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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

 

d o r u č u j e    V E R E J N O U  V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o vydaní rozhodnutia: 

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového 
zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov  toto  
 

r o z h o d n u t i e : 

 

 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona 
v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona   

 

         v y h l a s u j e    z a    n á r o d n ú    k u l t ú r n u    p a m i a t k u 

 

hrádzu na parc. CKN č. 660, 700/1, 1336/1, 551, hrádzu spojovaciu na parc. CKN č. 699, 700/1, 

708/2, kanál vodný (Horný prívodný jarok) na parc. CKN č. 1418, 715/6, 715/21, 1346/5, 1415/1, 

1415/2, 1415/3, zariadenie technologické na parc. CKN č. 700/1, 660, 551, 475/1, 552, 1420/1        

(EKN č. 1381/1), zátopu nádrže na parc. CKN č. 700/3, 700/4, 719/102, 719/105, 719/111, 825/2, 

826/2, 890/1 (EKN č. 296/1), 619/4 (EKN č. 296/2), 890/7 (EKN č. 296/2), 719/44 (EKN č. 296/7), 
719/1 (EKN č. 296/8, 296/9, 296/10, 296/11), nachádzajúce sa v k. ú. Banský Studenec ako súčasti 
národnej kultúrnej pamiatky Nádrž vodná (Kolpašská veľká vodná nádrž) v Banskom Studenci,          

okr. Banská Štiavnica na parc. CKN č. 700/1, k. ú. Banský Studenec, evidovanej v ÚZPF pod č. 3269/1, 

vyhlásenej rozhodnutím Okresného národného výboru Žiar nad Hronom č. 146/79 dňa 29. 6. 1979. 
Stavebno-technické súčasti vodného diela – vodnej nádrže nie sú v katastri nehnuteľností 

zapísané ako stavby a nachádzajú sa na pozemkoch (parc. CKN a EKN) v katastri obce Banský 
Studenec, ktoré sú vo vlastníctve: parc. CKN č. 700/1, 700/3, 700/4, 660, 1336/1, 551, 699, 708/2, 

1418 v zmysle listu vlastníctva (LV) č. 759 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., Radničné nám. 8, 969 01 Banská Štiavnica;              
parc. CKN č. 719/102, 719/111, 1346/5, 1415/1, 1415/3 a parc. EKN č. 296/1, 296/2, 296/7, 296/8, 
296/9, 296/10, 296/11, 1381/1 v zmysle LV č. 905 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, 
v správe Rudných baní, š. p., Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica; parc. CKN č. 719/105, 825/2
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v zmysle LV č. 162 v spoluvlastníctve Alexie Lužinovej, rod. Pramukovej, Dolná 906/39, 969 01 Banská 
Štiavnica (spoluvlastnícky podiel 1/2), Ing. Lubomíra Lužinu, SNP č. 10, 969 01 Banská Štiavnica 
(spoluvlastnícky podiel 1/4), Mgr. Kataríny Lužinovej Maruniakovej, rod. Lužinovej, J. G. Tajovského 
196/9, 969 01 Banská Štiavnica (spoluvlastnícky podiel 1/4); parc. CKN č. 826/2 v zmysle LV č. 429 

v spoluvlastníctve Mg. Lucie Bielčíkovej, rod. Šteffekovej, Fándlyho 1055/2, 969 01 Banská Štiavnica 
(spoluvlastnícky podiel 1/3), Romana Šteffeka, J. Fándlyho 1054/1, 969 01 Banská Štiavnica 
(spoluvlastnícky podiel 1/6), Ing. Zuzany Haľamovej, rod. Šteffekovej, A. Pécha 73/6, 969 01 Banská 
Štiavnica (spoluvlastnícky podiel 1/3), Mgr. Lenky Šteffekovej, rod. Šteffekovej, Drieňová 1824/6A, 

969 01 Banská Štiavnica (spoluvlastnícky podiel 1/6); parc. CKN č. 715/6 v zmysle LV č. 1024 vo 

výlučnom vlastníctve MUDr. Alexandra Murgaša a Isidy Murgašovej, rod. Lichtmanovej, Gorkého 15, 
966 22 Lutila; parc. CKN č. 715/21 v zmysle LV č. 128 vo výlučnom vlastníctve Jána Zorvana a           

Mgr. Ivany Zorvanovej, rod. Konrádekovej, Banský Studenec č. 290, 969 01; parc. CKN č. 1415/2 
v zmysle LV č. 624 vo výlučnom vlastníctve Oľgy Mojžišovej, rod. Cibuľovej, Banský Studenec č. 160, 
969 01 Banská Štiavnica; parc. CKN č. 475/1 v zmysle LV č. 460 vo výlučnom vlastníctve              
Gabriely Šuškovej, rod. Mlynárikovej, Banský Studenec č. 84, 969 01 Banský Studenec; parc.             

CKN č. 552 v zmysle LV č. 461 v spoluvlastníctve Jána Baláža, Banský Studenec č. 86, 969 01 
(spoluvlastnícky podiel 20/40) a Adriany Balážovej, rod. Vantechovej, Banský Studenec č. 86, 969 01 
Banský Studenec (spoluvlastnícky podiel 1/2); list vlastníctva k pozemkom – parc. CKN č. 890/1, 

619/4, 890/7, 719/44, 719/1, 1420/1 nezaložený. 

 

O d ô v o d n e n i e 

V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná 
vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad“) začal dňa 3. 11. 2021 

správne konanie o vyhlásení hrádze, hrádze spojovacej, kanála vodného (Horný jarok), zariadenia 

technologického a zátopy nádrže (rozšírenie rozsahu evidovanej kultúrnej pamiatky o ďalšie parcely) 
ako súčastí národnej kultúrnej pamiatky Nádrž vodná, tzv. Kolpašská veľká vodná nádrž v Banskom 

Studenci, s ktorou tvoria jeden celok – banské vodohospodárske dielo, na základe zistení úlohy 
Revízie a aktualizácie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a na základe podkladu pre 
vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „podklad“), vypracovaného Krajským pamiatkovým 
úradom Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica z vlastného podnetu.  

Vzhľadom na neznámych účastníkov konania – neznámych vlastníkov pozemkov na parc. CKN 
č. 890/1, 619/4, 890/7, 719/44, 719/1, 1420/1 v k. ú. Banský Studenec (list vlastníctva nezaložený) 
a z dôvodu veľkého počtu známych účastníkov konania, správny orgán doručoval oznámenie o začatí 
správneho konania formou verejnej vyhlášky. Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho 
orgánu vyvesená dňa 19. 10. 2021 a zvesená dňa 3. 11. 2021. Pätnásty deň vyvesenia verejnej 
vyhlášky je dňom doručenia, t. j. dňom začatia konania v predmetnej veci. Verejná vyhláška bola 
zároveň zverejnená aj na úradnej tabuli Obecného úradu v Banskom Studenci – vyvesená bola dňa 
12. 10. 2021 a zvesená bola dňa 8. 11. 2021. Správny orgán zároveň stanovil účastníkom konania 
lehotu na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia do 6. 11. 2021. K oznámeniu o začatí správneho 
konania alebo k podkladu rozhodnutia sa účastníci konania nevyjadrili. 

 

 Pamiatkový úrad ako správny orgán v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci 
tak, ako to ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej 
historickej, krajinnej, architektonickej, technickej a remeselnej charakteristiky Kolpašskej veľkej 
vodnej nádrže a k nej prislúchajúcich stavebno-konštrukčných a technologických súčastí a následne 
posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú 
hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhlásenie veci za národnú 
kultúrnu pamiatku jednoznačne preukázal pamiatkovú hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 
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pamiatkového zákona súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, 
architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre 
ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na 
vyhlásenie hrádze, oboch vodných kanálov, zariadenia technologického a zátopy nádrže za národnú 
kultúrnu pamiatku ako súčastí Kolpašskej veľkej vodnej nádrže – banského vodohospodárskeho diela.  

Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že predmetné objekty tvoria súčasť  vodnej nádrže 

Kolpašská veľká – sú jej stavebno-konštrukčnými časťami, doplnené technologickým zariadením, 
ktoré zabezpečujú jej funkčnosť, tzn. reguláciu vody. Nakoľko súčasný rozsah evidovanej národnej 
kultúrnej pamiatky Nádrž vodná – Kolpašská veľká vodná nádrž, vyhlásenej v roku 1979 a evidovanej 

v rozsahu parcely CKN č. 700/1 (vodná plocha) nezodpovedá skutkovému stavu zachovania takmer 
kompletného vodohospodárskeho diela, pozostávajúceho z viacerých technologických 
a konštrukčných prvkov vykazujúcich pamiatkové hodnoty v zmysle § 2 ods. 2 pamiatkového zákona, 

pričom väčší je tiež pôvodný rozsah samotnej vodnej nádrže – zátopy nádrže (vodnej plochy), je 

nutné chrániť vodnú nádrž v navrhovanom rozsahu ako celok dobudovaný v roku 1765 opravou 

a dobudovaním pôvodnej vodnej nádrže z roku 1730, kedy bola opravená pôvodná nádrž, zvýšená jej 
hrádza a takisto sa vybudovala susedná Kolpašská malá vodná nádrž. Za projektmi opravy starej 

nádrže a zvýšení jej hrádze a tiež vybudovaní ďalších dvoch vodných nádrží (pod dedinou a v strede 

dediny) stál Samuel Mikovíni. V roku 1891-1892 bola vodná nádrž opätovne opravená v rozsahu 

opravy hrádze, obnovenia vypúšťacieho zariadenia a odvodňovacích rúr, pričom stavebný rozbor, 
rozpočet a cenníky na uvedené práce vypracoval Ing. Eugen Broszmann. Vodná nádrž vtedy patrila 

panstvu Sitno. Voda z oboch kolpašských vodných nádrží bola odvádzaná najprv do koryta miestneho 
toku Jasenica a z neho do náhonného jarku, ktorého súčasťou bol aj akvadukt nad železničnou traťou 
z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy. Voda sa najprv používala na pohon vodných kolies 
a úpravnícke procesy v stupových úpravniach č. 14 a 15 na Rybníku v Banskej Štiavnici (v blízkosti 
železničnej stanice v Banskej Štiavnici), odkiaľ viedla buď od 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 a odtiaľ 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. Tento 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 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP š. p.), ktorý 
v rokoch 2007-2010 realizoval rekonštrukčné práce súvisiace s obnovou výpustného systému, 
ovládania dnového výpustu, spevnenia návodnej strany hrádze a rekultivácie koruny hrádze.  

Z dôvodu prepojenia Kolpašskej veľkej a Kolpašskej malej vodnej nádrže sú niektoré 
stavebno-technické súčasti spoločné pre obe nádrže, avšak budú evidované ako súčasť národnej 
kultúrnej pamiatky Kolpašská malá vodná nádrž – jedná sa o bezpečnostný priepad a náhonný jarok 

nádrží: po výstavbe Kolpašskej malej vodnej nádrže a prepojení oboch nádrží spojovacou hrádzou 
s podzemným priepustom bol oboma vodnými nádržami používaný bezpečnostný priepad na korune 
Kolpašskej malej vodnej nádrže; 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, 
pričom s ohľadom na súčasné väzby je tento náhonný jarok súčasťou národnej kultúrnej pamiatky 
Kolpašská malá vodná nádrž, ku ktorej bol v neskoršom období pripojený a kde aj v súčasnosti je 
situovaný jeho začiatok.  

Kolpašská veľká vodná nádrž a všetky jej stavebno-konštrukčné a technologické časti 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 význam 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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 Vodná nádrž pozostáva z vlastnej zátopy nádrže v rozsahu evidovanej NKP nádrž vodná – 

parcela CKN č. 700/1, k. ú. Banský Studenec a v rozsahu navrhovaného rozšírenia o parcely CKN           

č. 700/3, 700/4, 719/102, 719/105, 719/11, 825/2, 826/2, 890/1 (EKN č. 296/1), 619/4 (EKN                  
č. 296/2), 890/7 (EKN č. 296/2), 719/44 (EKN č. 296/7), 719/1 (EKN č. 296/8, 296/9, 296/10, 296/11), 
k. ú. Banský Studenec, do ktorých pôvodný rozsah zátopy nádrže na základe katastrálnej mapy 
z konca 19. storočia zasahoval a v súčasnosti zasahuje. Zátopa nádrže je samotná  vodná nádrž, teda 
jej zberná časť, v ktorej bola zadržiavaná naakumulovaná voda. Dno zátopy bolo pravdepodobne 
tvorené nepriepustným podložím, pre úpravu dna a svahov zátopovej oblasti nádrže 
nepredpokladáme žiadne špecifické stavebno-technické postupy, ako je tomu pri výstavbe 
hrádzového telesa. Možno sa však domnievať, že v prípade potreby mohli byť pre zvýšenie tesnosti 
niektorých častí zátopy použité ílovité zeminy. Pôdorysný priemet vodnej hladiny – rozloha zátopy 
nádrže sa do súčasnosti zachovala takmer v pôvodnom rozsahu, k čiastočnému zredukovania plochy 

došlo najmä v severnej časti zátopy. Vodná nádrž má objem zátopy 798 900 m
3, maximálnu hĺbku 

13,5 m a rozlohu 9,9976 ha s rozšírením o navrhované plochy to bude 10,2134 ha. Súčasťou zátopy 
nádrže je časť dnového výpustného systému – navrhovaný pamiatkový objekt „zariadenie 
technologické“. V súčasnosti slúži vodná nádrž na rekreačné účely. Na mnohých miestach brehových 
častí sú vytvorené samostatné vstupy do vody, príp. móla rôzneho prevedenia a materiálového 
riešenia, väčšinu z nich tvoria súkromné vstupu do vodnej nádrže realizované vlastníkmi chatovej 
zástavby. V rokoch 2015-2016 bola v juhovýchodnej časti zátopy nádrže pri tzv. spojovacej hrádzi 
realizovaná verejne prístupná pláž (detská pláž), ktorá pozostáva z dreveného móla na betónovej 
konštrukcii a vyhradenej kúpacej časti, ktorej dno bolo upravené štrkovým násypom.  

Zátopa nádrže v rozsahu evidovanej i navrhovanej plochy s ohľadom na pôvodný rozsah 
nádrže dokumentovaný katastrálnou mapou z konca 19. storočia a skutkový stav, vykazuje 

predovšetkým historickú a krajinnú pamiatkovú hodnotu ako 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; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej časti krajiny, ktorá je 
výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí a je pôvodnou 
súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné 
využitie v baníctve, čím dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre jej použitie 
v baníckej činnosti s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov 

a zákonitostí. Zátopa nádrže je nositeľom architektonickej a technickej pamiatkovej hodnoty ako 

špecifická technicko-vodohospodárska stavba riešená s uplatnením prírodných materiálov, ktorá 
predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec, ktorá je v danom 

typologickom druhu stavby  a danej doby unikátom resp. miestnym špecifikom nielen z hľadiska 
materiálového riešenia, ale najmä konštrukčného vyhotovenia.  
 Ukončenie zátopy nádrže predstavuje v južnej časti teleso hrádze, ktoré bolo vybudované 
spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými a technologickými súčasťami vodnej nádrže, v neskoršom 

období bolo kvôli poruchám niekoľkokrát opravované a prestavované. Koncom júla 1730, kedy bola 
vybudovaná vodná nádrž, siahala hrádza do výšky 18 stôp, obsahovala manipulačný objekt – mních 
a hrádzový priepad (bezpečnostný priepad), dĺžka dosiahla 49 siah a tri stopy a na vrchu mala šírku 6 
siah a 4 stopy, vybudované boli aj dva dnové výpusty. V prvých rokoch činnosti vodnej nádrže sa 
prejavili viaceré nedostatky výstavby hrádze – lokálne priesaky a trhliny, a tak hneď po svojom 
príchode do Banskej Štiavnice sa opravy hrádze ujal Samuel Mikovíni, ktorý vypracoval nielen plán 
a rozpočet opravy nádrže, ale aj návrh jej kompletnej prestavby. Je pravdepodobne, že Mikovínimu 
však nebolo v roku 1735 dovolené robiť opravu hrádze celkom tak, ako si predstavoval, čo potvrdzujú 
pretrvávajúce problémy – v roku 1746 voda z nádrže prerazila popri žľabe cez hrádzu a spôsobila 
škody. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k oprave hrádze a novému založeniu jej základov, počítalo sa so 
zvýšením hrádze o dve siahy a vypracované boli aj návrhy na postavenie ďalších dvoch vodných 
nádrží. Návrhy vypracoval Samuel Mikovíni, práce boli povolené v roku 1746 a v správe z toho istého 
roku sa uvádza nariadenie vykopať základ novej hrádze po celej dĺžke. Už v roku 1762 sa hovorilo 

o postavení Kolpašskej malej vodnej nádrže a zároveň zvýšení hrádze Kolpašskej veľkej vodnej 
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nádrže, pričom rozhodnutie o výstavbe je z roku 1763. Začiatkom roka 1765 boli obe nádrže – stará 
veľká i nová malá vodná nádrž plné. K veľkému poškodeniu Kolpašskej veľkej vodnej nádrže 
v dôsledku povodní došlo v auguste 1881 – 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, pri posudzovaní škôd si strojný inšpektor Eugen Broszmann všimol 
aj poškodenie dreveného žľabu na odvádzanie vôd z nádrže (žľab bol prehnitý), pričom odtekajúca 
voda podmývala hrádzu. Na základe zistených skutočností opravy poškodených diel boli nevyhnutné 
a tak vypracoval aj plán opravných prác. Podľa plánu sa časť hrádze mala opraviť jej zhutnením 
hlinou, stena hrádze sa mala vymurovať ukladaním kamenných kvádrov do cementu, pôvodný 
drevený odtokový žľab sa mal vymeniť za oceľové rúry. V rámci tejto opravy boli inštalované nové 
oceľové rúry na odvádzanie vody dodané z Podbrezovej, opravená hrádza so zatrávnením, 
odstránená stará výmurovka hrádze a vyložená hrádza tesaným kameňom do cementu a tiež 
vymurovaný múr na sucho z prírodného kameňa, umiestnené nové dubové hrady opracované zo 

štyroch strán, uložené z dvoch strán opracované smrekové hrady a debnenie kalovej skrine, 

namontované liatinové rúry, mosadzné ventily a ťažná tyč z kovaného železa. V rámci poslednej 
rekonštrukcie vodnej nádrže v rokoch 2007-2010 bolo okrem obnovy výpustného systému 
zrealizovaná aj obnova opevnenie návodného svahu a rekultivácia koruny hrádze. Hrádzové teleso je 
zemným heterogénnym typom hrádze, vybudované zo suťových hlín a usporiadané na spôsob 
jadrového tesnenia. Hrádza pozostáva z jadra hrádze (tesniaceho telesa) z utlačeného ílu a hliny, 

návodného svahu v podobe násypu suťových hlín na návodnej strane hrádze v sklone, vzdušného 
svahu z násypu suťových hlín na vzdušnej strane hrádze v sklone a koruny hrádze. Návodný svah je 
spevnený lomovým kameňom, vzdušný svah hrádze trávovým drnom. 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. Jadro bývalo zložené až na úroveň nepriepustného podlažia, 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. Zhutňovanie bolo 
realizované drevenými tĺkmi. Súčasne so stavbou jadra boli s použitým 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 kamenný násyp 
(príp. suchý kamenný múr) so zapustenou pätou asi 2 metre 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 a 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. V rámci poslednej obnovy 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 hrádze sú 
rovnako upravené aj v súčasnosti. Hrádzové teleso obsahuje aj súčasti výpustného systému 
(pamiatkový objekt „zariadenie technologické“). Koruna hrádze má dĺžku 182,1 m, šírku 20,9 m a 
výšku 14,2 m.   

Hrádza dodnes plní svoju pôvodnú funkciu zadržiavania vody v priestore zátopy nádrže. 
Hrádza je zachovaná vo svojom pôdorysnom, hmotovo-priestorovom členení, konštrukčnom 
a čiastočne aj materiálovom riešení po úprave z poslednej obnovy. Vo vzťahu k evidovanej kultúrnej 
pamiatke Nádrž vodná je teleso hrádze predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej pamiatkovej 

hodnoty ako 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; je 
súčasťou kultúrnej krajiny – tej časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) 
v špecifickom prírodnom prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu 
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povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve, čím dokumentuje 

technologický spôsob zachytenia vody pre jej použitie v baníckej činnosti s využitím existujúcich 
daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Ako súčasť vodnej nádrže vo 
vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je hrádza – všetky jej stavebno-konštrukčné 
časti špecifickou vodohospodárskou stavbou – zachovaný je čiastočne aj spôsob kamenného 
spevňovania návodnej strany hrádzového telesa (po poslednej obnove v rozsahu kozlíkovej nosnej 
konštrukcie), čím je nositeľom architektonickej i remeselnej pamiatkovej hodnoty. Ako súčasť 
špecifickej technicko-vodohospodárskej stavby má pamiatkovú hodnotu technickú – predstavuje 

významné technické dielo v rámci regiónu a celého územia Slovenska vôbec, kde bolo konštrukčné 
riešenie hrádze realizované s uplatnením prírodných materiálov, pričom technologický spôsob 
výstavby hrádze, jej konštrukčné časti a použitý materiál je vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku 

jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela, pričom hrádza ako celok je do súčasnosti dochovaná 

„in situ“.  
Teleso spojovacej hrádze je súčasťou oboch vodných nádrží – Kolpašskej malej i Kolpašskej 

veľkej. Prepojovacia hrádza je situovaná medzi zátopami oboch vodných nádrží v južnej časti a je 

konštrukčne spojená s oboma hrádzovými telesami nádrží. Súčasťou prepojovacej hrádze je spojovací 
– prepojovací jarok (dnes vo výraze podpovrchového priepustu) na prepojenie nádrží, ktorý prebieha 
celým telesom hrádze. Spojovacia hrádza vodných nádrží bola vybudovaná spolu s výstavbou 
Kolpašskej malej vodnej nádrže a zvýšením hrádze Kolpašskej veľkej vodnej nádrže so začiatkom 
výstavby v roku 1763. Posledná obnova v rokoch 2007-2010 sa spojovacej hrádze dotkla v rozsahu 

obnovy prepojovacieho jarku a koruny prepojovacej hrádze. 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 
a prispôsobením terénu. Podobne ako klasická hrádza je aj spojovacia hrádza zložená z viacerých 
častí: návodného svahu zo strany Kolpašskej malej vodnej nádrže, návodného svahu zo strany 
Kolpašskej veľkej vodnej nádrže, koruny hrádze a spojovacieho priepustu (jarku). V prípade 
spojovacej hrádze je vzdušný svah hrádze nahradený druhým návodným svahom hrádze. Pri 
spojovacej hrádzi predpokladáme, že išlo skôr o úpravu existujúceho terénu s prípadným dosypom 
a čiastočným zhutnením. Oba návodné svahy rovnako neboli spevnené kamenným obkladom, koruna 
bola ako pri klasickej hrádzi 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 riešený ako otvorený kanál 
spevnený kameňom (min. v rozsahu bokov), pri rekonštrukcii v rokoch 2007-2010 bolo pôvodné 
riešenie nahradené podpovrchovým priepustom, ktorý je tvorený potrubím, jeho vyústenia sú 
realizované obkladom z kameňa. Koruna spojovacej hrádze má dĺžku cca. 75 m, šírku od cca. 16 m po 
6 m (hrádza sa v smere na sever zužuje). Návodné svahy hrádze sú bez spevnenia, vo vrchnej časti sú 

zatrávnené, trávny porast koruny hrádze bol pri poslednej rekonštrukcii rekultivovaný, spojovací 
priepust je v dobrom stave a funkčný. Pri návodnom svahu od Kolpašskej veľkej vodnej nádrže bola 
v rokoch 2016-2017 realizovaná tzv. detská pláž.  

Spojovacia hrádza dodnes plní svoju pôvodnú funkciu zadržiavania naakumulovanej vody 
v priestoroch zátop oboch nádrží a zároveň zabezpečuje ich prepojenie. Zachovaná je vo svojom 
pôvodnom pôdorysnom, hmotovo-priestorovom, materiálovom a konštrukčnom riešení po poslednej 

obnove s novovybudovaným priepustom, ktorý nahradil pôvodný prepojovací jarok. Vo vzťahu 
k vodnej nádrži Kolpašská malá i Kolpašská veľká vykazuje spojovacia hrádza predovšetkým historickú 

a krajinnú pamiatkovú hodnotu ako 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; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti 
(hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže 
určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve, čím 
dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre jej použitie v baníckej činnosti s využitím 



- 7 - 

 

 
 

existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Ako súčasť vodnej 
nádrže vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je spojovacia hrádza – všetky jej 
stavebno-konštrukčné časti špecifickou vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje významné 
technické dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec, ktoré je v danom typologickom druhu 

stavby a danej doby unikátom, resp. miestnym špecifikom a to nielen z hľadiska materiálového 
riešenia, ale najmä konštrukčného vyhotovenia čím je nositeľom architektonickej pamiatkovej 

hodnoty. Ako súčasť špecifickej technicko-vodohospodárskej stavby má pamiatkovú hodnotu 

technickú – predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu a celého územia Slovenska vôbec, 
kde bolo konštrukčné riešenie hrádze realizované s uplatnením prírodných materiálov, pričom 
technologický spôsob výstavby hrádze, jej konštrukčné časti a použitý materiál je vzhľadom na svoju 

funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela, pričom spojovacia hrádza ako 
celok je do súčasnosti dochovaná „in situ“ s úpravami vykonanými v rámci poslednej obnovy, avšak 
so zachovaním technologickej i technickej podstaty tejto súčasti vodného diela i jej súčastí 
(prepojovacie potrubie).  

Naakumulovanie vody vo vodnej nádrži bolo realizované formou zberných a prívodných 
jarkov v kombinácii so zachytením prirodzených vodných tokov, ak sa také v tej ktorej oblasti 

nachádzali. Prívodné jarky na rozdiel od zberných jarkov vodu prevažne nezbierali, 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 – 

tzv. Horný jarok.  
Vodný kanál – Horný prívodný jarok je situovaný východným a juhovýchodným smerom od 

vodných nádrží, v smere na obec Banský Studenec a do údolia k toku Jasenice. Horný jarok slúžil na 
prívod vody od zdroja – miestnych tokov – k obom vodným nádržiam a na jeho trase sa nachádzajú 
dve miesta regulácie prezentované stavidlami. Horný jarok je zaústený do Kolpašskej veľkej vodnej 
nádrže pri jej ľavom brehu. Na základe údajov z dostupnej literatúry je možné predpokladať, že Horný 
jarok bol dokončený v roku 1754 a po výstavbe Kolpašskej malej vodnej nádrže a zvýšení hrádze 
Kolpašskej veľkej vodnej nádrže bola na ňom pravdepodobne vybudovaná II. regulácia, ktorá 
zabezpečila napojenie Kolpašskej malej vodnej nádrže na tento prívodný jarok. Horný jarok je 
vyznačený na historických mapových podkladoch. Mal dve časti, ktorými privádzal vodu z dvoch 

smerom – od miestneho toku Jasenice vyššie v údolí a vodu od prirodzených vodných tokov zo 
severovýchodnej oblasti nad vodnou nádržou a na jeho trase sa nachádzajú dve miesta regulácie toku 
tvorené stavidlami. 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 2007-2010. Za objektom 

regulácie I. je jarok v mieste výstavby poľnohospodárskeho objektu zaniknutý a následne je v dlhšom 
úseku tiež lokálne zaniknutý z dôvodu výstavby rodinného domu s príslušenstvo, v ďalšom úseku je 
čitateľná najmä jeho línia a obslužná komunikácia, profilácia koryta jarku je zaniknutá z dôvodu 
využívania pozemku ako záhrady. V nasledujúcom úseku, kde je jarok aj ukončený, boli vystavané 
poľnohospodárske objekty, v dôsledku čoho došlo k zániku napojenia prívodného jarku na tok 
Jasenice. Stavebno-konštrukčne jarok pozostáva z vlastného koryta jarku, ktoré bolo určené na 
vedenie vody a z obslužnej komunikácie, ktorá predstavovala zhutnený zemný násyp bez povrchovej 
úpravy. 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. Jarky bývali spevňované najmä 
v blízkosti vodných nádrží a na miestach regulácie stavidlami, vo vzdialenejších miestach bývali 
nespevnené. Koryto tzv. Horného jarku bolo v celom rozsahu nespevnené s výnimkou miest 
regulácie, kde bolo koryto spevnené kamenivom v rozsahu bokov i dna. Obslužná komunikácia 
(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. Tvorená je zhutneným zemným 

násypom bez spevnenia povrchu – môže ísť o násyp, odkop alebo ich kombinácie. Podľa súčasného 
stavu terénu je možné predpokladať, že Horný prívodný jarok 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 
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zasekané do skaly. Lokálne, najmä pri regulácii I. je v teréne možné identifikovať obslužnú 
komunikáciu v náznaku. V miestach, kde bol tok vody v jarku usmernený vznikli rozdeľovacie objekty, 
tzv. stavidlá. Stavidlo ako jednoduchý hradiaci prvok slúžil k zastaveniu a regulácii prietoku vody, teda 
k usmerneniu jej toku. 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 bol tok vody usmernený podľa aktuálnej potreby (do vodných nádrží alebo do 
vodného toku Jasenica). Stavidlo I. sa nachádzalo resp. nachádza približne 350 m východne od 
Kolpašskej veľkej 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. počas obnovy bolo koryto jarku spevnené kombináciou kameňa a kamenno-

betónových prefabrikátov a obnovené bolo len jedno zo stavidiel. Regulácia II. 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 vložení dosky do profilu jarku. V súčasnosti je koryto spevnené kameňom 
a regulácia je zabezpečená osadením dosiek do kovových vodiacich žliabkov, ktoré sú súčasťou 

spevneného koryta. Celková dĺžka Horného jarku predstavovala cca. 1400 m. V súčasnosti je časť 
jarku od toku Jasenice po objekt regulácie I. zachovaný, ale lokálne prerušený alebo zaniknutý 
(zaniknutý je úsek pri Jasenici, úsek pri existujúcom rodinnom dome a úsek pred reguláciou I.). 
V tomto úseku je zachovaná obslužná komunikácia a rovnako aj koryto jarku s rôznym stupňom 
profilácie koryta. Koryto pri existujúcom rodinnom dome je postupne zavážané bioodpadom. 
V mieste regulácie I. je jarok obnovený, spevnený kombináciou kameniva a betónovo-kamenných 
prefabrikátov, stavidlo je tiež obnovené. Úsek jarku od regulácie I. po vodné nádrže je v rozsahu 

koryta zachované. Objekt regulácie II. bol v rámci obnovy spevnený kamenivom a je plne funkčný.  
Časť jarku od regulácie I. po vodné nádrže bol použitý pri napĺňaní vodných nádrží po skončení ich 
rekonštrukcie a je aj v súčasnosti v prípade potreby plne funkčný. Ostatný úsek od toku Jasenice po 
reguláciu I. je v súčasnosti bez využitia.  

Vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je dochovaný vodný kanál – Horný 
prívodný jarok predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej pamiatkovej hodnoty ako 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; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej 

časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom 
prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej 

oblasti a jej následné využitie v baníctve, čím dokumentuje technologický spôsob zachytenia, vedenia 

a rozdeľovania vody pre jej použitie v baníckej činnosti s využitím existujúcich daností terénu 
a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Ako súčasť vodnej nádrže vo vzťahu 
k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je vodný kanál – všetky jeho stavebno-konštrukčné 
časti (koryto a obslužná komunikácia, obe stavidlá) špecifickou vodohospodárskou stavbou, ktoré 
v danom typologickom druhu stavby a danej doby predstavuje miestne špecifikum, s obnoveným 
materiálovým riešením (spevňovanie bokov a dna jarku kamenivom, formou suchého muriva 
a technológiou regulácií) čím je nositeľom architektonickej pamiatkovej hodnoty. Ako súčasť 
špecifickej technicko-vodohospodárskej stavby má pamiatkovú hodnotu technickú – 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 
predstavuje súčasť významného technického diela nielen v rámci regiónu, ale územia Slovenska 

vôbec. 

 S vodnou nádržou a jej jednotlivými súčasťami priamo súvisí technologické zariadenie – 

technológia výpustného systému. Technológia je takmer v celom rozsahu súčasťou jednotlivých častí 
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vodnej nádrže – dnový výpust, filtračný zrub, čiastočne aj ovládanie dnového výpustu sú súčasťou 
zátopy nádrže, časť ovládania dnového výpustu je súčasťou návodného svahu hrádze, manipulačný 
objekt je súčasťou koruny hrádze (je samostatne parcelne vymedzený), dnové potrubie prebieha 
všetkými časťami hrádze. Odtoková štôlňa je súčasťou vzdušného svahu hrádze – vstup do štôlne je 
v súčasnosti realizovaný prostredníctvom šachty, ktorá je situovaná v záhrade pri rodinnom dome (na 
parc. CKN č. 475/1). Odpadové koryto odtokovej štôlne je realizované formou podpovrchového 
kanála so servisnými šachticami, ktorý je situovaný rovnako v záhradách rodinných domov. 
Podpovrchové potrubie je vyústené do otvoreného spevneného kanála, ktorý sa v krátkom úseku 
napája na koryto náhonného jarku resp. Jasenice. Výpustný systém bol vybudovaný spolu s ostatnými 
stavebno-konštrukčnými súčasťami tejto vodnej nádrže v rokoch 1730-1731. Väčšia oprava sa 
uskutočnila po poškodení hrádze povodňou v roku 1881 – odstránenie dreveného odtokového žľabu, 
umiestnenie nových dubových a smrekových hrád, debnenie kalovej skrine, montáž liatinových rúr 
a dvoch kusov mosadzných ventilov, tiež ťažnej tyče z kovaného železa. Pri poslednej obnove vodnej 
nádrže v rokoch 2007-2010 bol výpustný systém obnovený v rozsahu ovládania, dnových uzáverov, 
odtokovej štôlne – bola vymenená poškodená vodiaca kozlíková konštrukcia ovládania dnových 
výpustov, realizoval sa nový filtračný zrub (vtokový objekt), pôvodné dnové uzávery boli nahradené 
novými (pôvodné sú deponované v priestoroch SVP š. p.). Jednotlivé časti technologického zariadenia 
– dnový výpust a dnové potrubie, ovládanie dnového výpustu a manipulačný objekt (mních), 
odtoková štôlňa a odpadové koryto tvoria navzájom prepojenú sústavu a spoločne zabezpečovali 
svoju základnú funkciu – ovládania výšky hladiny a objemu vody v celom zásobnom priestore nádrže. 
Dnový výpust bol umiestnený pod návodným svahom hrádze, vždy v najhlbšom mieste nádrže 
a realizovaný bol formou výpustného dreveného (dubového) potrubia umiestneného v telese hrádze. 
Tesané potrubie sa ukladalo na drevené pražce a bolo zakryté dreveným poklopom pripojeným 
k potrubiu železnými svorníkmi. V prípade Kolpašskej veľkej vodnej nádrže išlo pôvodne o drevené 
potrubie, ktoré bolo pravdepodobne pri opravách v roku 1881 (pod vedením Ing. Broszmanna) 
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 naplavenín bolo 
umiestnené 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 – 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 Kolpašskej 
veľkej 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 upchatiu dnového výpustu. Išlo o štvorcový objekt umiestnený nad 
koncom vyčnievajúceho potrubia s rozmermi 220 x 220 x 300 cm, hore s otváracím poklopom na 
prístup, v spodnej časti s vyrezanými otvormi pre vtekanie vody, ktoré boli chránené sitom. Pri 
rekonštrukcii výpustného systému v rokoch 2007-2010 bol pod vrstvou nánosov odkrytý kovový 
filtračný zrub, ktorý bol riešený podľa vyššie uvedeného popisu. Išlo pravdepodobne o náhradu 
pôvodného dreveného filtračného zrubu pri niektorej z predchádzajúcich opráv, pravdepodobne 
v 20. storočí. Pri poslednej obnove bol nahradený novou konštrukciou – betónový vtokový objekt 
s kovovou mrežou pre filtráciu nečistôt. Dnové potrubie bolo ponechané pôvodné kovové. Obe časti 
– dnový výpust aj dnové potrubie sú plne funkčné. Šupátko dnového výpustu bolo skrutkou 
pripevnené k šikmo zrezanému potrubie a k jeho pohyblivej časti bolo pripevnené tiahlo, ktorým sa 
z koruny hrádze regulovala veľkosť vtokového otvoru dnového výpustu. Tiahlová tyč chránená 
dreveným obložením 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 bol 
uplatnený v prípade Kolpašskej veľkej vodnej nádrže a bol obnovený v rokoch 2007-2010. Tzv. mních, 
teda stavebný objekt na korune hrádze, v ktorom bolo umiestnené zariadenie na ovládanie dnového 
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výpustu resp. ukončenie tiahla uloženého na návodnom svahu hrádze, bol pôvodne drevený 
a niekoľkokrát už bol nahradený novým objektom. Pravdepodobne v 2. polovici 20. storočia bol 
realizovaný nový murovaný a omietaný manipulačný objekt na nízkej kamennej podmurovke so 
sedlovou strechou pokrytou hladkým pásovým plechom, ktorý je dochovaný dodnes (pri poslednej 

rekonštrukcii bol predmetom obnovy len v rozsahu elektrifikácie a údržby). Na vzdušnej strane 
hrádze mohlo potrubie dnového výpustu ústiť do tzv. vývaru umiestneného buď vo vstupnej štôlni, 
alebo mimo telesa hrádze. V prípade vnútorného vývaru bol vstupný objekt náznakom budúcej 
odtokovej štôlne, ktorá pri neskôr budovaných hrádzach prebiehala naprieč hrádzou v je základoch. 
V prípade Kolpašskej veľkej vodnej nádrže ide o odtokovú štôlňu, ktorej vstup je v súčasnosti 
situovaný v záhrade rodinného domu a osadený pod terénom, prístup je zabezpečený šachtou. Toto 
riešenie pochádza pravdepodobne z 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. 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 bol realizovaný pravdepodobne rovnako 
v priebehu 20. storočia. Pri poslednej obnove vodnej nádrže v rokoch 2007-2010 boli realizované 
nové šachty a servisné šachtice a vyústenie podzemného kanála do náhonného jarku. Dĺžka 
odpadového koryta predstavuje cca. 70 m.  

Zariadenie technologické – vyššie popísaná technológia výpustného systému je dôležitou 
a neoddeliteľnou súčasťou samotnej vodnej nádrže resp. jej jednotlivých súčastí, je dochovaná 
v stave po poslednej rekonštrukcii (obnove) v rokoch 2007-2010 so zachovaním technologickej 
a technickej podstaty, konštrukčného riešenia a čiastočne aj pôvodného materiálového riešenia 
niektorých dochovaných súčastí, funkčná a využívaná je výpustná technológia iba v prípade potreby. 
Vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je technologické zariadenie – popísaný 
výpustný systém vodnej nádrže predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej pamiatkovej hodnoty 

ako 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; je súčasťou kultúrnej 
krajiny – tej časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom 
prírodnom prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody 
z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve, čím dokumentuje technologický spôsob 
vypúšťania akumulovanej vody pre jej použitie v baníckej činnosti s využitím existujúcich daností 
terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Ako súčasť vodnej nádrže vo vzťahu 
k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je technologické zariadenie – všetky k nemu 

prislúchajúce časti, špecifickou vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje významné technické 
dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec a je teda nositeľom technickej pamiatkovej hodnoty. 

Toto technické dielo je v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát resp. miestne 
špecifikum, nielen z hľadiska materiálového riešenia, ale najmä konštrukčného zhotovenia. Vzhľadom 
na svoju funkciu a dobu vzniku je jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela. Obnovená 
technológia zachovala technickú a technologickú podstatu pôvodného riešenia.  
   

 Predmetné súčasti Kolpašskej veľkej vodnej nádrže vo vzťahu k evidovanej kultúrnej 
pamiatke Nádrž vodná, svojím situovaním v súvzťažnosti s vodnou nádržou, svojim hmotovo-

priestorovým, materiálovým a technickým riešením, technickou a technologickou podstatou 

súvisiacou s funkciou vodnej nádrže, spolu s definovanými pamiatkovými hodnotami v spojení so 
spoločenským záujmom na zachovaní veci, napĺňajú stanovené kritéria pre vyhlásenie za národnú 
kultúrnu pamiatku.  

 Jednotlivé objekty náležiace k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná sú neoddeliteľným 
celkom – súčasťou banského vodohospodárskeho systému, ktorý patrí k najdôležitejším technickým 
pamiatkam banskoštiavnickej oblasti, ktorý vytvára krajinný prvok s vysokou hodnotou. Banský 
vodohospodársky systém ako svetový technický unikát vznikol originálnym hydrotechnickým 
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riešením využitia vodného energetického potenciálu v geografickom priestore bez významnejších 
zdrojov povrchovej vody. V snahe vylepšiť hydrologické pomery vlastného povodia nádrží vybudovali 
v ich blízkosti zberné (záchytné) jarky, ktoré boli zaústené do nádrží. Voda akumulovaná v nádržiach 

bola podľa potreby vedená na miesto určenia na pohon banských, úpravníckych a hutníckych 
zariadení, v menšej miere na pohon hámrov a mlynov alebo chov rýb, príp. ako zdroj pitnej vody.  

Vodná nádrž Kolpašská veľká spolu s Kolpašskou malou vodnou nádržou a vodnou nádržou 
Rybník (zaniknutá) sú súčasťou skupiny tzv. Kolpašských vodných nádrží. Na základe súčasného stavu 
poznania je nutné chrániť vodohospodárske dielo – vodnú nádrž Kolpašská veľká ako celok 

v pôvodnom rozsahu a so všetkými súčasťami, ktoré k nej prináležia a ktorých ochrana, zachovanie 
a prípadná obnova a prezentácia sú nevyhnutné pre ochranu vodnej nádrže ako technickej pamiatky.  

 

 

 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v čl. 44 
ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 

Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom (čl. 
44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana kultúrneho  dedičstva je verejným záujmom, čo 
vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom 
Slovenská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými svetovými a európskymi 
dohovorom o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.  

 

V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona sa základná ochrana kultúrnej 
pamiatky rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane 
prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej 
pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 
hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor 

v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od 
obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice 

pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 
 

Vzhľadom  na uvedené  rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

 

P o u č e n i e : 

 

 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 

               

 

 

Ing. arch. Lýdia Kubeková        
            námestníčka generálneho riaditeľa  
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Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  

1. úradnej tabuli Obecného úradu v Banskom Studenci 

2. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 

3. webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 

4. centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk   

 

 

Vyvesené  dňa: ................................  Zvesené dňa: .................................. 
 

 

Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 
5. Okresný úrad Banská Štiavnica, Katastrálny odbor, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica  
 

Na vedomie: 

6. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica  
8. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  


