátopa vodnej nádrže Kolpašská veľká bola
vybudovaná spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami vodnej nádrže.
S výstavbou vodnej nádrže sa začalo v roku 1730. Dvorská komora mala predovšetkým
zabezpečiť na päť mesiacov po 2 000 zl., spolu teda 10 000 zl., dvoch hrádzových majstrov
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(Bartl Lezer a Martin Weidner), ktorí práci rozumejú a denne by na práce dohliadali
a staršieho hrádzového staviteľa Henricha Weidnera. Dňa 6. júna 1730 bolo nariadené vyslať
na dobudovanie hrádze od vodnej šachty v Banskej Štiavnici sedem haviarov, 26 beháčov,
štyroch vyklápačov a jedného narážača a zo štôlne Glanzenberg v Banskej Štiavnici šesť
banských robotníkov. V nasledujúcom týždni malo nastúpiť 12 banských robotníkov zo
šachty Terézia. Podľa správy expektanta Jána Fridricha Fierera zo 6. júla 1730 pracovalo pri
stavbe hrádze 153 mužov. 9. 7. 1730 dosahovala výška hrádze jednu siahu (viedenská siaha =
1,896 m). Koncom júla 1730 bola hrádza vybudovaná do výšky 8 stôp (1 siaha = 6 stôp).
V správe z 3. 8. 1730 sa uvádza, že že v uplynulom týždni bol zakladaný mních a na budovaní
hrádze pracovalo 154 mužov a 26 zo Sliezska. Ďalšie práce mohli pokračovať plynulo, keďže
bolo pekné počasie, bol urobený mních a aj 10 siah hrádzového prepadu (bezpečnostný
priepad). Dňa 2. 9. 1730 bol prepad urobený v dĺžke 82 siah a hlavný hrádzový prepad bol
7. 9. 1730 dohotovený.
Podľa správy Jána Fridricha Fierera zo 4. 10. 1730 vybudovaná hrádza dosiahla do
dĺžky 49 siah a tri stopy a na vrchu mala šírku 6 siah a 4 stopy. Boli urobené aj dva výpusty
(dnové výpusty). V správe zo 16. 11. 1730 sa Ján Halwax pýta, či už môže byť strážca
prepustený. Ďalej konštatuje, že práce boli na ten rok ukončené a voda sa začala v nádrži
zhromažďovať. Roku 1730 bola hrádza postavená na 18 stôp výšky vody a náklady dosiahli
7 250 zl. 55 ¾ gr.
Dňa 10. 4. 1746 zavčas ráno voda z vodnej nádrže prerazila popri žľabe cez hrádzu
o šírke ramena a mohla hrádzu ešte viac vymyť a spôsobiť tak ešte väčšie škody. V správe
z 13. 4. 1746 Johan Adam Keyling a Johan Jozef Geramb uvádzajú, že vodná nádrž
v Kolpachoch bola ešte pred ôsmimi dňami plná vody a žiadne nebezpečenstvo nehrozilo.
Teraz je potrebné využiť skúsenosti geometra Samuela Mikovíniho a inšpektora stúp Millera,
či založiť novú vodnú nádrž, alebo opraviť starú, na ktorú boli rok čo rok výdavky. Samuel
Mikovíní v liste zo dňa 23. 04. 1746 píše, že škody, ktoré spôsobilo pretrhnutie hrádze, boli
hlavne v okolí jarkov a tiež 36 želiez v Rybníkoch bolo zaliatych vodou z náhonného jarku.
Veľkým šťastím bolo, že vodu z nádrže bolo možné vypustiť vypúšťacím zariadením oboch
mníchov, takže za 4 dni bola nádrž napoly prázdna. V hrádzi zostala veľká diera a jej základ
bol vymytý. V takomto stave nádrž nemohla zostať, hrádzu bolo potrebné opraviť a základ
nanovo založiť. Na tieto opravy je potrebné počítať s rozpočtom 19 700 zl. V prípade, že sa
počíta so zvýšením hrádze o dve siahy, rozpočet by sa navýšil o 7 600 zl. alebo postaviť inú
vodnú nádrž s rozpočtom 40 000 zl. Samuel Mikovíni vypracoval návrh na postavenie ďalších
dvoch vodných nádrží (pod dedinu a v strede dediny) a zároveň vypracoval viac návrhov
opravy starej nádrže so zvýšením hrádze. Dňa 25.6.1746 prišlo z Viedne rozhodnutie, ktorým
sa povolila oprava a zvýšenie hrádze starej nádrže. HKG v správe z 19. 7. 1746 nariadil
vykopať základ novej hrádze po celej dĺžke. Strojný inšpektor Ján Adam Artner v správe z
22. 9. 1747 oznamuje, že na opravu kolpašskej nádrže bolo vydaných 30 993 zl 58 ½ gr.
Prívodné jarky k tejto vodnej nádrži sa ukončili nákladom 10 000 zl. v roku 1754.
Už v roku 1762 sa hovorilo o postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň
zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n., 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.
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V roku 1891-1892 vypracoval Ing. Eugen Broszmannstavebný rozbor, rozpočet
a cenníky na opravu hrádze a obnovenie vypúšťacieho zariadenia a odvodňovacích rúr
kolpašskej nádrže patriacej Panstvu Sitno.
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 veľká v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, štátny podnik, ktorý v priestore zátopy nádrže realizoval v rokoch 2007-2010
rekonštrukčné práce súvisiace s obnovou výpustného systému, ovládania dnového
výpustu, opevnenia návodnej strany hrádze a rekultivácie koruny 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 stavebnotechnické 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.
Pôdorysný priemet vodnej hladiny – rozloha zátopy nádrže sa do súčasnosti zachovala
takmer v pôvodnom rozsahu. Pôvodná rozloha zátopy nádrže podľa katastrálnej mapy z 2.
polovice 19. storočia bola redukovaná najmä v severnej časti zátopy. Súčasťou tohto návrhu
na vyhlásenie je rozšírenie ochrany, teda rozšírenie vyhlásenej NKP aj o parcely, ktoré boli
pôvodne súčasťou zátopy nádrže a v súčasnosti sú stále nezastavané. Vodná nádrž má
v súčasnosti objem zátopy 798 900 m³, maximálnu hĺbku 13,5 m a rozlohu 9,9976 ha. Po
rozšírení o navrhované parcely bude zátopa nádrže predstavovať 10,2134 ha. Súčasťou zátopy
nádrže je aj časť dnového výpustného systému, ktorý je samostatným pamiatkovým objektom
(viď „zariadenie technologické“).
5. STAV VECI: Pôdorysne je zátopa vodnej nádrže Kolpašská veľká do súčasnosti
zachovaná takmer v pôvodnom rozsahu a tvare a jej stavebno-technický stav je dobrý. Na
mnohých miestach brehových častí sú vytvorené samostatné vstupy do vody, príp. móla
rôzneho prevedenia a materiálového riešenia. Väčšinu z nich tvoria súkromné vstupy do
vodnej nádrže realizované vlastníkmi chatovej zástavby. V rokoch 2015-2016 bola
v juhovýchodnej časti zátopy nádrže pri tzv. spojovacej hrádzi realizovaná verejne prístupná
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pláž (detská pláž), ktorá pozostáva z dreveného móla na betónovej konštrukcii a vyhradenej
kúpacej časti, ktorej dno bolo upravené štrkovým násypom.
6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Zátopa nádrže plní v súčasnosti pôvodnú funkciu, a to
akumuláciu vody v priestore zátopy nádrže a je využívaná na rekreačné účely.
7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:
7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovopriestorové členenie, pôvodný reliéf dna zátopy aj nábrežné steny zátopy nádrže. Predmetom
ochrany sú tiež všetky prípadné pamiatkovo hodnotné nálezy na povrchoch i pod úrovňou
terénu. 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 technickovodohospodárskou 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 veľká je dôležitou a
neoddeliteľnou súčasťou nielen samotnej vodnej nádrže, ale spolu s ostatnými jej stavebnokonštrukčnými 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.
Mapové podklady:
1. Vyobrazenie zátopovej oblasti vodnej nádrže Kolpašská veľká na výreze z banskej
mapy „Die Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“. Zdroj:
ŠUBA Banská Štiavnica.
2. Vyobrazenie zátopy vodnej nádrže Koplašská veľká na podklade katastrálnej mapy.
Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava.
Fotodokumentácia súčasného stavu:
(Foto: Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská
Štiavnica, november 2018 – február 2019)
1. Celkový pohľad zo stredu koruny hrádze v smere na sever na zátopu vodnej nádrže
Kolpašská veľká; vľavo v pozadí manipulačný objekt.
2. Pohľad z koruny hrádze na ľavý breh zátopy nádrže, pri pravostrannom zaviazaní
hrádzového telesa.
3. Pohľad zo stredu koruny hrádze na pravú časť a pravý breh zátopy nádrže.
4. Pohľad od manipulačného objektu na korune hrádze v smere na severovýchod na
južnú časť zátopy nádrže; v pozadí chatová zástavba na ľavom brehu vodenej nádrže.
5. Pohľad z koruny hrádze v smere na severovýchod, na ľavú stranu zátopy nádrže pri
spojovacej hrádzi.
6. Pohľad na ľavú časť zátopy nádrže pri hrádzovom telese, spojovaciu hrádzu v pozadí
a tzv. detskú pláž.
7. Pohľad z východu, zo spojovacej hrádze na južnú časť zátopy nádrže Kolpašská veľká
a hrádzové teleso v pozadí; vľavo tzv. detská pláž.
8. Pohľad na časť zátopy nádrže z východu južným smerom, sponad chatovej zástavby
ľavej brehovej časti; v pozadí hrádzové teleso s manipulačným objektom.
9. Pohľad na strednú časť zátopy, sponad chatovej zástavby na ľavom brehu vodnej
nádrže.
10. Pohľad na strednú časť zátopy nádrže z ľavého brehu; pohľad z východu v smere na
západ.
11. Pohľad na strednú časť zátopy nádrže Kolpašská veľká; v pozadí hrádze
s manipulačným objektom.
12. Pohľad z ľavého brehu na strednú a severnú časť zátopy nádrže.
13. Panoramatický pohľad z ľavého brehu na strednú a časť severnej časti zátopy nádrže.
14. Pohľad na zátopu nádrže v časti severovýchodného výbežku.
15. Pohľad na ukončenie zátopy nádrže v časti severovýchodného výbežku.
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16. Pohľad z brehu na zátopu nádrže v časti severovýchodného výbežku.
17. Pohľad juhovýchodným smerom z brehu na zátopu nádrže v časti severovýchodného
výbežku.
18. Pohľad južným smerom z brehu od severovýchodného výbežku zátopy nádrže na
strednú a južnú časť zátopy nádrže; v pozadí hrádzové teleso s manipulačným
objektom.
19. Pohľad južným smerom na zátopu nádrže od severovýchodného výbežku; v pozadí
hrádza a manipulačný objekt.
20. Pohľad z ľavého brehu západným smerom na severnú časť zátopy nádrže.
21. Pohľad na ukončenie zátopy nádrže v jej severnej časti.
22. Ukončenie zátopy nádrže v severnej časti; pohľad z pravého brehu severovýchodným
smerom.
23. Pohľad od ukončenia zátopy nádrže na severe na pravý breh a časť zátopy nádrže.
24. Pohľad v smere na sever, na pravý breh vodnej nádrže a na severnú časť zátopy
nádrže; v pozadí chatová zástavba na severnom brehu vodnej nádrže.
25. Pohľad v smere na juh, na severnú a strednú časť zátopy, pravý breh v pravo a chatovú
zástavbu na ľavom brehu vodnej nádrže.
26. Pohľad zo severu na juh, na pravú stranu zátopy a pravý breh vodnej nádrže.
27. Pohľad z pravého brehu na východ, na strednú časť zátopy a chatovú zástavbu ľavého
brehu vodnej nádrže.
28. Pohľad z pravého brehu v smere na juhovýchod, na strednú a južnú časť zátopy nádrže
a na chatovú zástavbu na ľavom brehu vodnej nádrže.
29. Pohľad z pravého brehu v smere na východ na južnú časť zátopy nádrže a zástavbu
ľavého brehu.
30. Pohľad z pravého brehu vodnej nádrže v smere na juh; viditeľná časť zátopy nádrže
a v pozadí hrádzové teleso.
31. Pohľad z pravého brehu na južnú časť zátopy nádrže pri hrádzovom telese; hádzové
teleso s manipulačným objektom v pozadí.
Historická dokumentácia:
1. Pohľad na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská veľká z východu; v popredí
Kolpašská malá vodná nádrž. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk
2. Pohľad z juhovýchodu na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská veľká, teleso
hrádze a spojovaciu hrádzu; v popredí vodná nádrž Kolpašská malá. Zdroj: www.
virtualna-banska-stiavnica.sk
3. Pohľad zo severu na zátopu vodnej nádrže Kolpašská veľká. Zdroj: www. virtualnabanska-stiavnica.sk
4. Pohľad zo severozápadu na severnú a strednú časť zátopy nádrže z obdobia začiatku
výstavby rekreačných chát. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk
5. Pohľad z juhu, z koruny hrádzového telesa v smere na sever na zátopu vodnej nádrže.
Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk
6. Pohľad z pravého brehu na zástavbu rekreačných objektov na ľavom brehu vodnej
nádrže. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk
7. Pohľad z koruny hrádze od manipulačného objektu na vypúštanú zátopu nádrže počas
rekonštrukcie v rokoch 2007-2010 (foto: Ing. Václav Koleda, SVP, š. p.)
8. Pohľad z koruny hrádze na vypúštanú zátopu nádrže počas rekonštrukcie v rokoch
2007-2010; vľavo videteľná časť filtračného zrubu. (foto: Ing. Václav Koleda, SVP š.
p.)
9. Pohľad z koruny spojovacej hrádze na vypúštanú zátopu nádržea hrádzové teleso
počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. (foto: Ing. Václav Koleda, SVP š. p.)
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10. Pohľad od severovýchodného výbežku zátopy nádrže na vypúšťanie zátopovej
oblasti vodnej nádrže počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. (Foto: Ing. Václav
Koleda, SVP, š. p.)

Vyznačenie pamiatkového objektu – zátopy nádrže na aktuálnej katastrálnej mape

parc. CKN č. 700/1, k. ú. Banský Studenec
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1.

Vyznačenie v súčasnosti evidovanej zátopy nádrže na aktuálnej katastrálnej mape.
(Zdroj: www. zbgis.skgeodesy.sk)
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EKN č. 296/2

CKN č. 719/111
CKN č. 826/2

EKN č. 296/8

CKN č. 719/105
EKN č. 296/1

CKN č. 825/2
EKN č. 296/7
CKN č. 700/4

CKN č. 700/3
EKN č. 296/9

EKN č. 296/10

EKN č. 296/11

CKN č. 719/102

2. Vyznačenie parciel navrhovaného rozšírenia zapísanej zátopy nádrže na súčasnej
katastrálnej mape po porovnaní s historickou katastrálnou mapou a pôvodným rozsahom
zátopy. Zdroj: www. zbgis.skgeodesy.sk
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Vyznačenie celého rozsahu navrhovanej zátopy nádrže na súčasnej katastrálnej mape
(Zdroj: www. zbgis.skgeodesy.sk)
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Mapové podklady:

1.

Vyobrazenie zátopovej oblasti vodnej nádrže Kolpašská veľká na výreze z banskej mapy „Die
Erzgänge von Schemnitz und dessen Umgebung“ z roku 1883“. Zdroj: ŠUBA Banská
Štiavnica.

2.

Vyobrazenie zátopy vodnej nádrže Koplašská veľká na podklade katastrálnej mapy.
Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava.
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Fotodokumentácia súčasného stavu:

1.

Celkový pohľad zo stredu koruny hrádze v smere na sever na zátopu vodnej nádrže Kolpašská veľká;
vľavo v pozadí manipulačný objekt.

2.

Pohľad z koruny hrádze na ľavý breh zátopy nádrže, pri pravostrannom zaviazaní hrádzového telesa.

3.

Pohľad zo stredu koruny hrádze na pravú časť a pravý breh zátopy nádrže.
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4. Pohľad od manipulačného objektu na korune hrádze v smere na severovýchod na južnú časť zátopy nádrže;
v pozadí chatová zástavba na ľavom brehu vodenej nádrže.

5.

6.

Pohľad z koruny hrádze v smere na severovýchod, na ľavú stranu zátopy nádrže pri spojovacej hrádzi.

Pohľad na ľavú časť zátopy nádrže pri hrádzovom telese, spojovaciu hrádzu v pozadí a tzv. detskú pláž.
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7.

Pohľad z východu, zo spojovacej hrádze na južnú časť zátopy nádrže Kolpašská veľká a hrádzové
teleso v pozadí; vľavo tzv. detská pláž.

8.

Pohľad na časť zátopy nádrže z východu južným smerom, sponad chatovej zástavby ľavej brehovej
časti; v pozadí hrádzové teleso s manipulačným objektom.
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9.

Pohľad na strednú časť zátopy, sponad chatovej zástavby na ľavom brehu vodnej nádrže.

10.

Pohľad na strednú časť zátopy nádrže z ľavého brehu; pohľad z východu v smere na západ.
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11.

Pohľad na strednú časť zátopy nádrže Kolpašská veľká; v pozadí hrádze s manipulačným objektom.

12.

13.

Pohľad z ľavého brehu na strednú a severnú časť zátopy nádrže.

Panoramatický pohľad z ľavého brehu na strednú a časť severnej časti zátopy nádrže.
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14.

15.

Pohľad na zátopu nádrže v časti severovýchodného výbežku.

Pohľad na ukončenie zátopy nádrže v časti severovýchodného výbežku.
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16.

17.

Pohľad z brehu na zátopu nádrže v časti severovýchodného výbežku.

Pohľad juhovýchodným smerom z brehu na zátopu nádrže v časti severovýchodného výbežku.
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Pohľad južným smerom z brehu od severovýchodného výbežku zátopy nádrže na strednú a južnú časť
zátopy nádrže; v pozadí hrádzové teleso s manipulačným objektom.

18.

19.

Pohľad južným smerom na zátopu nádrže od severovýchodného výbežku; v pozadí hrádza
a manipulačný objekt.
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20.

Pohľad z ľavého brehu západným smerom na severnú časť zátopy nádrže.

21.

Pohľad na ukončenie zátopy nádrže v jej severnej časti.
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22.

Ukončenie zátopy nádrže v severnej časti; pohľad z pravého brehu severovýchodným smerom.

23.

Pohľad od ukončenia zátopy nádrže na severe na pravý breh a časť zátopy nádrže.
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24.

25.

Pohľad v smere na sever, na pravý breh vodnej nádrže a na severnú časť zátopy nádrže; v pozadí
chatová zástavba na severnom brehu vodnej nádrže.

Pohľad v smere na juh, na severnú a strednú časť zátopy, pravý breh v pravo a chatovú zástavbu na
ľavom brehu vodnej nádrže.
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26.

Pohľad zo severu na juh, na pravú stranu zátopy a pravý breh vodnej nádrže.

27.

Pohľad z pravého brehu na východ, na strednú časť zátopy a chatovú zástavbu ľavého brehu vodnej
nádrže.

28.

Pohľad z pravého brehu v smere na juhovýchod, na strednú a južnú časť zátopy nádrže a na chatovú
zástavbu na ľavom brehu vodnej nádrže.
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Pohľad z pravého brehu v smere na východ na južnú časť zátopy nádrže a zástavbu ľavého brehu.

29.

30.

31.

Pohľad z pravého brehu vodnej nádrže v smere na juh; viditeľná časť zátopy nádrže a v pozadí
hrádzové teleso.

Pohľad z pravého brehu na južnú časť zátopy nádrže pri hrádzovom telese; hádzové teleso
s manipulačným objektom v pozadí.
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Historická fotodokumentácia:

1.

Pohľad na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská veľká z východu; v popredíí Kolpašská malá
vodná nádrž. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk

2. Pohľad z juhovýchodu na časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská veľká, teleso hrádze
a spojovaciu hrádzu; v popredí vodná nádrž Kolpašská malá. Zdroj: www. virtualna-banskastiavnica.sk

50

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

3.

4.

Pohľad zo severu na zátopu vodnej nádrže Kolpašská veľká. Zdroj: www. virtualna-banskastiavnica.sk

Pohľad zo severozápadu na severnú a strednú časť zátopy nádrže z obdobia začiatku výstavby
rekreačných chát. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk
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5.

6.

Pohľad z juhu, z koruny hrádzového telesa v smere na sever na zátopu vodnej nádrže. Zdroj:
www. virtualna-banska-stiavnica.sk

Pohľad z pravého brehu na zástavbu rekreačných objektov na ľavom brehu vodnej nádrže.
Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk
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7.

8.

Pohľad z koruny hrádze od manipulačného objektu na vypúštanú zátopu nádrže počas
rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda

Pohľad z koruny hrádze na vypúštanú zátopu nádrže počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010;
vľavo videteľná časť filtračného zrubu. Foto: Ing. Václav Koleda
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9.

Pohľad z koruny spojovacej hrádze na vypúštanú zátopu nádržea hrádzové teleso počas
rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda

10. Pohľad od severovýchodného výbežku zátopy nádrže na vypúšťanie zátopovej oblasti vodnej
nádrže počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT
1. NÁZOV VECI:
1.1. Bližšie určenie:
1.2. Zaužívaný názov:

HRÁDZA
sypaná, spevnená
teleso hrádze, hrádza vodnej nádrže Kolpašská veľká

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. 660, 700/1, 1336/1, 551
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:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3.2. Adresa vlastníka: Radničné nám. 8, 969 01 Banská Štiavnica
3.3. Správca, užívateľ – adresa: ---55
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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 598,5 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.
Návodný svah je súčasťou zátopy nádrže na parc. CKN č. 700/1, k. ú. Banský
Studenec, koruna hrádzového telesa a vzdušný svah sa nachádzajú na časti parc. CKN č. 660,
k. ú. Banský Studenec (parc. CKN č. 660, k. ú. Banský Studenec vymedzuje rovnako hrádzu
Kolpašskej malej vodnej nádrže, keďže pri jej výstavbe bola navýšená aj hrádza Kolpašskej
veľkej v.n.). Súčasťou hrádzového telesa je aj parc. CKN č. 1336/1, k. ú. Banský Studenec,
ktorá je súčasťou pravostranného zaviazania hrádzového telesa a parc. CKN č. 551, k. ú.
Banský Studenec, na ktorej je situovaný manipulačný objekt (súčasťou hrádze nie je samotný
manipulačný objekt, ale pozemok pod ním).
4.2. Stavebno-historický vývoj: Hrádzové teleso vodnej nádrže Kolpašská veľká bolo
vybudované spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami vodnej nádrže,
v neskoršom obdobíbolo kôli poruchám nieoľkokrát opravovné a prestavávané.
S výstavbou vodnej nádrže sa začalo v roku 1730. Dvorská komora mala
predovšetkým zabezpečiť na päť mesiacov po 2 000 zl., spolu teda 10 000 zl., dvoch
hrádzových majstrov (Bartl Lezer a Martin Weidner), ktorí práci rozumejú a denne by na
práce dohliadali a staršieho hrádzového staviteľa Henricha Weidnera. Dňa 6. júna 1730 bolo
nariadené vyslať na dobudovanie hrádze od vodnej šachty v Banskej Štiavnici sedem
haviarov, 26 beháčov, štyroch vyklápačov a jedného narážača a zo štôlne Glanzenberg
v Banskej Štiavnici šesť banských robotníkov. V nasledujúcom týždni malo nastúpiť 12
banských robotníkov zo šachty Terézia. Podľa správy expektanta Jána Fridricha Fierera zo 6.
júla 1730 pracovalo pri stavbe hrádze 153 mužov. 9.7.1730 dosahovala výška hrádze jednu
siahu (viedenská siaha = 1,896 m). Koncom júla 1730 bola hrádza vybudovaná do výšky 8
stôp (1 siaha = 6 stôp). V správe z 3.8.1730 sa uvádza, že v uplynulom týždni bol zakladaný
mních a na budovaní hrádze pracovalo 154 mužov a 26 zo Sliezska. Ďalšie práce mohli
pokračovať plynulo, keďže bolo pekné počasie, bol urobený mních a aj 10 siah hrádzového
prepadu (bezpečnostný priepad). Dňa 2.9.1730 bol prepad urobený v dĺžke 82 siah a hlavný
hrádzový prepad bol 7.9.1730 dohotovený.
Podľa správy Jána Fridricha Fierera zo 4.10.1730 vybudovaná hrádza dosiahla do
dĺžky 49 siah a tri stopy a na vrchu mala šírku 6 siah a 4 stopy. Boli urobené aj dva výpusty
(dnové výpusty). V správe zo 16.11.1730 sa Ján Halwax pýta, či už môže byť strážca
prepustený. Ďalej konštatuje, že práce boli na ten rok ukončené a voda sa začala v nádrži
zhromažďovať. Roku 1730 bola hrádza postavená na 18 stôp výšky vody a náklady dosiahli
7 250 zl. 55 ¾ gr.
Dňa 21. februára 1731 sa konala obhliadka jarku (náhonného), stúp a budovanej
vodnej nádrže, pričom boli zistené nedostatky a bolo odporúčané, ako ich odstrániť.
Poškodený bol aj mních. Otázne bolo, či vodu v nádrži ponechať, alebo hneď začať
nedostatky odstraňovať. Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici udelil dňa
8.10.1731 odmenu 24 zl. za dokonale vykonanú prácu sliezskemu majstrovi – staviteľovi
hrádzí Heinrichovi Weidnerovi, ktorý spolu so svojimi dvomi synmi a ďalšími mužmi sa
chystá odísť do Sliezska.
Koncom marca a začiatkom apríla 1732 bolo v novej kolpašskej nádrži 28 stôp vody.
Bolo otázne, či to hrádza znesie alebo by bolo lepšie vodu z časti vypustiť. V hlásení zo dňa
8. mája 1732 sa hovorí o odtrhnutí časti hrádze. Výška vodnej hladiny bola už nad časťou
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kamenného spevnenia. V prvých rokoch činnosti vodnej nádrže sa prejavili viaceré
nedostatky výstavby hrádze – lokálne priesaky a trhliny. Opravy hrádze sa hneď po svojom
príchode do Banskej Štiavnice ujal Samuel Mikovíni, ktorý už v roku 1735 vypracoval nielen
plán a rozpočet, ale ju aj prestaval. Napriek tomu opravy hrádze i v nasledujúcich rokoch stáli
značné finančné prostriedky a jej generálna oprava podľa prepočtu mala stáť 24 300 zlatých.
Je pravdepodobné, že Mikovínimu nebolo v roku 1735 dovolené robiť opravu hrádze celkom
tak, ako si predstavoval, čo potvrdzujú aj ďalšie pretrvávajúce problémy.
Dňa 10.4.1746 zavčas ráno voda z vodnej nádrže prerazila popri žľabe cez hrádzu
o šírke ramena a mohla hrádzu ešte viac vymyť a spôsobiť tak ešte väčšie škody. V správe
z 13.4.1746 Johan Adam Keyling a Johan Jozef Geramb uvádzajú, že vodná nádrž
v Kolpachoch bola ešte pred ôsmimi dňami plná vody a žiadne nebezpečenstvo nehrozilo.
Teraz je potrebné využiť skúsenosti geometra Samuela Mikovíniho a inšpektora stúp Millera,
či založiť novú vodnú nádrž, alebo opraviť starú, na ktorú boli rok čo rok výdavky. Samuel
Mikovíní v liste zo dňa 23.04.1746 píše, že škody, ktoré spôsobilo pretrhnutie hrádze, boli
hlavne v okolí jarkov a tiež 36 želiez v Rybníkoch bolo zaliatych vodou z náhonného jarku.
Veľkým šťastím bolo, že vodu z nádrže bolo možné vypustiť vypúšťacím zariadením oboch
mníchov, takže za 4 dni bola nádrž napoly prázdna. V hrádzi zostala veľká diera a jej základ
bol vymytý. V takomto stave nádrž nemohla zostať, hrádzu bolo potrebné opraviť a základ
nanovo založiť. Na tieto opravy je potrebné počítať s rozpočtom 19 700 zl. V prípade, že sa
počíta so zvýšením hrádze o dve siahy, rozpočet by sa navýšil o 7 600 zl. alebo postaviť inú
vodnú nádrž s rozpočtom 40 000 zl. Samuel Mikovíni vypracoval návrh na postavenie ďalších
dvoch vodných nádrží (pod dedinu a v strede dediny) a zároveň vypracoval viac návrhov
opravy starej nádrže so zvýšením hrádze. Dňa 25.6.1746 prišlo z Viedne rozhodnutie, ktorým
sa povolila oprava a zvýšenie hrádze starej nádrže. HKG v správe z 19.7.1746 nariadil
vykopať základ novej hrádze po celej dĺžke. Strojný inšpektor Ján Adam Artner v správe
z 22.9.1747 oznamuje, že na opravu kolpašskej nádrže bolo vydaných 30 993 zl 58 ½ gr.
Prívodné jarky k tejto vodnej nádrži sa ukončili nákladom 10 000 zl. v roku 1754.
Už v roku 1762 sa hovorilo o postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň
zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n., 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.
K veľkému poškodeniu Kolpašskej veľkej vodnej nádrže v dôsledku povodní došlo
21.-22. augusta 1881. Správu o spôsobených škodách podla strojný inšpektor Eugen
Broszmann. Povodeň poškodila zhutnenú hrádzu, odplavila časť oporného múru a väčšiu časť
dna nádrže zaniesla kalom. Na viacerých miestach boli poškodené aj steny vodného jarku pod
nádržou. Okrem spomenutých škôd si všimol, že drevený žľab na odvádzanie vody z nádrže
bol prehnitý, pričom odtekajúca voda podmývala hrádzu. V dôsledku týchto vplyvov
nevylúčil ani pretrhnutie hrádze. Na základe zistených skutočností opravy poškodených diel
boli nevyhnutné a vypracoval aj plán opravných prác. Podľa plánu sa časť hrádze mala
opraviť jej zhutnením hlinou a stena hrádze sa mala vymurovať ukladaním kamenných
kvádrov do cementu. Pôvodný drevený odtokový žľab sa mal nahradiť oceľovými rúrami. Do
rozpočtu nakalkuloval vyčistenie dna nádrž, pretože nepoznal jeho hĺbku a vlastne ani výšku
nánosu. Broszmann navrhol aj odstránenie stavidla na „zurčiacom“ jarku, lebo manipulácia
s ním v noci za nepredvídaných okolností mohla byť obťažná. Bez jeho odstránenia voda
mohla opäť pretekať cez hrádzu a spôsobiť škody ako predtým. V rámci opráv boli
v Podbrezovej objednané nové oceľové rúry na odvádzanie vody; oprava hrádze so
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zatrávnením, odstránenie starej výmurovky hrádze a vyloženie hrádze tesaným kameňom do
cementu a vymurovanie múra na sucho z prírodného kameňa; demontáž starej kalovej
a vybratie dreveného odtokového žľabu, umiestnenie nových dubových hrád opracovaných zo
štyroch strán, uloženie z dvoch strán opracovaných smrekových hrád a debnenie kalovej
skrine; montáž liatinových rúr a 2 ks mosadzných ventilov a ťažnej tyče z kovaného železa.
Celkové náklady na opravu nádrže mali predstavovať 2 573 zl. 58 gr.
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 veľká v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, štátny podnik, ktorý v rokoch 2007-2010 realizoval obnovu vodnej nádrže v rozsahu
obnovy výpustného systému (ovládanie, dnové uzávery, odtoková štôlňa), opevnenia
návodného svahu, rekultivácie koruny. V súčasnosti vlastník vykonáva pravidelnú údržbu
trávneho porastu na korune a vzdušnom svahu hrádze.
4.3. 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. 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 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).
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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 veľká bol
návodný svah hrádze pôvodne spevnený lomovým kameňom ukladaným na sucho. Pri
poslednej obnove v rokoch 2007-2010 bolo pôvodné kamenné opevnenie nahradené
nevhodnými kamenno-betónovými blokmi (prefabrikátmi), v hornej časti návodného svahu
bol ponechaný trávny porast. Pôvodné kamenné spevnenie návodného svahu bolo obnovené
v rozsahu kozlíkovej nosnej konštrukcie tiahlového systému. Pri tejto obnove bol
rekultivovaný trávnatý porast koruny hrádze. Pri päte vzdušného svahu bol pôvodný kamenný
múr nahradený gabiónovým kamenným múrom s drenážou.
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 NKP (viď „zariadenie technologické“).
Koruna hrádze Kolpašskej malej vodnej nádrže má dĺžku 182,1 m a šírku 20,9 m,
výška koruny hrádze predstavuje 14,2 m.
5. STAV VECI: Hrádzové teleso vodnej nádrže Kolpašská veľká bolo predmetom
rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Návodný svah hrádze je z časti obložený nevhodnými
kamenno-betónovými blokmi, vo vrchnej časti je zachovaný trávny porast. Trávny porast
koruny hrádze bol po rekonštrukcii nádrže rekultivovaný. Koruna hrádze a vzdušný svah sú
aj v súčasnosti 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 slúži rekreačným účelom.
7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:
7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovopriestorové členenie, materiálové a konštrukčné riešenie. Predmetom ochrany sú tiež všetky
prípadné pamiatkovo hodnotné nálezy na povrchoch i pod úrovňou terénu.
Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt:
Hodnota historická a krajinná:
 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;
 navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom
ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí;
 dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre jej využitie v baníckej
činnosti s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých
mechanizmov a zákonitostí
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Hodnota architektonická:
 všetky stavebno-konštrukčné časti hrádzového telesa sú špecifickou technickovodohospodárskou 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;
 remeselné riešenie je prezentované spôsobom spevňovania návodného svahu
kamenivom (dnes v rozsahu kozlíkovej nosnej konštrukcie);
 všetky časti osadené „in situ“
Hodnota technická:
 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 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
na sucho (iba v rozsahu kozlíkovej nosnej konštrukcie tiahel)
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 veľká 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, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská
Štiavnica, november 2018 – február 2019)
1. Celkový pohľad juhovýchodným smerom na hrádzové teleso a časť zátopy nádrže zo
západu; v pravej časti hrádze manipulačný objekt.
2. Pohľad na hrádzové teleso a časť zátopy nádrže zo spojovacej hrádze; na pravej
strane hrádze viditeľný manipulačný objekt; vľavo tzv. detská pláž.
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3. Pohľad na pravostranné zaviazanie hrádzového telesa a časť zátopy nádrže; návodný
svah spevnený kamenno-betónovými blokmi; vrchná časť návodného svahu upravená
trávnym porastom.
4. Pohľad z koruny hrádze od jej pravostranného zaviazania na časť návodného svahu
hrádzového telesa a jeho prefabrikátové spevnenie a manipulačný objekt s nosnou
konštrukciou tiahlového systému; viditeľná časť koruny hrádze a v pozadí ľavostranné
zaviazanie hrádze a spojovacia hrádza.
5. Pohľad v smere na západ na časť koruny hrádze, časť návodného svahu, manipulačný
objekt; v pozadí pravostranné zaviaanie hrádzového telesa.
6. Pohľad v smere na východ na časť koruny hrádze upravenej trávnym porastom, na
ľavostranné zaviazanie hrádze a návodný svah (vrchná časť upravená trávnatým
porastom, spodná kamenno-betónovými prefabrikátmi).
7. Pohľad v smere na západ na korunu hrádze upravenú trávnym porastom a časť
návodného svahu; v pozadí manipulačný objekt s nosnou konštrukciou tiahlového
systému.
8. Pohľad v smere na západ na korunu hrádzového telesa upravenú trávnym porastom;
v pozadí manipulačný objekt.
9. Pohľad v smere na východ na časť vzdušného svahu Kolpašskej veľkej vodnej nádrže;
vzdušný svah upravený trávnym porastom.
10. Pohľad v smere od východu na západ na vzdušný svah Kolpašskej veľkej vodnej
nádrže a časť koruny hrádze; vzdušný svah a koruna hrádze upravené trávnym
porastom.
11. Pohľad na vzdušný svah a korunu hrádzového telesa od východu v smere na západ.
12. Koruna hrádze a časť vzdušného svahu hrádze pri pohľade od západu v smere na
východ; obe časti hrádze upravené trávnym porastom; pri styku koruny hrádze
a vzdušného svahu umiestnená prezliekacia kabínka v nevhodnom materiálovom
a tvarovom riešení a nevhodným uplatnením reklamy.
13. Pohľad východným smerom na vzdušný svah hrádzového telesa upravenáý trávnym
porastom.
14. Prechod vzdušného svahu do koruny hrádze vodnej nádrže; obe súčasti hrádze
upravené trávnym porastom.
15. Vzdušný svah hrádzového telesa a jeho strmosť; pohľad od východu v smere na
západ; vpravo vnímateľná koruna hrádze s manipulačným objektom.
Historická fotodokumentácia:
1. Pohľad z juhovýchodu na hrádzové teleso a časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská
veľká; v popredí vodná nádrž Kolpašská malá. Zdroj: www. virtualna-banskastiavnica.sk
2. Pohľad na stav kamenného opevnenia pravej strany návodného svahu po vypustení
vodnej nádrže pri rekonštrukcii v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda, SVP
š. p.
3. Pohľad na stav kamenného opevnenia ľavej časti návodného svahu po vypustení
vodnej nádrže pri rekonštrukcii v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda, SVP
š. p.
4. Pohľad na práce pri rekonštrukcii návodného svahu hrádze v rokoch 2007-2010,
konkrétne výstavba schodov pri mapipulačnom objekte a tiahlovom systéme. Foto:
Ing. Václav Koleda, SVP š. p.
5. Pohľad na stav rekonštruovaného návodného svahu hrádze v rokoch 2007-2010; na
spevnenie návodného svahu boli použité nevhodné kamenno-betónové prefabrikáty.
Foto: Ing. Václav Koleda, SVP š. p.
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Mapové podklady:
1. Vyobrazenie starej poškodenej hrádze Kolpašského tajchu. Pozdĺžny rez. S. Mikovíni,
1. pol. 18. storočia. Zdroj: Marián Lichner a kol., Banskoštiavnické tajchy, 1999.
2. 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
veľká vyznačená červeným krúžkom). Zdroj: NOVÁK, J.: Zborník Slovenského
banského múzea. Ročník VIII 1977. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica.
Martin: Osveta, 1977. Príloha 2)

Vyznačenie pamiatkového objektu – hrádze na aktuálnej katastrálnej mape (zdroj:
www.zbgis.skgeodesy.sk)
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Fotodokumentácia súčasného stavu:

1.

Celkový pohľad juhovýchodným smerom na hrádzové teleso a časť zátopy nádrže zo západu; v pravej
časti hrádze manipulačný objekt.

Pohľad na hrádzové teleso a časť zátopy nádrže zo spojovacej hrádze; na pravej strane hrádze viditeľný
manipulačný objekt; vľavo tzv. detská pláž.

2.

3.

Pohľad na pravostranné zaviazanie hrádzového telesa a časť zátopy nádrže; návodný svah spevnený
kamenno-betónovými blokmi; vrchná časť návodného svahu upravená trávnym porastom.
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4. Pohľad z koruny hrádze od jej pravostranného zaviazania na časť návodného svahu hrádzového telesa a jeho
prefabrikátové spevnenie a manipulačný objekt s nosnou konštrukciou tiahlového systému; viditeľná časť
koruny hrádze a v pozadí ľavostranné zaviazanie hrádze a spojovacia hrádza.

5. Pohľad v smere na západ na časť koruny hrádze, časť návodného svahu, manipulačný objekt; v pozadí
pravostranné zaviazanie hrádzového telesa.
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6.

Pohľad v smere na východ na časť koruny hrádze upravenej trávnym porastom, na ľavostranné
zaviazanie hrádze a návodný svah (vrchná časť upravená trávnatým porastom, spodná kamennobetónovými prefabrikátmi).

7. Pohľad v smere na západ na korunu hrádze upravenú trávnym porastom a časť návodného svahu; v pozadí
manipulačný objekt s nosnou konštrukciou tiahlového systému.
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8. Pohľad v smere na západ na korunu hrádzového telesa upravenú trávnym porastom; v pozadí manipulačný
objekt.

9.

Pohľad v smere na východ na časť vzdušného svahu Kolpašskej veľkej vodnej nádrže; vzdušný svah
upravený trávnym porastom.
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10. Pohľad v smere od východu na západ na vzdušný svah Kolpašskej veľkej vodnej nádrže a časť koruny
hrádze; vzdušný svah a koruna hrádze upravené trávnym porastom.

11. Pohľad na vzdušný svah a korunu hrádzového telesa od východu v smere na západ.
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12. Koruna hrádze a časť vzdušného svahu hrádze pri pohľade od západu v smere na východ; obe časti
hrádze upravené trávnym porastom; pri styku koruny hrádze a vzdušného svahu umiestnená
prezliekacia kabínka v nevhodnom materiálovom a tvarovom riešení a nevhodným uplatnením reklamy.

13. Pohľad východným smerom na vzdušný svah hrádzového telesa upravenáý trávnym porastom.
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14. Prechod vzdušného svahu do koruny hrádze vodnej nádrže; obe súčasti hrádze upravené trávnym
porastom.

15. Vzdušný svah hrádzového telesa a jeho strmosť; pohľad od východu v smere na západ; vpravo
vnímateľná koruna hrádze s manipulačným objektom.
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Historická fotodokumentácia:

1.

Pohľad z juhovýchodu na hrádzové teleso a časť zátopy vodnej nádrže Kolpašská veľká;
v popredí vodná nádrž Kolpašská malá. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk

2.

Pohľad na stav kamenného opevnenia pravej strany návodného svahu po vypustení vodnej
nádrže pri rekonštrukcii v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda
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3.

4.

Pohľad na stav kamenného opevnenia ľavej časti návodného svahu po vypustení vodnej
nádrže pri rekonštrukcii v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda

Pohľad na práce pri rekonštrukcii návodného svahu hrádze v rokoch 2007-2010, konkrétne
výstavba schodov pri mapipulačnom objekte a tiahlovom systéme. Foto: Ing. Václav Koleda
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5.

Pohľad na stav rekonštruovaného návodného svahu hrádze v rokoch 2007-2010; na spevnenie
návodného svahu boli použité nevhodné kamenno-betónové prefabrikáty. Foto: Ing. Václav
Koleda

Mapové podklady:

1.

Vyobrazenie starej poškodenej hrádze Kolpašského tajchu. Pozdĺžny rez. S. Mikovíni, 1.
pol. 18. storočia. Zdroj: Marián Lichner a kol., Banskoštiavnické tajchy, 1999.
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2.

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 veľká
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:
1.1. Bližšie určenie:
1.2. Zaužívaný názov:

HRÁDZA SPOJOVACIA
sypaná
prepojovacia hrádza Kolpašských vodných nádrží

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, medzi vodnými nádržami
2.11. Parcelné čísla:
CKN č. 699, 700/1, 708/2
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:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3.2. Adresa vlastníka: Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
3.3. Správca, užívateľ – adresa: ----
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4. Popis veci:
4.1. Situovanie: Teleso prepojovacej hrádze je súčasťou oboch vodných nádrží (Kolpašská
veľká a Kolpašská malá), ktoré sú situované takmer v strede obce Banský Studenec, na
severnom svahu nad miestnou cestnou komunikáciou a nadväzujúcou zástavbou rodinných
domov. Prepojovacia hrádza je situovaná medzi zátopami vodných nádrží v južnej časti a je
konštrukčne spojená s oboma hrádzovými telesmi. Koruna prepojovacej hrádze sa nachádza
v nadmorskej výške 598,5 m n. m. Pozdĺžna os telesa prepojovacej hrádze je orientovaná
v smere sever – juh. Návodný svah od Kolpašskej veľkej vodnej nádrže je súčasťou zátopy
tejto nádrže na parc. CKN č. 700/1, k. ú. Banský Studenec, koruna hrádzového telesa je
vymedzená parc. CKN č. 708/2, k. ú. Banský Studenec a návodný svah od Kolpašskej malej
vodnej nádrže je súčasťou zátopy tejto nádrže na parc. CKN č. 699, k. ú. Banský Studenec.
Súčasťou prepojovacej hrádze je spopojací, alebo prepojovací jarok (dnes vo výraze
podpovrchového priepustu) na prepojenie nádrží, ktorý prebieha celým telesom hrádze a je
súčasťou všetkých vyššie uvedených parciel (700/1, 708/2 a 699).
4.2. Stavebno-historický vývoj: Prepojovacia hrádza Kolpašských vodných nádrží bola
vybudovaná spolu s výstavbou Kolpašskej malej vodnej nádrže a zvýšením hrádze Kolpašskej
veľkej vodnej nádrže, so začiatkom výstavby v roku 1763.
Už v roku 1762 sa hovorilo o postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň
zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n., 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.
V súčasnosti je vodná nádrž Kolpašská veľká v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, štátny podnik, ktorý v rokoch 2007-2010 realizoval obnovu vodnej nádrže v rozsahu
obnovy výpustného systému (ovládanie, dnové uzávery, odtoková štôlňa), opevnenia
návodného svahu, rekultivácie koruny a samozrejme aj obnovy prepojovacej hrádze v rozsahu
prepojovacieho jarku a jej koruny. V súčasnosti vlastník vykonáva pravidelnú údržbu
trávneho porastu na korune hrádze.
4.3. Stavebno-historický popis veci: Z dôvodu, že ide o spojovaciu hrádzu medzi dvoma
nádržami, pri ktorej nebola bezpodmienečne nutná jej nepriepustnosť, nepredpokladáme ani
konštrukčný systém jadrového tesnenia ako je tomu pri stavbe hrádzí. Je teda možné
predpokladať, že hrádza je budovaná bez tesniaceho jadra, iba jednoduchou úpravou
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a prispôsobením terénu. Podobne ako klasickú hrádzu ju však môžme rozdeliť na nasledovné
časti:
I. Návodný svah I. – s prípadným dosypom suťových hlín
II. Návodný svah II. – s prípadným dosypom suťových hlín
III. Koruna hrádze
IV. Priepust (spojovací jarok)
V prípade spojovacej hrádze je vzdušný svah nahradený druhým návodným svahom.
Neprepokladáme, že pri výstavbe bol realizovaný rovnaký spôsob zhutňovania ako v prípade
klasickej hrádze, pravdepodobne išlo skôr o úpravu existujúceho terénu s prípadným dosypom
a jeho čiastočným zhutnením. Oba návodné svahy rovnako neboli spevnené kamenným
obkladom. Koruna hrádze bola tak ako pri klasických hrádzach upravená trávnym porastom.
Hrádza bola vybudovaná v rovnakej výške ako hrádze oboch vodných nádrží.
Dôležitou súčasťou spojovacej hrádze je prepojovací jarok, ktorý zabezpečoval prepojenie
vôd oboch vodných nádrží. Pôvodne bol prepojovcí jarok riešený ako otvorený kanál,
spevnený kameňom (min. v rozsahu bokov). Pri rekonštrukcii vodných nádrží v rokoch 20072010 bolo pôvodné riešenie nahradené podpovrchovým priepustom, ktorý je tvorený
potrubím. Vyústenia priepustu sú realizované obkladom z kameňa.
Koruna spojovacej hrádze vodných nádrží má dĺžku cca 75 m a šírku od cca 16 m po 6 m
(hrádza sa v smere na sever zužuje).
5. STAV VECI: Prepojovacia hrádza Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže
bola predmetom rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Návodné svahy sú bez spevnenia, vo
vrchnej časti sú zatrávnené. Trávny porast koruny hrádze bol pri rekonštrukcii rekultivovaný.
Prepojovací jarok na prepojenie nádrží bol rovnako predmetom rekonštrukcie, je realizovaný
ako podpovrchový priepust, je v dobrom stave a plne funkčný. Koruna hrádze je aj v
súčasnosti upravená trávnym porastom, ktorý je pravidelne udržiavaný a kosený. Pri
návodnom svahu I. od Kolpašskej veľkej vodnej nádrže bola v rokoch 2016-2017 realizovaná
tzv. detská pláž. V súčasnosti je hrádza v dobrom stavebno-technickom stave.
6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Hrádzové teleso plní pôvodnú funkciu zadržiavania
naakumulovanej vody v priestoroch zátop nádrží a zároveň zabezpečuje prepojenie vôd oboch
nádrží. Teleso hrádze, ako aj samotná vodná nádrž v súčasnosti slúži rekreačným účelom.
7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:
7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovopriestorové členenie, materiálové a konštrukčné riešenie. Súčasťou spojovacej hrádze je
novovybudovaný priepust, ktorý nahradil prepojovací jarok. Predmetom pamiatkovej ochrany
sú aj nepredvídané nálezy pamiatkových pod terénom v rozsahu spojovacej hrádze.
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;
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navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom
ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí.

Architektonická hodnota:
 všetky stavebno-konštrukčné časti hrádzového telesa sú špecifickou technickovodohospodárskou 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 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:
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: Prepojovacia hrádza vodných nádrží 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, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica,
november 2018 – február 2019)
1. Celkový pohľad na prepojovaciu hrádzu vodných nádrží zo západu, z koruny hrádze
Kolpašskej veľkej vodnej nádrže; viditeľná koruna hrádze, návodný svah I. s tzv.
detskou plážou a v pozadí priepust na prepojenie nádrží.
2. Pohľad z koruny hrádze Kolpašská veľká na návodný svah I. a priepust na prepojenie
nádrží; návodný svah v hornej časti zatrávnený.
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3. Pohľad z koruny prepojovacej hrádze na návodný svah I. s tzv. detskou plážou;
v pozadí hrádza Kolpašskej veľkej vodnej nádrže.
4. Pohľad na korunu prepojovacej hrádze od juhu; koruna upavená trávnym porastom;
v prvej časti koruny hrádze umiestnená prezliekacia kabínka v nevhodnom
materiálovom prevedení s uplatnením reklamy.
5. Pohľad v smere na severozápad, z koruny hrádze Kolpašskej malej vodnej nádrže na
prepojovaciu hrádzu, jej korunu a návodný svah II.; návoný svah v hornej časti
upravený trávnatým porastom.
6. Pohľad z východu na návodný svah II a priepust na prepojenie nádrží pri severnom
ukončení prepojovacej hrádze.
7. Pohľad na vyústenie priepustu na prepojenie hrádzí na návodnom svahu II (od
Kolpašskej malej v. n.); konštrukcia vyústenia obložená kamenným obkladom.
8. Pohľad na ukončenie hrádze na severe a priebeh priepustu naprieč telesom
prepojovacej hrádze, ktorý je tvorený podzemným potrubím.
9. Pohľad z koruny hrádze na vyústenie podpovrchového priepustu na návodnom svahu
I. (od Kolpašskej veľkej vodnej nádrže); konštrukcia obložená kamenným obkladom.
Historická fotodokumentácia:
1. Pohľad z juhovýchodu na prepojovaciu hrádzu vodných nádrží; v popredí vodná nádrž
Kolpašská malá, v pozadí Kolpašská veľká.
Zdroj: www. virtualna-banskastiavnica.sk
2. Pohľad na prepojovací jarok (v pozadí Kolpašská veľká v. n.) pred obnovou v rokoch
2007-2010; jarok vo výraze vodného kanála, ktorého boky boli spevnené kameňom;
pri zaústení jarku do vodnej nádrže osadené filtračné sito. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
3. Pohľad na kamenné opevnenie prepojovacieho jarku pred obnovou v rokoch 20072010. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
4. Pohľad na prepojovací jarok od Kolpašskej veľkej vodnej nádrže pred obnovou
v rokoch 2007-2010; v popredí filtračné sito; jarok bol premostený železobetónovou
platňou s dreveným zábradlím. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
5. Prepojovací jarok od Kolpašskej malej vodnej nádrže pred obnovou v rokoch 20072010; jarok vo výraze vodného kanála, ktorého boky boli spevnené kameňom. Foto:
V. Koleda, SVP š. p.
6. Detail vyústenia prepojovacieho jarku do Kolpašskej malej vodnej nádrže pred
obnovou v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
7. Detail na nábeh prepojovacieho jarku od Kolpašskej malej vodnej nádrže pred
obnovou v rokoch 2007-2010; viditeľné vročenie posledných úprav v roku 2004.
Foto: V. Koleda, SVP š. p.
8. Pohľad na rekultiváciu povrchu koruny prepojovacej hrádze pri rekonštrukcii v rokoch
2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda, SVP š. p.
9. Pohľad na návodný svah II. (od Kolpašskej malej v.n.), vyústenie priepadu a časť
koruny prepojovacej hrádze počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing.
Václav Koleda, SVP š. p.
10. Pohľad na práce pri rekonštrukcii priepadu prepojovacej hrádze – podzemné potrubie
priepadu a šalovanie vyústenia na návodnom svahu I; v pozadí rekonštruovaná hrádza
Kolpašskej veľkej vodnej nádrže v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda, SVP
š. p.
11. Pohľad na vyústenie podzemného potrubia priepadu v prepojovacej hrádzi počas
rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda, SVP š. p.
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12. Pohľad na obkladanie konštrukcie vyústenia podzemného priepadu prepojovacej
hrádze na návodnom svahu II počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing.
Václav Koleda, SVP š. p.
13. Pohľad na obkladanie konštrukcie vyústenia podzemného priepadu prepojovacej
hrádze na návodnom svahu I (od vodnej nádrže Kolpašská veľká) počas rekonštrukcie
v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda, SVP š. p.
Mapové podklady:
1. Vyobrazenie prepojovacej hrádze vodných nádrží Koplašská veľká a Kolpašská malá
na podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR,
Bratislava.
2. Vyobrazenie prepojovacieho jarku na hrádzi na Mape jarkov a Kolpašského jazera
v katastri obce Banský Studenec. Pôdorys. Jozef Tirscher z 2. polovice 19. storočia.
Zdroj: HKG VII. 15621, ŠUBA Banská Štiavnica.
Grafická príloha:
1. Pôdorys telesa hrádzí Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže, spolu
s prepojovacou hrádzou, vyznačenou červeným krúžkom. Zdroj: NOVÁK, J.: Zborník
Slovenského banského múzea. Ročník VIII 1977. Slovenské banské múzeum, Banská
Štiavnica. Martin: Osveta, 1977. Príloha 2)

Vyznačenie pamiatkového objektu – spojovacej hrádze na aktuálnej katastrálnej mape
(zdroj: www.zbgis.skgeodesy.sk)
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Fotodokumentácia súčasného stavu:

1.

2.

Celkový pohľad na prepojovaciu hrádzu vodných nádrží zo západu, z koruny hrádze Kolpašskej
veľkej vodnej nádrže; viditeľná koruna hrádze, návodný svah I. s tzv. detskou plážou a v pozadí
priepust na prepojenie nádrží.

Pohľad z koruny hrádze Kolpašská veľká na návodný svah I. a priepad na prepojenie nádrží; návodný
svah v hornej časti zatrávnený.
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3. Pohľad z koruny prepojovacej hrádze na návodný svah I. s tzv. detskou plážou; v pozadí hrádza Kolpašskej
veľkej vodnej nádrže.

4. Pohľad na korunu prepojovacej hrádze od juhu; koruna upavená trávnym porastom; v prvej časti koruny
hrádze umiestnená prezliekacia kabínka v nevhodnom materiálovom prevedení s uplatnením reklamy.
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5.

Pohľad v smere na severozápad, z koruny hrádze Kolpašskej malej vodnej nádrže na prepojovaciu
hrádzu, jej korunu a návodný svah II.; návoný svah v hornej časti upravený trávnatým porastom.

6. Pohľad z východu na návodný svah II. a priepust na prepojenie nádrží pri severnom ukončení prepojovacej
hrádze.
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7. Pohľad na vyústenie priepustu na prepojenie hrádzí na návodnom svahu II (od Kolpašskej malej v. n.);
konštrukcia vyústenia obložená kamenným obkladom.

8.

Pohľad na ukončenie hrádze na severe a priebeh priepustu naprieč telesom prepojovacej hrádze, ktorý je
tvorený podpovrchovým potrubím.
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9.

Pohľad z koruny hrádze na vyústenie podpovrchového priepustu na návodnom svahu I. (od Kolpašskej
veľkej vodnej nádrže); konštrukcia obložená kamenným obkladom.

Historická fotodokumentácia:

1.

Pohľad z juhovýchodu na prepojovaciu hrádzu vodných nádrží; v popredí vodná nádrž
Kolpašská malá, v pozadí Kolpašská veľká. Zdroj: www. virtualna-banska-stiavnica.sk
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2.

3.

Pohľad na prepojovací jarok (v pozadí Kolpašská veľká v. n.) pred obnovou v rokoch 20072010; jarok vo výraze vodného kanála, ktorého boky boli spevnené kameňom; pri zaústení
jarku do vodnej nádrže osadené filtračné sito. Foto: V. Koleda

Pohľad na kamenné opevnenie prepojovacieho jarku pred obnovou v rokoch 2007-2010. Foto:
V. Koleda
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4.

Pohľad na prepojovací jarok od Kolpašskej veľkej vodnej nádrže pred obnovou v rokoch
2007-2010; v popredí filtračné sito; jarok bol premostený železobetónovou platňou
s dreveným zábradlím. Foto: V. Koleda

5.

Prepojovací jarok od Kolpašskej malej vodnej nádrže pred obnovou v rokoch 2007-2010;
jarok vo výraze vodného kanála, ktorého boky boli spevnené kameňom. Foto: V. Koleda
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6.

Detail vyústenia prepojovacieho jarku do Kolpašskej malej vodnej nádrže pred obnovou
v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda

7.

Detail na nábeh prepojovacieho jarku od Kolpašskej malej vodnej nádrže pred obnovou
v rokoch 2007-2010; viditeľné vročenie posledných úprav v roku 2004. Foto: V. Koleda
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Pohľad na rekultiváciu povrchu koruny prepojovacej hrádze pri rekonštrukcii v rokoch 20072010. Foto: Ing. Václav Koleda

8.

9.

Pohľad na návodný svah II. (od Kolpašskej malej v.n.), vyústenie priepadu a časť koruny
prepojovacej hrádze počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda

88

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

10. Pohľad na práce pri rekonštrukcii priepadu prepojovacej hrádze – podzemné potrubie
priepadu a šalovanie vyústenia na návodnom svahu I; v pozadí rekonštruovaná hrádza
Kolpašskej veľkej vodnej nádrže v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda

11. Pohľad na vyústenie podzemného potrubia priepadu v prepojovacej hrádzi počas
rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda
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12. Pohľad na obkladanie konštrukcie vyústenia podzemného priepadu prepojovacej hrádze na
návodnom svahu II počas rekonštrukcie v rokoch 2007-2010. Foto: Ing. Václav Koleda

13. Pohľad na obkladanie konštrukcie vyústenia podzemného priepadu prepojovacej hrádze na
návodnom svahu I (od vodnej nádrže Kolpašská veľká) počas rekonštrukcie v rokoch 20072010. Foto: Ing. Václav Koleda
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Mapové podklady:

1. Vyobrazenie prepojovacej hrádze vodných nádrží Koplašská veľká a Kolpašská malá na
podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR,
Bratislava.

2. Vyobrazenie prepojovacieho jarku na hrádzi na Mape jarkov a Kolpašského jazera

v katastri obce Banský Studenec. Pôdorys. Jozef Tirscher z 2. polovice 19. storočia.
Zdroj: HKG VII. 15621, ŠUBA Banská Štiavnica.
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Grafická príloha:

1.

Pôdorys telesa hrádzí Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže, spolu
s prepojovacou hrádzou, vyznačenou 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:
1.1. Bližšie určenie:
1.2. Zaužívaný názov:

KANÁL VODNÝ
privádzací
prívodný jarok, Horný 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 miestneho toku Jasenica
západným a severozápadným smerom k vodným
nádržiam Koplašská veľká a Kolpašská malá
2.11. Parcelné čísla:
CKN č. 1418, 715/6, 715/21, 1346/5, 1415/1, 1415/2,
1415/3
2.12. Súčasť pamiatkového územia: nie je súčasťou pamiatkového územia; Je v celej svojej
dĺžke 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. 1418: SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p
CKN č. 1346/5, 1415/1, 1415/3: SR – Rudné bane, š. p.
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CKN č. 715/6: MUDr. Alexander Murgaš a Isida Murgašová, rod. Lichtmanová
CKN č. 715/21: Ján Zorvan a Mgr. Ivana Zorvanová, rod. Konrádeková
CKN č. 1415/2: Mojžišová Oľga, rod. Cibuľová
3.2. Adresa vlastníka:
SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
Rudné bane, š. p., Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
MUDr. Alexander Murgaš a Isida Murgašová, Gorkého 15, 966 22 Ľutila
Ján Zorvan a Mgr. Ivana Zorvanová, Banský Studnec č. 290, 969 01
Mojžišová Oľga, Banský Studenec 160, 969 01
3.3. Správca, užívateľ – adresa: --4. Popis veci:
4.1. Situovanie: Tzv. Horný jarok je situovaný východným a juhovýchodným smerom od
vodných nádrží, v smere na obec Banský Studenec a do údolia k toku Jasenice. Horný jarok je
jarkom prívodným, ktorý slúži na prívod vody od zdroja (miestne toky) k obom vodným
nádržiam. Na jeho trase sa nachádzajú dve miesta regulácie prezentované stavidlami. Horný
jarok je takmer v celom svojom rozsahu samostatne parcelne vymedzený. Jarok je zaústený
do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže pri jej ľavom brehu, asi v 1/3 celkovej dĺžky zátopy
nádrže – parc. CKN č. 1418, k. ú. Banský Studenec. Regulácia II. a následne aj úsek jarku až
po reguláciu I. je vymedzená rovnako parc. CKN č. 1418, k. ú. Banský Studenec a parc. CKN
č. 715/6, 715/21 a 1346/5, k. ú. Banský Studenec. Za objektom regulácie I. je Horný jarok
v mieste výstavby poľnohospodárskeho objektu zaniknutý. Následne je jarok vymedzený
v dlhom úseku parc. CKN č. 1415/1, k. ú. Banský Studenec. V rámci tejto parcely je však
jarok lokálne zaniknutý z dôvodu výstavby rodinného domu s príslušenstvom. Následne je
jarok situovaný na parc. CKN č. 1415/2, k. ú. Banský Studenec a v tomto úseku je čitateľná
najmä jeho línia a obslužná komunikácia. Profilácia koryta jarku je zaniknutá z dôvodu
využívania pozemku ako záhrady. Následne jarok pokračuje parc. CKN č. 1415/3, k. ú.
Banský Studenec, ktorou je v súčasnosti aj ukončený (opäť výstavba poľnohospodárskych
objektov, ktorou bolo pôvodné napojenie prívodného jarku na tok Jasenice asanované). V
smere prúdenia vody je popis parciel opačný – jarok začínal pri miestnom toku Jasenica a je
ukončený pri ľavom brehu vodnej nádrže Kolpašská veľká).
4.2. Stavebno-historický vývoj: Kolpašská veľká vodná nádrž bola budovaná v rokoch 17301731 (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 Horný jarok dokončený. Po výstavbe Kolpašskej malej
vodnej nádrže a zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v. n. (1763-1765) bola pravdepodobne na
prívodnom jaku vybudovaná regulácia II, ktorá zabezpečila napojenie Kolpašskej malej
vodnej nádrže na tento prívodný jarok.
Horný jarok privádzal do vodných nádrží vodu z miestneho vodného toku Jasenica
a rovnako zachytával vody prirodzených malých vodných tokov zo severných častí územia
(nad vodnými nádržami). Horný jarok je vyznačený na historických mapových podkladoch
v prílohovej časti. Časť Horného jarku (od regulácie I. po vodné nádrže) je v súčasnosti
funkčná a bola obnovená a využívaná počas obnovy oboch vodných nádrží v rokoch 20072010.
4.3. Stavebno-historický popis veci: 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
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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 na transport vody od
zdroja priamo k miestu potreby, v tomto prípade k vodným nádržiam. Kolpašská veľká vodná
nádrž mala pôvodne dva, neskôr jeden prívodný jarok, a to tzv. Horný jarok.
Horný jarok mal dve časti, ktorými privádzal vodu z dvoch smerov – od miestneho
toku Jasenice vyššie v údolí a vodu od prirodzených vodných tokov zo severovýchodnej
oblasti nad vodnou nádržou. Na jeho trase sa nachádzajú dve miesta regulácie toku tvorené
stavidlami.
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 alebo v klesajúcom teréne, čo zabezpečovalo jednoduché vedenie vody bez
náročnej úpravy spádovania a vedenie vody vplyvom gravitácie samospádom. Koryto jarku
bolo pravdepodobne v celom rozsahu prívodného jarku nespevnené, s výnimkou miest
regulácie, kde bolo koryto spevnené kamenivom v rozsahu bokov i dna.
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. Podľa súčasného stavu terénu je možné predpokladať,
že Horný prívodný jarok vodnej nádrže Kolpašská veľká mal obslužnú komunikáciu iba
v časti jarku od toku Jasenice po reguláciu I., ktorá je zachovaná a čitateľná dodnes. Úsek
jarku od regulácie I. až po vodnú nádrž je situovaný v skalnatom teréne, s miestami výrazným
sklonom a jeho úseky sú zasekané do skaly. Lokálne, najmä pri regulácii I. je v teréne možné
identifikovať obslužnú komunikáciu v náznaku.
III. Regulácia – stavidlo I.
Úsek jarku, na ktorom bolo vybudované zariadenie na reguláciu a usmernenie toku vody rozdeľovacie objekty, tzv. stavidlá. Stavidlo je jednoduchý hradiaci prvok, ktorý slúži na
zastavenie a reguláciu prietoku vody, tzn. k usmerneniu jej toku. Stavidlo pozostáva z nosnej
konštrukcie z masívneho dubového dreva, v ktorej sa za pomoci vodiacich profilov
a zdvíhacieho mechanizmu pohybuje doska. Spustením dosky na dno banského jarku tak bol
usmernený tok vody podľa aktuálnej potreby (do vodných nádrží, alebo do vodného toku
Jasenica).
Stavidlo I. sa nachádzalo, resp. nachádza približne 350 m východne od Kolpašskej vodnej
nádrže v blízkosti miestnej cestnej komunikácie, kde sa stretávajú vody privádzané z Jasenice
a vody prirodzených tokov zo severovýchodu. V tomto mieste regulácie sa dala privádzaná
voda odkloniť do vodných nádrží, alebo pokračovala ďalej do toku Jasenice, resp. do
náhonného jarku v smere na Banskú Štiavnicu. Pred obnovou v rokoch 2007-2010 boli na
regulácii I. osadené dve stavidlá a koryto bolo spevnené betónom. Tieto úpravy pochádzali
pravdepodobne z 2. polovice 20. storočia. Pri obnove v rokoch 2007-2010 bolo koryto jarku
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spevnené kombináciou kameňa a kamenno-betónových prefabrikátov a obnovené bolo len
jedno stavidlo.
IV. Regulácia – stavidlo II.
Druhé regulačné miesto sa nachádza v blízkosti vodných nádrží a umožňuje rozdeľovanie vôd
do jednej, druhej alebo oboch vodných nádrží. V tomto mieste bolo stavidlo pravdepodobne
konštrukčne jednoduchšie, nakoľko išlo iba o rozdelenie vôd pre dve nádrže. Pôvodne išlo
pravdepodobne o nespevnený úsek koryta jarku, kde bola regulácia zabezpečená
jednoduchým vložením dosky do profilu jarku. V súčasnosti je koryto spevnené kameňom a
je regulácia je zabezpečená osadením dosák do kovových vodiacich žliabkov, ktoré sú
súčasťou spevneného koryta.
Celková dĺžka Horného jarku predstavovala cca 1400 m.
5. STAV VECI: Horný jarok je v súčasnosti zachovaný v pôvodnom rozsahu, ktorý je
vyznačený aj na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR (grafické prílohy č. 3).
Časť Horného jarku od toku Jasenice po objekt regulácie I. je v súčasnosti zachovaný, ale
lokálne prerušený alebo zaniknutý. Zaniknutý je úsek začiatku jarku pri Jasenici z dôvodu
výstavby poľnohospodárskych objektov, ďalej úsek pri existujúcom rodinnom dome a úsek
pred reguláciou I. rovnako z dôvodu výstavby poľnohospodárskych objektov. V tomto úseku
je zachovaná obslužná komunikácia a rovnako aj koryto jarku, s rôznym stupňom profilácie
koryta. Koryto jarku je pri existujúcom rodinnom dome postupne zavážané bioodpadom.
V mieste regulácie I. je jarok v súčasnosti obnovený, spevnený kombináciou kameniva
a betónovo-kamenných prefabrikátov. Stavidlo je rovnako obnovené. Úsek jarku od regulácie
I. po zaústenie do vodných nádrží je v rozsahu koryta zachované. Objekt regulácie II. bol
predmetom obnovy v rokoch 2007-2010, je spevnený kamenivom a plne funkčný.
Stavebno-technický stav súčastí jarku je rôzny, v závislosti od konkrétneho úseku.
6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Časť Horného jarku od toku Jasenice po reguláciu I. nemá
v súčasnosti využitie. Úsek jarku od regulácie I. po vodné nádrže bol obnovený pri
rekonštrukcii vodných nádrží v rokoch 2007-2010 a bol využitý pri napĺňaní vodných nádrží
po skončení rekonštrukcie a je aj v súčasnosti v prípade potreby plne funkčný.
7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:
7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt: Pamiatkovými hodnotami sú pôdorysné, hmotovopriestorové členenie, materiálové a konštrukčné riešenie jarku a jeho súčastí. Predmetom
ochrany sú tiež všetky prípadné pamiatkovo hodnotné nálezy v rozsahu jarku a jeho súčastí.
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, vedenia a rozdeľovania vody pre jej
využitie v banskej 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.
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Architektonická hodnota:
 všetky časti jarku (koryto, obslužná komunikácia a regulácie - stavidlá) 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;
 remeselné riešenie je prezentované spôsobom spevňovania bokov a dna jarku
kamenivom, formou suchého muriva a technológiou regulácií;
 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 zložité technické zariadenie, technologický
spôsob zachytenia, vedenia a distribúcie vody, konštrukčné časti jarku, regulácií
a použitý materiál je vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou
z najdôležitejších súčastí vodného diela a nositeľom technickej hodnoty;
 dokumentuje technologický spôsob privedenia, vedenia a distribúcie 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 prívodných 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
- rozdeľovcí objekt - stavidlo
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 je neoddeliteľnou súčasťou vodného
diela – vodnej nádrže Kolpašská veľká a Kolpašská malá 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.
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Fotodokumentácia súčasného stavu:
(foto Ing. Anna Faturová, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica,
november - december 2018)
1. Pohľad na miesto zaústenia Horného jarku do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže
(označené červenou šípku).
2. Pohľad na zaústenie Horného jarku do vodnej nádrže, na ľavom brehu vodnej nádrže
približne v 1/3 dĺžky zátopy nádrže.
3. Pohľad na časť zaústenia jarku do vodnej nádrže; na pravom svahu viditeľný pôvodný
spôsob spevnenia svahu kameňom ukladaným na sucho a novodobý spôsob
stabilizácie svahu pod ním.
4. Pohľad na zaústenie jarku s viditeľnými značnými parametrami bočných svahov jarku.
5. Pohľad na zaústenie jarku do vodnej nádrže pred regulačným objektom II.
6. Podpovrchový priepust jarku popod miestnu cetnú komunikáciu pred reguláciou II.
7. Pohľad na reguláciu II. – rozdeľovací objekt so zjednodušeným stavidlovým
systémom; vľavo smer zaústenia jarku a vôd do Kolpašskej malej vodnej nádrže,
s kovovými vodiacimi lištami pre vloženie drevenej zábrany usmerňujúcej tok vody a
vpravo pokračovanie jarku v smere na Kolpašskú veľkú vodnú nádrž; boky a dno
spevnené kamenivom.
8. Pohľad na reguláciu II.; v pozadí viditeľná časť regulačného prvku na usmernenie
toku vody do Kolpašskej malej vodnej nádrže.
9. Pohľad na koryto Horného jarku v smere na vodné nádrže, tzn. v smere prúdenia
vody.
10. Úsek koryta jarku v smere prúdenia vody; vľavo náznak obslužnej komunikácie.
11. Pohľad na úsek koryta jarku medzi regulačnými objektami.
12. Pokračovanie jarku v úseku medzi regulačnými objektami; obslužná komunikácia
pravdepodobne nebola v tomto úseku budovaná.
13. Pohľad na rovnaký úsek jarku bližšie k regulácii I; rovnako bez obslužnej
komunikácie.
14. Pohľad na úsek jarku medzi regulačnámi, resp rozdeľovaními objektami; vľavo je
možné predpokladať obslužnú komunikáciu.
15. Úsek jarku tesne pred reguláciou I. a podpovrchovým priepustom popod miestnu
cestnú komunikáciu.
16. Pohľad v protismere prúdenia vody na podpovrchový priepust pod miestnou cestnou
komunikáciou; v pozadí časť stavidla na regulácii I.
17. Pohľad na reguláciu I. a drevené stavidlo; jarok je v úseku regulácie spevnený
kamenivom a čiastočne aj kamenno-betónovými prefabrikátmi.
18. Pohľad na reguláciu I. v smere prúdenia vody; v prípade spusteného stavidla bola
prichádzajúca voda odklonená priepustmi vpravo do vodných nádrží; v prípade
zdvihnutého stavidla bola voda smerovaná do údolia, do toku Jasenica.
19. Zaniknutý úsek jarku za reguláciou I. pri poľnohospodárskom objekte; čiarkovane
vyznačená predpokladaná pôvodná trasa jarku.
20. Úsek jarku medzi zaniknutou časťou pri poľnohospodárskom objekte a zaniknutou
časťou pri rodinnom dome; pôvodná profilácia jarku zmenšená nánosmi; vpravo
obslužná komunikácia zarastená náletovou vegetáciou.
21. Pohľad na zaniknutý úsek jarku pri rodinnom dome; pravdepodobná línia jarku
vyznačená čiarkovanou čiarou.
22. Úsek jarku pri rodinnom dome; zachovaná obslužná komunikácia vľavo; koryto jarku
vľavo postupne zavážané bioodpadom.
23. Pokračovanie jarku za objektom rodinného domu; zachované koryto i obslužná
komunikácia.
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24. Úsek jarku so zachovanou obslužnou komunikáciou a korytom jarku.
25. Úsek jarku prechádzajúci trvalým trávnym porastom a následne lesným porastom, so
zachovanou obslunou komunikáciou i korytom.
26. Úsek jarku v lesnom poraste; koryto vľavo zarastené náletovou vegetáciou.
27. Úsek jarku pri prechode z lesného porastu do súkromnej záhrady; pôvodná profilácia
koryta zanesená nánosmi.
28. Pohľad na úsek jarku v záhrade rodinného domu; zachovaná obslužná komunikácia
vľavo; koryto jarku vľavo s výrazne redukovanou pôvodnou profiláciou.
29. Pohľad na obslužnú komunikáciu jarku v časti záhrady a zástavbu obce v pozadí.
30. Pokračovanie jarku za záhradou; koryto s čiastočne redukovanou profiláciou a obe
súčasti zarastené vegetáciou.
31. Úsek jarku pred zaústením pri Jasenici; zachované obe súčasti – koryto i obslužná
komunikácia.
32. Úsek jarku pred Jasenicou; koryto jarku zarastené náletovou vegetáciou.
33. Pohľad zhora na úsek jarku pred Jasenicou; výrazne vnímateľná obslužná
komunikácia.
34. Pohľad na súčasné ukončenie jarku v hustom zapojenom krovinovom poraste;
pokračovanie jarku ako aj jeho pôvodné napojenie na Jasenicu zaniknuté výstavbou
poľnohospodárskeho objektu a prístupove cesty
Historická fotodokumentácia:
1. Pohľad na reguláciu I. pred obnovou v rokoch 2007-2010; dve stavidlá – vpredu
stavidlo umiestnené na Hornom jarku a vpravo stavidlo usmerňujúce vodu do
Jasenice. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
2. Pohľad na podpovrchové priepusty pri regulácii I. pred obnovou v rokoch 2007-2010.
Foto: V. Koleda, SVP š. p.
3. Pohľad na stavidlá regulácie I. pred obnovou v rokoch 2007-2010; vpravo stavidlo pre
Horný jarok a vodné nádrže; vpredu stavidlo usmerňujúce vodu do Jasenice. Foto: V.
Koleda, SVP š. p.
4. Pohľad na stavidlá regulácie I. pred obnovou v rokoch 2007-2010 z juhu z miestnej
komunikácie; vľavo stavidlo pre Horný jarok a vodné nádrže; vpravo stavidlo
usmerňujúce vodu do Jasenice. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
5. Detail na stavidlá regulácie I. pred obnovou v rokoch 2007-2010; vľavo stavidlo pre
Horný jarok a vodné nádrže; vpredu stavidlo usmerňujúce vodu do Jasenice. Foto: V.
Koleda, SVP š. p.
6. Pohľad na stav regulácie II. pred obnovou v rokoch 2007-2010; pohľad z juhu –
v popredí koryto jarku vedúce vodu do vodnej nádrže Kolpašská malá a vľavo
pokračuje koryto Horného jarku do vodnej nádrže Kolpašská veľká; reguáciu
zabezpečovala doska vložená do profilu jarku. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
7. Pohľad na reguláciu II. na Hornom jarku – v popredí doska zabezpečujúca usmernenie
toku vody do Kolpašskej malej vodnej nádrže s korytom vľavo; jarok pokračuje
podpovrchovým priepustom pod miestnou komunikáciou do Kolpašskej veľkej vodnej
nádrže; stav pred obnovou v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
8. Pohľad na podpovrchový priepust a jarok smerujúci do Kolpašskej malej vodnej
nádrže za reguláciou II. pred obnovou v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
9. Pohľad na reguláciu I. počas obnovy v rokoch 2007-2010; vpravo podpovrchové
priepusty na Hornom jarku bez stavidla; vpozadí stavidlo usmerňujúce vodu do
Jasenice; koryto jarku upravené kombináciou kameniva a kamenno-betónovými
blokmi. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
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10. Pohľad na úsek Horného jarku za reguláciou I. počas plnenia nádrží pri obnove
v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
11. Pohľad na úsek Horného jarku pred reguláciou II. počas plnenia nádrží po obnove
v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
12. Pohľad na reguláciu II. po obnove v rokoch 2007-2010 pri plnení Kolpašskej veľkej
vodnej nádrže; vľavo zatvorené stavidlo pre Kolpašskú malú vodnú nádrž – voda je
tak usmernená do vodnej nádrže Kolpašská veľká. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
13. Detail stavidla na regulácii II. a usmernenie vody do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže
počas jej plnenia pri obnove v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda, SVP š. p.
14. Pohľad na úsek Horného jarku za reguláciou II. a pred zaústením do Kolpašskej veľkej
vodnej nádrže počas plnenia pri obnove v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda, SVP
š. p.
Mapové podklady:
1. Vyobrazenie Horného jarku na výreze z banskej mapy „Die Erzgänge von Schemnitz
und dessen Umgebung“ z roku 1883“. Zdroj: ŠUBA Banská Štiavnica.
2. Vyobrazenie Horného jarku na Mape jarkov a Kolpašského jazera v katastri obce
Banský Studenec. Pôdorys. Jozef Tirscher z 2. polovice 19. storočia. Zdroj: HKG VII.
15621, ŠUBA Banská Štiavnica.
3. Vyobrazenie napojenia Horného jarku na Jasenicu 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.
4. a,b,c - Vyobrazenie Horného jarku na podklade katastrálnej mapy. Pôdorys. Koniec
19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava.
Grafická príloha:
Obr. 1. Vyobrazenie Horného jarku na podklade leteckého laserového skenovania
LIDAR. Zdroj: PU SR, Bratislava
Obr. 2. Vyobrazenie Horného jarku na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR.
Zdroj: PU SR, Bratislava
Obr. 3. Vyobrazenie súčasného stavu zachovania Horného jarku na podklade leteckého
laserového skenovania LIDAR; červená čiarkovaná čiara – zachovaný úsek, žltá
bodkovaná čiara – zaniknutý úsek. Zdroj: PU SR, Bratislava
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Vyznačenie pamiatkového objektu – kanála vodného na aktuálnej katastrálnej mape

Celkové vyznačenie vodného kanála na ortofotomape (zdroj: www.zbgis.skgeodesy.sk)
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Prvá časť vodného kanála (jarku) na ortofotomape: na parc. CKN č. 1418 (vo východnej časti
parcely len v rozsahu pôvodnej trasy jarku), parc. CKN č. 715/21 a 715/6 a parc. CKN č.
1346/5, k. ú. Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)
Detail vymedzenia rozsahu
prvej časti jarku v rámci parc.
CKN č. 1418 – rozsah vo
východnej časti parcely
vymedzený podľa historickej
katastrálnej mapy
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Vymedzenie kanála vodného – Horného jarku na podklade aktuálnej katastrálnej mapy - parc. CKN č.
1418, k. ú. Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)

Vymedzenie kanála vodného – Horného jarku na podklade aktuálnej katastrálnej mapy - parc. CKN č.
715/21, 715/6, 1346/5, k. ú. Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)

103

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

Zaniknutý úsek jarku medzi jeho prvou a druhou časťou na ortofotomape (www.zbgis.skgeodesy.sk)

Druhá časť kanála vodného– Horného jarku na ortofotomape – celok: parc. CKN č. 1415/1, 1415/2
a 1415/3, k. ú. Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)
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Druhá časť kanála vodného – Horného jarku na ortofotomape – detail - parc. CKN 1415/1, k. ú.
Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)

Vymedzenie druhej časti kanála vodného – Horného jarku na aktuálnej katastrálnej mape –
parc. CKN č. 1415/1, k. ú. Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)
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Druhá časť kanála vodného – Horného jarku na parc. CKN č. 1415/2, 1415/3, k. ú. Banský
Studenec, ortofotomapa (www.zbgis.skgeodesy.sk)

Vymedzenie druhej časti kanála vodného – Horného jarku na aktuálnej katastrálnej mape –
parc. CNK č. 1415/2, k. ú. Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)
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Vymedzenie druhej časti kanála vodného – Horného jarku na aktuálnej katastrálnej mape parc. CNK č. 1415/3, k. ú. Banský Studenec (www.zbgis.skgeodesy.sk)

Fotodokumentácia súčasného stavu:

1.

Pohľad na miesto zaústenia Horného jarku do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže (označené
červenou šípku).
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2.

Pohľad na zaústenie Horného jarku do vodnej nádrže, na ľavom brehu vodnej nádrže približne v 1/3
dĺžky zátopy nádrže.

3.

Pohľad na časť zaústenia jarku do vodnej nádrže; na pravom svahu viditeľný pôvodný spôsob
spevnenia svahu kameňom ukladaným na sucho a novodobý spôsob stabilizácie svahu pod ním.
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4.

Pohľad na zaústenie jarku s viditeľnými značnými parametrami bočných svahov jarku.

5.

Pohľad na zaústenie jarku do vodnej nádrže pred regulačným objektom II.
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6.

7.

Podpovrchový priepust jarku popod miestnu cetnú komunikáciu pred reguláciou II.

Pohľad na reguláciu II. – rozdeľovací objekt so zjednodušeným stavidlovým systémom; vľavo smer
zaústenia jarku a vôd do Kolpašskej malej vodnej nádrže, s kovovými vodiacimi lištami pre vloženie
drevenej zábrany usmerňujúcej tok vody a vpravo pokračovanie jarku v smere na Kolpašskú veľkú
vodnú nádrž; boky a dno spevnené kamenivom.
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8.

Pohľad na reguláciu II.; v pozadí viditeľná časť regulačného prvku na usmernenie toku vody do
Kolpašskej malej vodnej nádrže.

9.

Pohľad na koryto Horného jarku v smere na vodné nádrže, tzn. v smere prúdenia vody.
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10. Úsek koryta jarku v smere prúdenia vody; vľavo náznak obslužnej komunikácie.

11. Pohľad na úsek koryta jarku medzi regulačnými objektami.
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12. Pokračovanie jarku v úseku medzi regulačnými objektami; obslužná komunikácia pravdepodobne
nebola v tomto úseku budovaná.

13. Pohľad na rovnaký úsek jarku bližšie k regulácii I; rovnako bez obslužnej komunikácie.
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14. Pohľad na úsek jarku medzi regulačnámi, resp rozdeľovaními objektami; vľavo je možné predpokladať
obslužnú komunikáciu.

15. Úsek jarku tesne pred reguláciou I. a podpovrchovým priepustom popod miestnu cestnú komunikáciu.
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16. Pohľad v protismere prúdenia vody na podpovrchový priepust pod miestnou cestnou komunikáciou;
v pozadí časť stavidla na regulácii I.

17. Pohľad na reguláciu I. a drevené stavidlo; jarok je v úseku regulácie spevnený kamenivom a čiastočne
aj kamenno-betónovými prefabrikátmi.
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18. Pohľad na reguláciu I. v smere prúdenia vody; v prípade spusteného stavidla bola prichádzajúca voda
odklonená priepustmi vpravo do vodných nádrží; v prípade zdvihnutého stavidla bola voda smerovaná
do údolia, do toku Jasenica.

19. Zaniknutý úsek jarku za reguláciou I. pri poľnohospodárskom objekte; čiarkovane vyznačená
predpokladaná pôvodná trasa jarku.
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20. Úsek jarku medzi zaniknutou časťou pri poľnohospodárskom objekte a zaniknutou časťou pri rodinnom
dome; pôvodná profilácia jarku zmenšená nánosmi; vpravo obslužná komunikácia zarastená náletovou
vegetáciou.

21. Pohľad na zaniknutý úsek jarku pri rodinnom dome; pravdepodobná línia jarku vyznačená čiarkovanou
čiarou.
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22. Úsek jarku pri rodinnom dome; zachovaná obslužná komunikácia vľavo; koryto jarku vľavo postupne
zavážané bioodpadom.

23. Pokračovanie jarku za objektom rodinného domu; zachované koryto i obslužná komunikácia.
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24. Úsek jarku so zachovanou obslužnou komunikáciou a korytom jarku.

25. Úsek jarku prechádzajúci trvalým trávnym porastom a následne lesným porastom, so zachovanou
obslunou komunikáciou i korytom.
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26. Úsek jarku v lesnom poraste; koryto vľavo zarastené náletovou vegetáciou.

27. Úsek jarku pri prechode z lesného porastu do súkromnej záhrady; pôvodná profilácia koryta zanesená
nánosmi.
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28. Pohľad na úsek jarku v záhrade rodinného domu; zachovaná obslužná komunikácia vľavo; koryto jarku
vľavo s výrazne redukovanou pôvodnou profiláciou.

29. Pohľad na obslužnú komunikáciu jarku v časti záhrady a zástavbu obce v pozadí.
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30. Pokračovanie jarku za záhradou; koryto s čiastočne redukovanou profiláciou a obe súčasti zarastené
vegetáciou.

31. Úsek jarku pred zaústením pri Jasenici; zachované obe súčasti – koryto i obslužná komunikácia.
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32. Úsek jarku pred Jasenicou; koryto jarku zarastené náletovou vegetáciou.

33. Pohľad zhora na úsek jarku pred Jasenicou; výrazne vnímateľná obslužná komunikácia.
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34. Pohľad na súčasné ukončenie jarku v hustom zapojenom krovinovom poraste; pokračovanie jarku ako
aj jeho pôvodné napojenie na Jasenicu zaniknuté výstavbou poľnohospodárskeho objektu a prístupove
cesty.
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Historická fotodokumentácia:

1. Pohľad na reguláciu I. pred obnovou v rokoch 2007-2010; dve stavidlá – vpredu stavidlo
umiestnené na Hornom jarku a vpravo stavidlo usmerňujúce vodu do Jasenice. Foto: V. Koleda

2.

Pohľad na podpovrchové priepusty pri regulácii I. pred obnovou v rokoch 2007-2010. Foto: V.
Koleda
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3.

4.

Pohľad na stavidlá regulácie I. pred obnovou v rokoch 2007-2010; vpravo stavidlo pre Horný jarok
a vodné nádrže; vpredu stavidlo usmerňujúce vodu do Jasenice. Foto: V. Koleda

Pohľad na stavidlá regulácie I. pred obnovou v rokoch 2007-2010 z juhu z miestnej komunikácie;
vľavo stavidlo pre Horný jarok a vodné nádrže; vpravo stavidlo usmerňujúce vodu do Jasenice.
Foto: V. Koleda
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5.

Detail na stavidlá regulácie I. pred obnovou v rokoch 2007-2010; vľavo stavidlo pre Horný jarok a
vodné nádrže; vpredu stavidlo usmerňujúce vodu do Jasenice. Foto: V. Koleda

6.

Pohľad na stav regulácie II. pred obnovou v rokoch 2007-2010; pohľad z juhu – v popredí koryto
jarku vedúce vodu do vodnej nádrže Kolpašská malá a vľavo pokračuje koryto Horného jarku do
vodnej nádrže Kolpašská veľká; reguáciu zabezpečovala doska vložená do profilu jarku. Foto: V.
Koleda
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7.

Pohľad na reguláciu II. na Hornom jarku – v popredí doska zabezpečujúca usmernenie toku vody
do Kolpašskej malej vodnej nádrže s korytom vľavo; jarok pokračuje podpovrchovým priepustom
pod miestnou komunikáciou do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže; stav pred obnovou v rokoch
2007-2010. Foto: V. Koleda

8.

Pohľad na podpovrchový priepust a jarok smerujúci do Kolpašskej malej vodnej nádrže za
reguláciou II. pred obnovou v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda
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9.

Pohľad na reguláciu I. počas obnovy v rokoch 2007-2010; vpravo podpovrchové priepusty na
Hornom jarku bez stavidla; vpozadí stavidlo usmerňujúce vodu do Jasenice; koryto jarku upravené
kombináciou kameniva a kamenno-betónovými blokmi. Foto: V. Koleda

10. Pohľad na úsek Horného jarku za reguláciou I. počas plnenia nádrží pri obnove v rokoch 20072010. Foto: V. Koleda
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11. Pohľad na úsek Horného jarku pred reguláciou II. počas plnenia nádrží po obnove v rokoch 20072010. Foto: V. Koleda

12. Pohľad na reguláciu II. po obnove v rokoch 2007-2010 pri plnení Kolpašskej veľkej vodnej nádrže;
vľavo zatvorené stavidlo pre Kolpašskú malú vodnú nádrž – voda je tak usmernená do vodnej
nádrže Kolpašská veľká. Foto: V. Koleda
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13. Detail stavidla na regulácii II. a usmernenie vody do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže počas jej
plnenia pri obnove v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda

14. Pohľad na úsek Horného jarku za reguláciou II. a pred zaústením do Kolpašskej veľkej vodnej
nádrže počas plnenia pri obnove v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda
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Grafická príloha:

Obr. 1. Vyobrazenie Horného jarku na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR. Zdroj: PU SR,
Bratislava

Obr. 2. Vyobrazenie Horného jarku na podklade leteckého laserového skenovania LIDAR. Zdroj: PU SR,
Bratislava
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Obr. 3. Vyobrazenie súčasného stavu zachovania Horného jarku na podklade leteckého laserového
skenovania LIDAR; červená čiarkovaná čiara – zachovaný úsek, žltá bodkovaná čiara – zaniknutý úsek.
Zdroj: PU SR, Bratislava
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LIST PRE PAMIATKOVÝ OBJEKT
1. NÁZOV VECI:
1.1. Bližšie určenie:
1.2. Zaužívaný názov:

ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ
vodné
technológia výpustného systému, výpustný systém
vodnej nádrže Kolpašská veľká

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. 700/1, 660, 551, 475/1, 552, 1420/1 (EKN
č. 1381/1)
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. 700/1, 660, 551: SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
CKN č. 475/1: Gabriela Šušková, rod. Mlynáriková
CKN č. 552: Ján Baláž (1/2), Adriana Balážová, rod. Vantechová (1/2)
CKN č. 1420/1 : LV nezaložený
EKN č. 1381/1 : SR – Rudné bane, š. p.
3.2. Adresa vlastníka:
SVP, š. p., Radničné nám. 8, 969 01 Banská Štiavnica
Rudné bane, š.p., Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
Gabriela Šušková, Banský Studenec 84, 969 01 Banský Studenec
Ján Baláž, Banský Studenec 86, 969 01 Banský Studenec
Adriana Balážová, Banský Studenec 86, 969 01 Banský Studenec
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 (v tomto prípade zároveň
k Jasenici). Dnový výpust, filtračný zrub a čiastočne aj ovládanie dnového výpustu sú
súčasťou zátopy nádrže na parc. CKN č. 700/1, k. ú. Banský Studenec, časť ovládania
dnového výpustu je súčasťou návodného svahu hrádze na parc. CKN č. 700/1, k. ú. Banský
Studenec. Manipulačný objekt je súčasťou koruny hrádze, ale je samostatne parcelne
vymedzený parc. CKN č. 551, k. ú. Banský Studenec. Dnové potrubie prebieha všetkými
časťami hrádze a parc. CKN č. 700/1 a 660, k. ú. Banský Studenec. Odtoková štôlňa je
súčasťou vzdušného svahu hrádze na parc. CKN č. 660, k. ú. Banský Studenec. Vstup do
odtokovej štôlne je v súčasnosti realizovaný prostredníctvom šachty, ktorá je situovaná
v záhrade pri rodinnom dome na parc CKN č. 475/1, k. ú. Banský Studenec. Odpadové koryto
odtokovej štôlne nie je samostatne parcelne vymedené, je realizované formou
podpovrchového kanála so servisnými šachticami, ktorý je situovaný rovnako v záhradách
rodinných domov a prebieha parc. CKN č. 475/1 a 552, k. ú. Banská Štiavnica. Podpovrchové
potrubie je na parc. CKN č. 1420/1, k. ú. Banský Studenec vyústené do otvoreného
spevneného kanála, ktorý sa v krátkom úseku napája na koryto náhonného jarku, resp.
Jasenice.
4.2. Stavebno-historický vývoj veci: Výpustný systém vodnej nádrže Kolpašská veľká bol
vybudovaný spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami tejto vodnej nádrže
v rokoch 1730-1731. S výstavbou vodnej nádrže sa začalo v roku 1730. Dvorská komora mala
predovšetkým zabezpečiť na päť mesiacov po 2 000 zl., spolu teda 10 000 zl., dvoch
hrádzových majstrov (Bartl Lezer a Martin Weidner), ktorí práci rozumejú a denne by na
práce dohliadali a staršieho hrádzového staviteľa Henricha Weidnera. Dňa 6. júna 1730 bolo
nariadené vyslať na dobudovanie hrádze od vodnej šachty v Banskej Štiavnici sedem
haviarov, 26 beháčov, štyroch vyklápačov a jedného narážača a zo štôlne Glanzenberg
v Banskej Štiavnici šesť banských robotníkov. V nasledujúcom týždni malo nastúpiť 12
banských robotníkov zo šachty Terézia. Podľa správy expektanta Jána Fridricha Fierera zo 6.
júla 1730 pracovalo pri stavbe hrádze 153 mužov. 9.7.1730 dosahovala výška hrádze jednu
siahu (viedenská siaha = 1,896 m). Koncom júla 1730 bola hrádza vybudovaná do výšky 8
stôp (1 siaha = 6 stôp). V správe z 3.8.1730 sa uvádza, že v uplynulom týždni bol zakladaný
135

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

mních a na budovaní hrádze pracovalo 154 mužov a 26 zo Sliezska. Ďalšie práce mohli
pokračovať plynulo, keďže bolo pekné počasie, bol urobený mních a aj 10 siah hrádzového
prepadu (bezpečnostný priepad). Dňa 2.9.1730 bol prepad urobený v dĺžke 82 siah a hlavný
hrádzový prepad bol 7.9.1730 dohotovený.
Podľa správy Jána Fridricha Fierera zo 4.10.1730 vybudovaná hrádza dosiahla do
dĺžky 49 siah a tri stopy a na vrchu mala šírku 6 siah a 4 stopy. Boli urobené aj dva výpusty
(dnové výpusty). V správe zo 16.11.1730 sa Ján Halwax pýta, či už môže byť strážca
prepustený. Ďalej konštatuje, že práce boli na ten rok ukončené a voda sa začala v nádrži
zhromažďovať. Roku 1730 bola hrádza postavená na 18 stôp výšky vody a náklady dosiahli
7 250 zl. 55 ¾ gr.
Dňa 21. februára 1731 sa konala obhliadka jarku (náhonného), stúp a budovanej
vodnej nádrže, pričom boli zistené nedostatky a bolo odporúčané, ako ich odstrániť.
Poškodený bol aj mních. Otázne bolo, či vodu v nádrži ponechať, alebo hneď začať
nedostatky odstraňovať. Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici udelil dňa
8.10.1731 odmenu 24 zl. za dokonale vykonanú prácu sliezskemu majstrovi – staviteľovi
hrádzí Heinrichovi Weidnerovi, ktorý spolu so svojimi dvomi synmi a ďalšími mužmi sa
chystá odísť do Sliezska.
Koncom marca a začiatkom apríla 1732 bolo v novej kolpašskej nádrži 28 stôp vody.
Bolo otázne, či to hrádza znesie alebo by bolo lepšie vodu z časti vypustiť. V hlásení zo dňa
8. mája 1732 sa hovorí o odtrhnutí časti hrádze. Výška vodnej hladiny bola už nad časťou
kamenného spevnenia. V prvých rokoch činnosti vodnej nádrže sa prejavili viaceré
nedostatky výstavby hrádze – lokálne priesaky a trhliny. Opravy hrádze sa hneď po svojom
príchode do Banskej Štiavnice ujal Samuel Mikovíni, ktorý už v roku 1735 vypracoval nielen
plán a rozpočet, ale ju aj prestaval. Napriek tomu opravy hrádze i v nasledujúcich rokoch stáli
značné finančné prostriedky a jej generálna oprava podľa prepočtu mala stáť 24 300 zlatých.
Je pravdepodobné, že Mikovínimu nebolo v roku 1735 dovolené robiť opravu hrádze celkom
tak, ako si predstavoval, čo potvrdzujú aj ďalšie pretrvávajúce problémy.
Dňa 10.4.1746 zavčas ráno voda z vodnej nádrže prerazila popri žľabe cez hrádzu
o šírke ramena a mohla hrádzu ešte viac vymyť a spôsobiť tak ešte väčšie škody. V správe
z 13.4.1746 Johan Adam Keyling a Johan Jozef Geramb uvádzajú, že vodná nádrž
v Kolpachoch bola ešte pred ôsmimi dňami plná vody a žiadne nebezpečenstvo nehrozilo.
Teraz je potrebné využiť skúsenosti geometra Samuela Mikovíniho a inšpektora stúp Millera,
či založiť novú vodnú nádrž, alebo opraviť starú, na ktorú boli rok čo rok výdavky. Samuel
Mikovíní v liste zo dňa 23.04.1746 píše, že škody, ktoré spôsobilo pretrhnutie hrádze, boli
hlavne v okolí jarkov a tiež 36 želiez v Rybníkoch bolo zaliatych vodou z náhonného jarku.
Veľkým šťastím bolo, že vodu z nádrže bolo možné vypustiť vypúšťacím zariadením oboch
mníchov, takže za 4 dni bola nádrž napoly prázdna. V hrádzi zostala veľká diera a jej základ
bol vymytý. V takomto stave nádrž nemohla zostať, hrádzu bolo potrebné opraviť a základ
nanovo založiť. Na tieto opravy je potrebné počítať s rozpočtom 19 700 zl. V prípade, že sa
počíta so zvýšením hrádze o dve siahy, rozpočet by sa navýšil o 7 600 zl. alebo postaviť inú
vodnú nádrž s rozpočtom 40 000 zl. Samuel Mikovíni vypracoval návrh na postavenie ďalších
dvoch vodných nádrží (pod dedinu a v strede dediny) a zároveň vypracoval viac návrhov
opravy starej nádrže so zvýšením hrádze. Dňa 25.6.1746 prišlo z Viedne rozhodnutie, ktorým
sa povolila oprava a zvýšenie hrádze starej nádrže. HKG v správe z 19.7.1746 nariadil
vykopať základ novej hrádze po celej dĺžke. Strojný inšpektor Ján Adam Artner v správe
z 22.9.1747 oznamuje, že na opravu kolpašskej nádrže bolo vydaných 30 993 zl 58 ½ gr.
Prívodné jarky k tejto vodnej nádrži sa ukončili nákladom 10 000 zl. v roku 1754.
Už v roku 1762 sa hovorilo o postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň
zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej v.n., rozhodnutie o výstavbe je však z 08.05.1763. Potrebné
proporcie tejto novej projektovanej vodnej nádrže na pohon deviatich želiez na 15 dní
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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.
K veľkému poškodeniu Kolpašskej veľkej vodnej nádrže v dôsledku povodní došlo
21.-22. augusta 1881. Správu o spôsobených škodách podla strojný inšpektor Eugen
Broszmann. Povodeň poškodila zhutnenú hrádzu, odplavila časť oporného múru a väčšiu časť
dna nádrže zaniesla kalom. Na viacerých miestach boli poškodené aj steny vodného jarku pod
nádržou. Okrem spomenutých škôd si všimol, že drevený žľab na odvádzanie vody z nádrže
bol prehnitý, pričom odtekajúca voda podmývala hrádzu. V dôsledku týchto vplyvov
nevylúčil ani pretrhnutie hrádze. Na základe zistených skutočností opravy poškodených diel
boli nevyhnutné a vypracoval aj plán opravných prác. Podľa plánu sa časť hrádze mala
opraviť jej zhutnením hlinou a stena hrádze sa mala vymurovať ukladaním kamenných
kvádrov do cementu. Pôvodný drevený odtokový žľab sa mal nahradiť oceľovými rúrami. Do
rozpočtu nakalkuloval vyčistenie dna nádrže, pretože nepoznal jeho hĺbku a vlastne ani výšku
nánosu. Broszmann navrhol aj odstránenie stavidla na „zurčiacom“ jarku, lebo manipulácia
s ním v noci za nepredvídaných okolností mohla byť obťažná. Bez jeho odstránenia voda
mohla opäť pretekať cez hrádzu a spôsobiť škody ako predtým. V rámci opráv boli
v Podbrezovej objednané nové oceľové rúry na odvádzanie vody; oprava hrádze so
zatrávnením, odstránenie starej výmurovky hrádze a vyloženie hrádze tesaným kameňom do
cementu a vymurovanie múra na sucho z prírodného kameňa; demontáž starej kalovej
a vybratie dreveného odtokového žľabu, umiestnenie nových dubových hrád opracovaných zo
štyroch strán, uloženie z dvoch strán opracovaných smrekových hrád a debnenie kalovej
skrine; montáž liatinových rúr a 2 ks mosadzných ventilov a ťažnej tyče z kovaného železa.
Celkové náklady na opravu nádrže mali predstavovať 2 573 zl. 58 gr.
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 veľká v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, ktorý v rokoch 2007-2010 realizoval obnovu
vodnej nádrže v rozsahu obnovy výpustného systému (ovládanie, dnové uzávery, odtoková
štôlňa), opevnenia návodného svahu, rekultivácie koruny. V súčasnosti vlastník vykonáva
pravidelnú údržbu trávneho porastu na korune a vzdušnom svahu hrádze.
Pri obnove v rokoch 2007-2010 správca 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 veľká pozostáva z viacerých navzájom prepojených častí, ktoré spoločne
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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 veľká išlo pôvodne
o drevené potrubie, ktoré bolo pravdepodobne pri opravách v roku 1881 (Broszmann)
nahradené kovovým. 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 2007-2010 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 2007-2010 bol pod vrstvou nánosov
odkrytý kovový filtračný zrub, ktorý bol riešený podľa popisu uvedeného v predošlej vete.
Išlo pravdepodobne o náhradu pôvodného dreveného filračného zrubu pri niektorej
z predchádzajúcich opráv, pravdepodobne v 20. storočí. Pri obnove v rokoch 2007-2010 bol
nahradený novou konštrukciou – betónový vtokový objekt s kovovou mrežou pre filtráciu
nečistôt.
Po rekonštrukcii sú dnový výpust a dnové potrubie (bolo ponechané pôvodné kovové) 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 veľká a bol predmetom obnovy
v rokoch 2007-2010.
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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.
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 veľká ide o odtokovú štôlňu. Vstup do štôlne je v súčasnosti
situovaný v záhrade rodinného domu a je osadený pod terénom. Prístup je zabezpečený
šachtou. Tento spôsob riešenia prístupu do štôlne bol realizovaný pravdepodobne v priebehu
20. storočia. Dĺžka štôlne je približne 20 m, steny a strop sú tvorené kamennou výmurovkou
s mladšími lokálnymi opravami.
Odpadové koryto odtokovej štôlne začínalo bezprostredne za vyústením štôlne a viedlo vodu
smerom k náhonnému jarku, resp. toku Jasenice. Z historickým máp je evidentné, že pôvodne
bolo odpadové koryto riešené vo forme otvoreného vodného kanála, pravdepodobne
spevneného kameňom. V súčasnosti je koryto realizované ako podpovrchový kanál so
servisnými šachticami. Tento spôsob úpravy koryta pochádza pravdepodobne rovnako z 20.
storočia. Pri obnove v rokoch 2007-2010 boli realizované nové šachty a servisné šachtice
a vyústenie podzemného kanála do náhonného jarku. Dlžka odpadového koryta predstavuje
cca 70 m.
5. STAV VECI: Výpustný systém vodnej nádrže Kolpašská veľká bol predmetom obnovy
v rokoch 2007-2010 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. Čiastočne zásahy boli realizované aj na odpadovom koryte odtokovej štôlne.
Manipulačný objekt bol predmetom obnovy len v rozsahu elektrifikácie a údržby. Stavebnotechnický stav všetkých súčasti výpustného systému je dobrý.
6. SÚČASNÉ VYUŽITIE: Výpustný systém vodnej nádrže 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 v rozsahu technológie výpustného systému resp. jeho súčastí a pod terénom
v rozsahu predmetných parciel.
Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt:
Hodnota historická a krajinná:
 súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do
Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica
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a technické pamiatky v jej okolí“ , ktorý je dokladom technického a technologického
pokroku spoločnosti;
navrhovaná vec tvorí súčasť kultúrnej krajiny – časť krajiny, ktorá je výsledkom
ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí
dokumentuje technologický spôsob vypúšťania naakumulovanej vody pre jej využitie
v baníckej činnosti s využitím jednoduchých mechanizmov a zákonitostí.

Hodnota technická:
 všetky stavebno-konštrukčné časti výpustného systému sú špecifickou technickovodohospodárskou 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;
 navrhovaná vec je hmotným dokladom technického a technologického vývoja a
pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice regiónu;
 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;
 remeselné riešenie je prezentované spôsobom výstavby výpustnej štôlne a portálu
v kamennej výmurovke, a dubového žľabu.
7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky:
7.1.2. Remeselné detaily:
- remeselné prevedenie štôlne a portálu 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
veľká 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.
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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 zo západu, od
pravostranného zaviazania hrádzového telesa.
3. Pohľad na manipulačný objekt z juhu, v pozadí zátopa nádrže.
4. Manipulačný objekt a kozlíková nosná konštrukcia z východu.
5. Pohľad z východu na časť nosnej kozlíkovej konštrukcie tiahlového systému;
v popredí schody a vodomerná (vodočetná) lata na návodnom svahu hrádze.
6. Detail časti nosnej kozlíkovej konštrukcie tiahlového systému.
7. Pohľad pod hrádzu – poloha šachty sprístupňujúcej odtokovú štôlňu vyznačená
červenou šípkou; viditeľná jedna zo servisných šáchtíc odpadového koryta vyznačená
žltou šípkou; vyústenie podpovrchového odpadového koryta vyznačené modrou
šípkou; priebeh podpovrchového odpadového koryta vyznačený čiarkovane.
8. Šachta sprístupňujúca odtokovú štôlňu situovaná v záhrade rodinného domu; proti
vstupu zabezpečená zámkom.
9. Pohľad do otvorenej šachty sprístupňujúcej odtokovú štôlňu; viditeľná časť
odtokového koryta štôlne.
10. Pohľad na vstupný portál odtokovej štôlne, sprístupnený cez šachtu a jeho napojenie
na konštrukciu šachty.
11. Pohľad dovnútra šachty; boky a strop v kamennej výmurovke s mladšou cementovou
mazaninou; v počve štôlne dubové koryto na vedenie vody.
12. Pohľad na ukončenie odtokovej štôlne s vyústením výpustných potrubí; kamenné
obloženie steny štôlne nad vyústením potrubí totožné s pôvodnou úpravou okolia
filtračného zrubu.
13. Pohľad na kamennú výmurovku štôlne; v počve štôlne odpadové koryto.
14. Pohľad na dubové odpadové koryto štôlne umiestnené v jej počve.
15. Detail spoju dubového odpadového koryta odtokovej štôlne; spoj označený šípkou.
16. Pohľad na otvorenú servisnú šachticu podpovrchového odtokového koryta odtokovej
štôlne; koryto z mladších úprav je tvorené betónovými prefabrikátmi.
17. Pohľad na vyústenie podpovrchového odtokového koryta odtokovej štôlne a časť
otvoreného koryta spevneného kameňom pred napojením na náhonný jarok, resp.
Jasenicu.
Historická fotodokumentácia:
(foto: V. Koleda, SVP š. p.)
1. Stav spodnej časti drevenej kozlíkovej vodiacej konštrukcie počas obnovy v rokoch
2007-2010. Foto: V. Koleda
2. Celkový pohľad na drevenú kozlíkovú vodiacu konštrukciu pred obnovou; v spodnej
časti viditeľný otvor filtračného zrubu. Foto: V. Koleda
3. Detail časti drevenej vodiacej konštrukcie – pravdepodobne pôvodná časť konštrukcie
z dubového dreva. Foto: V. Koleda
4. Pohľad na ukončenie kozlíkovej vodiacej konštrukcie a obnažený otvor filračného
zrubu pri vypúštaní vodnej nádrže pri obnove v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda
5. Konštrukcia kovového filtračného zrubu so servesným otvorom pod nánosom dnových
sedimentov. Foto: V. Koleda
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6. Odhalený kovový filtračný zrub; vľavo viditeľné tiahlá na ovládanie dnových
uzáverov a časť kozlíkovej konštrukcie. Foto: V. Koleda
7. Pohľad do vnútra filtračného zrubu, v ktorom sú umiestnené kovové dnové uzávery;
v hornej časti viditeľné napojenie tiahel na ich ovládanie. Foto: V. Koleda
8. Detail kovových dnových výpustov – kovové šúpatko osadené v kovovej vodiacej
časti. Foto: V. Koleda
9. Časť dnového uzáveru po demontáži a očistení s vročením 1873; ide o rok osadenia
alebo výroby. Foto: V. Koleda
10. Časť druhého dnového uzáveru po demontáži a očistení s vročením 1897. Foto: V.
Koleda
11. Kovový filtračný zrub počas demontáže; v pozadí kamenné spevnenie okolia
výpustného systému zabraňujúce zosuvu pôdy a následnému poškodeniu technológie.
Foto: V. Koleda
12. Kamenné spevnenie terénu v okolí ukončenia kozlíkovej vodiacej konštrukcie
a napojenia tiahel na dnové uzávery. Foto: V. Koleda
13. Postup obnovy výpustného systému – betónová konštrukcia nového vtokového
objektu nadviazala na pôvodné kamenné spevnenie okolia filtračného zrubu. a. Foto:
V. Koleda
14. Nový vtokový objekt s filtračnou konštrukciou; vľavo viditeľné nové tiahlá ovládania
dnových uzáverov. Foto: V. Koleda
15. Pohľad na novú konštrukciu schodiska na návodnom svahu (od koruny až
ku vtokovému objektu), realizovanú s použitím kameňa; vľavo priestor na osadenie
vodočetnej laty, vpravo časť vtoového objektu. Foto: V. Koleda
16. Celkový pohľad na časť vtokového objektu, schodiska, novú kozlíkovú vodiacu
konštrukciu a tiahla; na korune hrádze manipulačný objekt. Foto: V. Koleda
17. Pohľad zhora na časť nosnej konštrukcie tiahel, tiahlá a vtokový objekt. Foto: V.
Koleda
18. Pohľad na nové dnové uzávery potrubia, umiestnené vo vtokovom objekte. Foto: V.
Koleda
19. Pohľad zhora na kozlíkovú nosnú konštrukciu a úpravu jej okolia so schodmi. Foto: V.
Koleda
20. Celkový pohľad na kozlíkovú nosnú konštrukciu s tiahlami a úpravu jej okolia po
čiastočnom naplnení nádrže. Foto: V. Koleda
21. Nosná konštrukcia ovládania dnových výpustov v manipulačnom objekte, zatiaľ bez
ovládania. Foto: V. Koleda
22. V pozadí viditeľné pôvodné spevnenie päty vzdušného svahu hrádze Kolpašskej
veľkej vodnej nádrže kamenným múrom. Foto: V. Koleda
23. Rekonštrukcia pôvodného kamenného múru pri päte vzdušného svahu realizovaná
s použitím tzv ekokošov. Foto: V. Koleda
24. Uzáver dnového potrubia, resp. oboch potrubí v dnovej štôlni. Foto: V. Koleda
25. Odpadové koryto je v tomto prípade realizované formou podpovrchového potrubia
(nachádza sa v záhrade rodinného domu). Nešlo pravdepodobne o pôvodné riešenie
odpadového koryta, ale o riešenie prijaté pri poslednej, resp, jednej z posledných
obnov v 20. storočí; v pozadí servisná šachta podzemného potrubia. Foto: V. Koleda
26. Pohľad do servisnej šachty podpovrchového potrubia. Foto: V. Koleda
27. Pôvodné, resp. pri poslednej úprave realizované vyústenie podpovrchového potrubia
a jeho zaústenie do Jasenice. Foto: V. Koleda
28. Vyústenie podpovrchového potrubia s napojením na Jasenicu počas rekonštrukcie.
Foto: V. Koleda
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29. Vyústenie podpovrchového potrubia výpustného systému po rekonštrukcii. Foto: V.
Koleda
Mapové podklady:
1. Vyobrazenie niektorých súčastí technologického zariadenia na Mape jarkov
a Kolpašského jazera v katastri obce Banský Studenec. Pôdorys. Jozef Tirscher z 2.
polovice 19. storočia. Podľa vyznačenia na mape je možné predpokladať, že odpadové
koryto štôlne bolo v tom období otvorené. Zdroj: HKG VII. 15623, ŠUBA Banská
Štiavnica.
2. Vyobrazenie niektorých súčastí technologického zariadenia na podklade katastrálnej
mapy. Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava.
Grafická príloha:
1. Rez hrádzovým telesom s vyznačením filtračného zrubu, tiahlového systému,
manipulačného objektu a dnovej štôlne – súčastí technologického zariadenia vodnej
nádrže Kolpašská veľká na Nákres dolného a horného stavidla záchytných jarkov
Kolpašského jazera a priečny rez hrádzou v Banskom Studenci. Pôdorys, priečny rez,
detaily z konca 19. storočia. Zdroj: HKG VII. 15755, ŠUBA Banská Štiavnica
2. Pôdorys s vyznačením filtračného zrubu, tiahlového systému, manipulačného objektu
a dnovej štôlne – súčastí technologického zariadenia vodnej nádrže Kolpašská veľká
na Nákres dolného a horného stavidla záchytných jarkov Kolpašského jazera
a priečny rez hrádzou v Banskom Studenci. Pôdorys, priečny rez, detaily z konca 19.
storočia. Zdroj: HKG VII. 15755, ŠUBA Banská Štiavnica

143

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

Vyznačenie pamiatkového objektu – zariadenie technologické na aktuálnej katastrálnej
mape (www.zbgis.skgeodesy.sk)
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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.

2.

Pohľad na manipulačný objekt a časť konštrukcie tiahlového systému zo západu, od
pravostranného zaviazania hrádzového telesa.
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3.

Pohľad na manipulačný objekt z juhu, v pozadí zátopa nádrže.

4.

Manipulačný objekt a kozlíková nosná konštrukcia z východu.
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5.

Pohľad z východu na časť nosnej kozlíkovej konštrukcie tiahlového systému; v popredí schody a
vodomerná (vodočetná) lata na návodnom svahu hrádze.

6.

Detail časti nosnej kozlíkovej konštrukcie tiahlového systému.

147

Č. j. PUSR-2021/20243-1/81854/KIR

7.

Pohľad pod hrádzu – poloha šachty sprístupňujúcej odtokovú štôlňu vyznačená červenou šípkou;
viditeľná jedna zo servisných šáchtíc odpadového koryta vyznačená žltou šípkou; vyústenie
podpovrchového odpadového koryta vyznačené modrou šípkou; priebeh podpovrchového
odpadového koryta vyznačený čiarkovane.

8.

Šachta sprístupňujúca odtokovú štôlňu situovaná v záhrade rodinného domu; proti vstupu
zabezpečená zámkom.
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9.

Pohľad do otvorenej šachty sprístupňujúcej odtokovú štôlňu; viditeľná časť odtokového koryta
štôlne.

10. Pohľad na vstupný portál odtokovej štôlne, sprístupnený cez šachtu a jeho napojenie na
konštrukciu šachty.
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11. Pohľad dovnútra šachty; boky a strop v kamennej výmurovke s mladšou cementovou
mazaninou; v počve štôlne dubové koryto na vedenie vody.

12. Pohľad na ukončenie odtokovej štôlne s vyústením výpustných potrubí; kamenné obloženie
steny štôlne nad vyústením potrubí totožné s pôvodnou úpravou okolia filtračného zrubu.
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13. Pohľad na kamennú výmurovku štôlne; v počve štôlne odpadové koryto.

14. Pohľad na dubové odpadové koryto štôlne umiestnené v jej počve.
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15. Detail spoju dubového odpadového koryta odtokovej štôlne; spoj označený šípkou.

16. Pohľad na otvorenú servisnú šachticu podpovrchového odtokového koryta odtokovej štôlne;
koryto z mladších úprav je tvorené betónovými prefabrikátmi.
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17. Pohľad na vyústenie podpovrchového odtokového koryta odtokovej štôlne a časť otvoreného
koryta spevneného kameňom pred napojením na náhonný jarok, resp. Jasenicu.

Historická fotodokumentácia (fotodokumentácia z obnovy v rokoch 2007-2010)

1.

Stav spodnej časti drevenej kozlíkovej vodiacej konštrukcie počas obnovy v rokoch 2007-2010.
Foto: V. Koleda
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Celkový pohľad na drevenú kozlíkovú vodiacu konštrukciu pred obnovou; v spodnej časti
viditeľný otvor filtračného zrubu. Foto: V. Koleda

2.

3.

Detail časti drevenej vodiacej konštrukcie – pravdepodobne pôvodná časť konštrukcie
z dubového dreva. Foto: V. Koleda
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Pohľad na ukončenie kozlíkovej vodiacej konštrukcie a obnažený otvor filračného zrubu pri
vypúštaní vodnej nádrže pri obnove v rokoch 2007-2010. Foto: V. Koleda

4.

5.

Konštrukcia kovového filtračného zrubu so servesným otvorom pod nánosom dnových
sedimentov. Foto: V. Koleda
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6.

Odhalený kovový filtračný zrub; vľavo viditeľné tiahlá na ovládanie dnových uzáverov a časť
kozlíkovej konštrukcie. Foto: V. Koleda

7.

Pohľad do vnútra filtračného zrubu, v ktorom sú umiestnené kovové dnové uzávery; v hornej
časti viditeľné napojenie tiahel na ich ovládanie. Foto: V. Koleda
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8.

Detail kovových dnových výpustov – kovové šúpatko osadené v kovovej vodiacej časti. Foto: V.
Koleda

9.

Časť dnového uzáveru po demontáži a očistení s vročením 1873; ide o rok osadenia alebo
výroby. Foto: V. Koleda
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10. Časť druhého dnového uzáveru po demontáži a očistení s vročením 1897. Foto: V. Koleda

11. Kovový filtračný zrub počas demontáže; v pozadí kamenné spevnenie okolia výpustného
systému zabraňujúce zosuvu pôdy a následnému poškodeniu technológie. Foto: V. Koleda
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12. Kamenné spevnenie terénu v okolí ukončenia kozlíkovej vodiacej konštrukcie a napojenia tiahel
na dnové uzávery. Foto: V. Koleda

13. Postup obnovy výpustného systému – betónová konštrukcia nového vtokového objektu
nadviazala na pôvodné kamenné spevnenie okolia filtračného zrubu. a. Foto: V. Koleda
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14. Nový vtokový objekt s filtračnou konštrukciou; vľavo viditeľné nové tiahlá ovládania dnových
uzáverov. Foto: V. Koleda

15. Pohľad na novú konštrukciu schodiska na návodnom svahu (od koruny až ku vtokovému
objektu), realizovanú s použitím kameňa; vľavo priestor na osadenie vodočetnej laty, vpravo
časť vtoového objektu. Foto: V. Koleda
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16. Celkový pohľad na časť vtokového objektu, schodiska, novú kozlíkovú vodiacu konštrukciu
a tiahla; na korune hrádze manipulačný objekt. Foto: V. Koleda

17. Pohľad zhora na časť nosnej konštrukcie tiahel, tiahlá a vtokový objekt. Foto: V. Koleda
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18. Pohľad na nové dnové uzávery potrubia, umiestnené vo vtokovom objekte. Foto: V. Koleda

19. Pohľad zhora na kozlíkovú nosnú konštrukciu a úpravu jej okolia so schodmi. Foto: V. Koleda
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20. Celkový pohľad na kozlíkovú nosnú konštrukciu s tiahlami a úpravu jej okolia po čiastočnom
naplnení nádrže. Foto: V. Koleda

21. Nosná konštrukciaovládania dnových výpustov v manipulačnom objekte, zatiaľ bez ovládania.
Foto: V. Koleda
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22. V pozadí viditeľné pôvodné spevnenie päty vzdušného svahu hrádze Kolpašskej veľkej vodnej
nádrže kamenným múrom. Foto: V. Koleda

23. Rekonštrukcia pôvodného kamenného múru pri päte vzdušného svahu realizovaná s použitím tzv
ekokošov. Foto: V. Koleda
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24. Uzáver dnového potrubia, resp. oboch potrubí v dnovej štôlni. Foto: V. Koleda

25. Odpadové koryto je v tomto prípade realizované formou podpovrchového potrubia (nachádza sa
v záhrade rodinného domu). Nešlo pravdepodobne o pôvodné riešenie odpadového koryta, ale
o riešenie prijaté pri poslednej, resp, jednej z posledných obnov v 20. storočí; v pozadí servisná
šachta podzemného potrubia. Foto: V. Koleda
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26. Pohľad do servisnej šachty podpovrchového potrubia. Foto: V. Koleda

27. Pôvodné, resp. pri poslednej úprave realizované vyústenie podpovrchového potrubia a jeho
zaústenie do Jasenice. Foto: V. Koleda
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28. Vyústenie podpovrchového potrubia s napojením na Jasenicu počas rekonštrukcie. Foto: V.
Koleda

29. Vyústenie podpovrchového potrubia výpustného systému po rekonštrukcii. Foto: V. Koleda
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Mapové podklady:

1. Vyobrazenie niektorých súčastí technologického zariadenia na Mape jarkov
a Kolpašského jazera v katastri obce Banský Studenec. Pôdorys. Jozef Tirscher z 2.
polovice 19. storočia. Podľa vyznačenia na mape je možné predpokladať, že
odpadové koryto štôlne bolo v tom období otvorené. Zdroj: HKG VII. 15623,
ŠUBA Banská Štiavnica.

2.

Vyobrazenie niektorých súčastí technologického zariadenia na podklade katastrálnej mapy.
Pôdorys. Koniec 19. storočia. Zdroj: Archív PU SR, Bratislava.
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Grafická príloha:

1.

2.

Rez hrádzovým telesom s vyznačením filtračného zrubu, tiahlového systému, manipulačného objektu
a dnovej štôlne – súčastí technologického zariadenia vodnej nádrže Kolpašská veľká na Nákres dolného
a horného stavidla záchytných jarkov Kolpašského jazera a priečny rez hrádzou v Banskom Studenci.
Pôdorys, priečny rez, detaily z konca 19. storočia. Zdroj: HKG VII. 15755, ŠUBA Banská Štiavnica

Pôdorys s vyznačením filtračného zrubu, tiahlového systému, manipulačného objektu a dnovej štôlne –
súčastí technologického zariadenia vodnej nádrže Kolpašská veľká na Nákres dolného a horného
stavidla záchytných jarkov Kolpašského jazera a priečny rez hrádzou v Banskom Studenci. Pôdorys,
priečny rez, detaily z konca 19. storočia. Zdroj: HKG VII. 15755, ŠUBA Banská Štiavnica
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