
 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most 6 814 06 Bratislava Slovenská republika 

Tel.:+4212 20 464 111  e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk www.pamiatky.sk 

 

 

Číslo: PUSR-2022/20243-8/4179/KIR 

Bratislava, 18. 01. 2022 

                                                                     

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 zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  

v znení neskorších predpisov. 
 

Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2021/20243-5/95912/KIR zo dňa                     
22. 11. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2021, boli do registra nehnuteľných                
kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísané  ďalšie objekty nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky a zároveň rozšírený rozsah evidovanej nádrže vodnej (zátopy nádrže):   

 

1. Názov pamiatky:    Nádrž vodná – /2 hrádza, /3 hrádza spojovacia, 4/ kanál vodný,  

     /5 zariadenie technologické  
2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu:   3269/2-5 

3. Adresa     

    Obec:   Banský Studenec Miestna časť:     

  Ulica:   Por. číslo:   Súp. číslo:   
    Okres:  Banská Štiavnica  Kraj:  Banskobystrický 

4. Katastrálne územie: Banský Studenec 

 Parcelné čísla:   CKN 660, CKN 700/1, CKN 1336/1, CKN 551, CKN 699, CKN 708/2, CKN 1418,  

 CKN 715/6, CKN 715/21, CKN 1346/5, CKN 1415/1, CKN 1415/2, CKN 1415/3,  

 CKN 475/1, CKN 552, CKN 1420/1 (EKN 1381/1), CKN 700/3, CKN 700/4,        

 CKN 719/102, CKN 719/105, CKN 719/111, CKN 825/2, CKN 826/2, CKN 890/1  

 (EKN 296/1), CKN 619/4 (EKN 296/2), CKN 890/7 (EKN 296/2), CKN 719/44  

 (EKN 296/7), CKN 719/1 (EKN 296/8, 296/9, 296/10, 296/11) 

5. Vlastník (správca):  SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné nám. 8, 965 55        
  Banská Štiavnica 

    SR – Rudné bane, š. p., Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica 

   súkromní vlastníci (fyzické osoby) v zmysle LV č. 162, 429, 1024, 128, 624,  
    460, 461 

LV nezaložený (parc. CKN č. 890/1, 619/4, 890/7, 719/44, 719/1, 1420/1) 

6. Dôvod pamiatkovej ochrany: 

Hrádza, spojovacia hrádza (medzi Kolpašskou veľkou a Kolpašskou malou vodnou nádržou), vodný 
kanál – tzv. Horný prívodný jarok a zariadenie technologické tvoria súčasť Kolpašskej veľkej vodnej 

nádrže ako jej stavebno-konštrukčné súčasti s výpustným systémom, ktoré zabezpečujú jej  
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funkčnosť, tzn. reguláciu vody. Spolu s vodnou plochou – zátopou nádrže tvoria  takmer kompletne 

zachované vodohospodárske dielo pozostávajúce z viacerých technologických a konštrukčných        
prvkov ako celok vybudovaný v roku 1765 opravou a dobudovaním pôvodnej vodnej nádrže z roku 

1730, opravovaný v rokoch 1891-1892  a naposledy obnovovaný v rokoch 2007-2010.  Vodná nádrž 
Kolpašská veľká 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 ako unikátne 
technické dielo spojené s banskou činnosťou a využívaním energie vody, využívajúc existujúce        

danosti krajinného prostredia a aplikácie jednoduchých mechanizmov a zákonitostí.  
 Teleso hrádze ako zemný heterogénny typ hrádze, vybudované zo suťových hlín 
a usporiadané na spôsob jadrového tesnenia, pozostávajúce z jadra hrádze, návodného svahu, 
vzdušného svahu a koruny hrádze, sa do súčasnosti zachovalo v pôvodnom stave a rozsahu, pričom 
po poslednej rekonštrukcii vodnej nádrže bolo pôvodné kmenné opevnenie návodného svahu         
vymenené za novodobé kamenno-betónové    bloky, pôvodné kamenné spevnenie bolo obnovené 
iba v rozsahu kozlíkovej nosnej konštrukcie  tiahlového systému, pri päte vzdušného svahu bol         
pôvodný kamenný múr nahradený gabiónovým kamenným múrom s drenážou. Hrádza dodnes plní 
svoju pôvodnú funkciu zadržiavania vody v priestore zátopy nádrže. Spojovacia hrádza medzi          
vodnými nádržami Kolpašská veľká a Kolpašská malá bola pravdepodobne vybudovaná bez               
tesniaceho jadra iba jednoduchou úpravou a prispôsobením terénu. Súčasťou spojovacej hrádze      
zloženej z koruny hrádze, návodného svahu zo strany Kolpašskej malej vodnej nádrže a návodného 
svahu zo strany Kolpašskej veľkej vodnej nádrže je spojovací jarok, ktorý zabezpečoval prepojenie 

vôd oboch vodných nádrží pôvodne riešený ako otvorený kanál spevnený min. v rozsahu bokov      

kameňom, pri rekonštrukcii v rokoch 2007-2010  nahradený podpovrchovým priepustom – potrubím, 

ktorého vyústenia sú realizované kamenným obkladom. Spojovacia hrádza dodnes rovnako plní svoju 

pôvodnú funkciu zadržiavania naakumulovanej vody v priestoroch zátop oboch vodných nádrží 
a zároveň zabezpečuje ich vzájomné prepojenie. Dochovaná je vo svojom pôvodnom stave po          
poslednej obnove s novovybudovaným priepustom. Vodná nádrž mala pôvodne dva, neskôr jeden 
prívodný jarok – tzv. Horný prívodný jarok situovaný východným a severovýchodným smerom od 
vodných nádrží v smere na obec Banský Studenec a do údolia toku Jasenice, ktorý slúžil na prívod 
vody od zdroja – miestnych tokov – k obom vodným nádržiam, pričom na jeho trase sa nachádzajú 
dve miesta regulácie prezentované stavidlami. Časť Horného jarku (od regulácie I. po vodné nádrže) 
je v súčasnosti funkčná a bola obnovená a využitá počas obnovy oboch vodných nádrží v rokoch 

2007-2010, za objektom regulácie I. je jarok v mieste výstavby poľnohospodárskeho objektu            
zaniknutý, následne v dlhšom úseku rovnako lokálne zaniknutý (výstavba rodinného domu 
s príslušenstvom), následný úsek má čitateľnú najmä líniu jarku a obslužnú komunikáciu (profilácia 
jarku je zaniknutá z dôvodu využívania pozemku ako záhrady), koncový úsek jarku výstavbou            
poľnohospodárskych objektov nemá dochované napojenie jarku na tok Jasenice. Koryto jarku          
nebolo spevnené, s výnimkou častí s reguláciou (stavidlami), kde bolo koryto spevnené kamenivom v 
rozsahu bokov i dna. Toto riešenie – spevnenie koryta jarku kombináciou kameňa a kamenno-

betónových prefabrikátov bolo v rokoch 2007-2010 obnovené spolu s obnovou jedného zo stavidiel. 

Celková dĺžka Horného jarku predstavovala cca. 1400 m. Časť jarku od regulácie I. smerom k vodným            
nádržiam je v súčasnosti v prípade potreby plne funkčný, ostatný úsek jarku je bez využitia. S vodnou      

nádržou a jej jednotlivými časťami priamo súvisí technologické zariadenie –  technológia výpustného 
systému, ktorú tvorí dnový výpust, filtračný zrub, ovládanie dnového  výpustu, manipulačný objekt 

(tzv. mních), dnové potrubie, odtoková štôlňa so vstupom cez šachtu, odpadové koryto odtokovej 

štôlne realizované formou podpovrchového kanála so servisnými šachticami, ktoré je vyústené do 
otvoreného spevneného kanála, ktorý sa napája na koryto náhonného jarku resp. Jasenice.  Výpustný 
systém vybudovaný spolu s pôvodnou vodnou nádržou v rokoch 1730-1731 bol zásadnejšie obnovený 
v roku 1881 (najmä v rozsahu nahradenia dreveného potrubia kovovým) a pri poslednej rekonštrukcii 
nádrže v rokoch 2007-2010 (o. i. boli nahradené dnové uzávery – pôvodné deponované v priestoroch 

SVP š. p.), manipulačný objekt – tzv. mních (pôvodne drevená stavba) je zachovaný v podobe 
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z obnovy v 2. polovici 20. storočia ako murovaný objekt, v priebehu 20. storočia bolo realizované aj 
súčasné podpovrchové riešenie odpadového koryta, ktorého šachty, servisné šachtice a vyústenie do            
náhonného jarku sú výsledkom obnovy v rokoch 2007-2010.  Technológia je funkčná a využívaná 
v prípade potreby, pričom obnovená technológia zachovala technickú a technologickú podstatu       
pôvodného riešenia.  
  Predmetné súčasti Kolpašskej veľkej vodnej nádrže svojim situovaním v súvzťažnosti 
s vodnou nádržou – zátopou nádrže v rozsahu jej pôvodnej plochy podľa katastrálnej mapy z konca 

19. storočia, svojim hmotovo-priestorovým, materiálovým a technickým riešením, technickou 
a technologickou podstatou súvisiacou s funkciou vodnej nádrže sú nositeľmi predovšetkým             

historickej, krajinnej, architektonickej, remeselnej a technickej pamiatkovej hodnoty.   

   

 

 

                                                                                                        PhDr. Radoslav Ragač, PhD.  
                                        generálny riaditeľ 
           dočasne vymenovaný 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:  Mgr. Naďa Kirinovičová  
 

Príloha  

Poučenie o právach a povinnostiach vlastníka kultúrnej pamiatky 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o zápise do ÚZPF 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: .................................. 
 

 

Na vedomie: 

5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

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


