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REKONŠTRUKCIA HISTORICKÝCH VODNÝCH STAVIEB V OKOLÍ 

BANSKEJ ŠTIAVNICE 

RECOCONSTRUCTION HISTORICAL WATER WORKS  IN VICINITY OF 

BANSKÁ ŠTIAVNICA 

 Andrej Lipták 

Abstrakt: 

Významné postavenie vo vývoji priehradného staviteľstva na území Slovenska patrí unikátnej 

vodohospodárskej sústave umelých vodných nádrží – tajchov v okolí Banskej Štiavnice. Vznikať 

začali pred viac ako 500 rokmi, no v súvislosti s rozvojom banského priemyslu bolo dôležité obdobie 

ich výstavby v 1. polovici 18. storočia 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. spravuje 21 historických vodných stavieb, ktoré sú už 

20 rokov súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

V rámci Projektu obnovy historických vodných stavieb prebieha v súčasnosti  rekonštrukcia vodných 

stavieb Dolnohodrušská, Evička a Malá Richňavská. Technické riešenie rekonštrukcie vodných 

stavieb zabezpečí stabilitu a zvýši bezpečnosť hrádzových telies so zachovaním  ich historického 

charakteru. 
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Abstract: 

The unique water management system of artificial water reservoirs in surroundings of Banská 

Štiavnica has a significant role in the development of dam civil engineering in Slovakia. 

The Construction began more than 500 years ago, but important era in building of dams in the first 

half of the 18
th
 century was linked to the development of mining industry.  

The Slovak Water Management Enterprise, is a state owned company which supervises the 

management of twenty one historical waterworks, which have already been part of world culture and 

natural heritage sights  UNESCO for twenty years. 

The reconstruction of water works Dolnohodrušská, Evička and Malá Richňavská is being realized at 

present time in a frame of the Project for renovation of the historical waterworks. The Engineering 

solution of the reconstruction will ensure stability and increase of the safety of dam bodies with 

regard to their historical character.  
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1. REKONŠTRUKCIA BANSKOŠTIAVNICKÝCH VODNÝCH STAVIEB 

V priebehu rokov 1985 – 1995, do obdobia delimitácie rozhodujúcej časti systému boli 

zrealizované rekonštrukčné práce na VS Bančianska, VS Klinger, VS Veľká Vodárenská, VS 

Malá Vodárenská a čiastočná oprava VN Rozgrund. Od obdobia vypracovania Čiastkového 

projektu obnovy v roku 1996 boli zrekonštruované VS Móderštôlňa, VS Evička, VS 

Belianska, VS Vindšachtská. VS Rozgrund, VS Bakomi a VS Veľká a Malá Kolpašská. 

V súčasnom období prebieha rekonštrukcia vodných stavieb Dolnohodrušská, Evička a Malá 

Richňavská 
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VS DOLNOHODRUŠSKÁ 

Vodná stavba je situovaná v Hodrušškej doline na Hodrušskom potoku v rkm 10,4 nad obcou 

Hodruša-Hámre. Výstavba priehradnej hrádze a súvisiacich objektov prebiehala v rokoch 

1743-1744 pod dohľadom Samuela Mikovíniho. V roku 1812 boli spozorované na vonkajšej 

strane hrádze trhliny. V úsilí zabrániť rozširovaniu trhlín  začala sa hrádza zosilňovať. V roku 

1965 bola priehrada preliata a došlo k jej poškodeniu. Príčinou preliatia koruny hrádze bola 

nedostatočná kapacita bezpečnostného priepadu. Voda sa preliala cez korunu hrádze v mieste 

drevenej búdky s ovládacím zariadením uzáverov dnových výpustov. Na vzdušnej strane 

hrádze voda vymyla hlboký výmoľ. V roku 1965 bola vykonaná rekonštrukcia telesa hrádze 

a bol súčasne vybudovaný nový bezpečnostný priepad  

Podľa súčasného stavu kapacita bezpečnostného priepadu nevyhovuje požiadavkám, aby 

bezpečne previedla povodňovú vlnu Q100 ( 21 m
3
.s´

1
).  

Nakoľko dnový výpust nie je známy ani veľkosťou ani typom hradenia, nepoznáme ani jeho 

maximálnu kapacitu. Predpokladá sa, že minimálne prevedie dlhodobý priemerný prietok, 

t.j. 0,075 m
3
.s

-1
 čo je pre možnosť regulovania odtoku vody z nádrže VS Dolnohodrušská 

nepostačujúce. 

 

Na vodnej stavbe bol dňa 13.11. 2007 vykonaný výber staveniska, na základe ktorého bola 

stanovená predpokladaná objektová skladba. Po výberovom konaní na zhotoviteľa projektovej 

dokumentácie boli začaté meračské a projekčné práce, v rámci ktorých bola navrhnutá 

objektová skladba ako aj technické riešenie jednotlivých stavebných objektov. Technické 

riešenie vychádzalo z existujúceho stavu vodnej stavby, ktorá bola v danom období v plnej 

prevádzke, t. j hladina vody v nádrži bola na maximálnej prevádzkovej úrovni. Vypracovanie 

projektovej dokumentácie bolo ukončené v termíne 07/2010 s tým, že rekonštrukcia 

pozostáva z realizácie nasledovných stavebných objektov [1]: 

SO 01 Rekonštrukcia dnových výpustí pozostáva z vybudovania dvoch nezávislých potrubí 

DN 250 samostatne ovládaných. Každé potrubie má kapacitu prepúšťaného prietoku Qmax = 

0,343 m
3
.s

-1
 pri max. prevádzkovej hladine a Qmin = 0,241 m

3
.s

-1
 pri min. prevádzkovej 

hladine.  

SO 02 Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu  pozostáva zo zníženia dna prepadovej 

hrany  z pôvodnej kóty  529,36 m n.m. na kótu 528,54 m n.m. Súčasťou  rekonštrukcie je 

podchytenie bočných múrov bezpečnostného prepadu vŕtanými mikropilotami, úprava 

bočných stien a výmena zábradlia.   

SO 03 Rekonštrukcia opevnenia návodného svahu pozostáva z odstránenia pôvodného 

poškodeného opevnenia, dosypania podkladnej štrkovej vrsty a vybudovania nového 

kamenného opevnenia návodného svahu.  

SO 04 Štôlňa dnových výpustí sa realizuje ako nová štôlňa zo vzdušného portálu  v mieste 

terajšej štôlne na návodnú stranu  do miesta  umiestnenia uzáveru  súčasnej dnovej výpuste. 

Po  vyrazení štôlne sa  do štôlne osadia potrubia dnových výpustí  a štôlňa sa zabetónuje.  

SO 05 Úprava koruny hrádze pozostáva z vyrovnania a zatrávnenia po realizácii stavby.  

SO 06 Zariadenia na pozorovanie a meranie sú geodetické výškové body, vodočetná lata a 

pozorovacie sondy  v objekte hrádze.  

NUS 01 Dočasná prístupová cesta pod hrádzu umožní prístup mechanizmov k portálu 

štôlne počas rekonštrukcie. 

 

S realizáciou rekonštrukcie bolo začaté v auguste 2013. V letných a jesenných mesiacoch 

roku 2013 bolo vykonané postupné znižovanie hladiny až po úplné vyprázdnenie nádrže, v 

rámci ktorého sa vykonal výlov rýb. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Počas stavebých prác sa v roku 2013 vybudovala dočasná prístupová cesta, v rámci ktorej 

bolo potrebné vykonať mimoriadnu ťažbu dreva na pozemkoch lesného fondu a na objekte 

bezpečnostného priepadu sa zrealizovalo podchytenie bočných múrov vŕtanými 

mikropilotami DN 300 z oceľových rúr vyplnených zvibrovaným betónom.  

 
Obr. Pohľad na návodný svah hrádze počas znižovania hladiny 

 

 

 
Obr. Pohľad na nádržný priestor po vyprázdnení 
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Obr. Dočasná prístupová cesta 

 

 

 
Obr. Vŕtanie mikropilót na bezpečnostnom priepade 
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Po prerušení stavebných prác počas zimných mesiacov kvôli klimatickým podmienkam bola 

v mesiaci apríl 2014 opätovne začatá rekonštrukcia vodnej stavby. V súčasnosti sú 

vykonávané rekonštrukčné práce na objekte bezpečnostného priepadu a na 

objekte kamenného opevnenia návodného svahu hrádze. Po vybudovaní portálu boli začaté 

práce na budovaní štôlne dnových výpustov. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie je v termíne 

01/2015   
 

 
Obr. Pohľad na portál štôlne 

 

 
Obr. Pohľad na kamenné opevnenie návodného svahu hrádze 
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VS EVIČKA 

Účelom rekonštrukcie vodnej stavby Evička je zabezpečiť stabilitu a zvýšiť bezpečnosť 

hrádzového telesa pri  zachovaní jeho historického charakteru. V rámci sústavy Piargských 

vodných stavieb Bakomi – Vindšachtská - Evička, je VS Evička najnižšie položenou, ktorá 

neumožňovala adekvátne ovládanie hladiny v celom nádržnom priestore. Voda bola 

neovládateľne odvádzaná bezpečnostným priepadom pod vodnú stavbu, čím dochádzalo pri 

zvýšenej zrážkovej činnosti a najmä na jar pri topení snehu k zaplavovaniu územia pod 

vodnou stavbou. 

 
Obr. Pohľad na vodnú stavbu po vypustení 

 

 
Obr. Pohľad na vodnú stavbu po rekonštrukcii 
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Obr. Pôvodný uzáver v štôlni dnových výpustov                        Obr. Nový uzáver v štôlni dnových výpustov 

 

Z tohto dôvodu bolo navrhnuté technické riešenie rekonštrukcie, ktoré pozostáva 

z nasledovných stavebných objektov [2]: 

SO 01 – Rekonštrukcia dnového výpustného systému 

Výpustný systém nebol úplne funkčný, fungoval len guľový uzáver v štôlni na vzdušnej 

strane hrádze. Rekonštrukcia sa týka výmeny ovládacieho zariadenia a drevených vodiacich 

sediel. Samotný vtokový objekt sa vybudoval nový s dvoma uzávermi. Ovládanie uzáverov je 

vyvedené tyčami uloženými na drevených sedlách do existujúceho mnícha na hrádzi.  

SO 02 – Rekonštrukcia štôlne dnového výpustu 

Štôlňu dnovej výpuste tvorí kamenná obmurovka, ktorá je v dobrom technickom stave. Dno 

štôlne sa vybetónovalo a vyspádovalo smerom do nového stredového žľabu. Na výpustné 

potrubie sa osadil nový uzáver DN 250..   

SO 03 – Rekonštrukcia návodného opevnenia 

Celá návodná strana hrádze v dĺžke 166,97 m je opevnená novou kamennou dlažbou na sucho 

opretou o kamennú pätku. Opevnenie začína 0,5 m pod korunou hrádze do hĺbky 3,0 m. 

V rámci tohto objektu bude vyrovnaná koruna hrádza zemným násypom a zatrávnená.  

SO 04 – Úprava koryta od bezpečnostného priepadu a štôlne dnového výpustu 

V rámci rekonštrukcie vodnej stavby bude zrealizovaná úprava odpadového koryta od 

bezpečnostného prepadu až pred štôlňu. Rovnako sa upraví aj napojenie výtoku zo štôlne do 

koryta potoka Štiavnica.  

 

Rekonštrukcia vodnej stavby bola začatá v októbri 2012. V tomto období sa vykonalo 

vyprázdnenie nádrže a výlov rýb. Podstatným obdobím rekonštrukcie bol rok 2013, kedy sa 

vykonali práce na objektoch dnového výpustného systému, návodného opevnenia hrádze a na 

objekte štôlne dnového výpustu.  V jarných mesiacoch roku 2014 prebiehala výstavba 

odpadového koryta od bezpečnostného priepadu. K termínu ukončenia rekonštrukcie 06/2015 

je potrebné vykonať terénne úptavy a úpravu koruny hrádze.  
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VS MALÁ RICHŇAVSKÁ 

Richňavské vodné stavby sa začali stavať v r.1738 až 1740. Pôvodne bola postavená 

len jedna hrádza. Po naplnení nádrž neudržala vodu natrvalo na maximálnej výške hladiny. 

Zistilo sa, že v severozápadnej časti nádrže sú geologické vrstvy podkladu čiastočne 

priepustné.  Z toho dôvodu bola vybudovaná ďaľšia hrádza asi 190 m dlhá, ktorá smerovala 

približne od stredu hlavnej nádrže a rozdelila pôvodnú jedinú nádrž na dve samostatné nádrže. 

Prehradenie sa vykonalo až keď boli vybudované jarky a vodné štôlne okrem novej štôlne, 

ktorá spájala hladinu malej nádrže s hladinou nádrže Bakomi. Táto bola vyrazená z dna Malej 

Richňavy a vyúsťovala pri nádrži Bakomi. Malá nádrž nemala vlastné prítokové jarky plnila 

sa cez spojovaciu chodbu vybudovanú v priečnej hrádzi vypúšťacím zariadením z veľkej 

nádrže, prípadne prečerpávacím zariadením. 

Obidve nádrže sú spojené vodnou štôlňou, preto hladiny v obidvoch nádržiach mali 

mať rovnakú výšku. Objem vody v nádržiach výrazne závisel od výdatnosti klimatických 

zrážok. Hladina vody v nádrži Malá Richňava však nikdy nedosiahla výšku hladiny v nádrži 

Veľká Richňava. Aj keď v jarných mesiacoch došlo k n naplneniu nádrže, cez priesaky v dne 

vodnej nádrže  dochádzalo k únikom vody a Malá Richňava strácala objem vody, čím sa 

znižovala aj výška hladiny vody vo vodnej nádrži. Tieto problémy spôsobili to, že vypúšťanie 

vôd z Richňavských vodných nádrží bolo komplikované z toho dôvodu bola vyprojektovaná 

zložitá viacnásobná sústava vodných uzáverov a vodných štôlní, ktorými bolo možné 

regulovať rozvádzanie akumulovanej vody vo vodných nádržiach. 

 
Obr.: Pohľad na nádržný priestor, v pozadí vtok do Dolnej Bakomi štôlne 
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Obr.: Pôvodný uzáver v Dolnej Bakomi štôlni                           Obr, Spojovacia šachta z Hornej do Dolnej 

                                                                                                                Bakomi štôlne                                    

         Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie prevádzkových postupov pri vypúšťaní objemu 

nádrže Malej Richňavy. Toto zlepšenie pozostáva z vybudovania nového združeného 

funkčného objektu, ktorý nahradí doteraz používané manipulovanie s guľovým dnovým 

uzáverom umiestneným v priestore Dolnej vodnej  Bakomi štôlne vo vzdilalennosti cca 

350 m od Dolného portálu. Prístup k tomuto uzáveru je však v súčasnosti možný iba cez 

Hornú Bakomi štôlňu a prepojovaciu šachtu do Dolnej Bakomi štôlne. Vybudovaním 

združeného funkčného objektu bude zároveň zabezpečené stabilizovanie maximálnej hladiny 

v nádrži bez nutnosti zasahovania do vystrojenia objektu, t.j. osadenie bezpečnostného 

prepadu a odvádzanie prepadového množstva vody cez dnové potrubia do nádrže vodnej 

stavby Bakomi. 

Súčasťou stavby je tiež rekonštrukcia hradenia na priečnej hrádzi (medzi Veľkou a Malou 

Richňavskou nádržou). Rekonštrukcia pozostáva z výmeny a z obnovy funkcie stavidla medzi 

oboma nádržami. Cez objekt hradenia na priečnej hrádzi bude možné prepojenie objemov 

Malej a Veľkej Richňavy .                                                   . 
Členenie stavby na stavebné objekty je navrhované nasledovne [3]: 

SO 01 Združený funkčný objekt 

SO 02 Prístupová komunikácia k združenému funkčnému objektu 

SO 03    Dolná Bakomi štôlňa 

SO 04 Rozdeľovací objekt 

SO 05 Rekonštrukcia hradenia na priečnej hrádzi 

SO 06 Opevnenie brehu Malej Richňavy 

 

S rekonštrukciou vodnej stavby bolo začaté v termíne 10/2013, kedy bolo vykonané 

vyprázdnenie nádrže a výlov rýb. Predpoklad ukončenia stavebných prác je v prvej polovici 

roku 2015. 

2. ZÁVER 

Zastaralosť a nefunkčnosť bezpečnostných zariadení vodných stavieb a ich neodborné 

prevádzkovanie spôsobili v minulosti viaceré havarijné situácie. Väčšina existujúcich 

vodných stavieb nespĺňala kritéria bezpečnosti, podmienky noriem a legislatívnych predpisov. 

Sumárne možno charakterizovať nedostatky stavieb pred ich obnovou nasledovne: 
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 havárijné stavy dnových výpustov. Pôvodné tiahla na ovládanie uzáverov dnových 

výpustí vôbec neexistovali, alebo boli v takom stave, že nebolo možné s nimi 

manipulovať. 

 malé prevýšenie koruny hrádze nad maximálnu prevádzkovú hladinu, keď nádrže nemali 

vytvorený dostatočný záchytný retenčný priestor. 

 nízka kapacita bezpečnostných priepadov, ktoré boli poddimenzované 

a v nevyhovujúcom technickom stave. 

 podmáčanie hrádzí priesakmi cez hrádzové teleso. 

 vodné stavby neboli vybavené zariadeniami na pozorovanie a meranie. 

 vodné stavby sú veľmi ťažko, alebo vôbec neprístupné dopravnými prostriedkami, čo 

znemožňuje možnosť operatívneho zásahu v prípade havárie vodnej stavby 

 v dôsledku zanedbanej údržby záchytných jarkov, ktoré tieto nádrže napájali, bola 

hladina vody v nádržiach podstatne poklesnutá. 

  V súčasnosti je podľa dostupných materiálov v okolí Banskej Štiavnice evidovaných okolo 

37 nádrží z pôvodného vodohospodárskeho systému. 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica spravoval už od roku 1983  

7 vodných nádrží, z ktorých vodárenskú nádrž Rozgrund už od roku 1981. Z dôvodu 

likvidácie podniku Rudné Bane š.p. Banská Bystrica a po dohovore medzi Ministerstvom 

pôdohospodárstva a Ministerstvom hospodárstva SR v prvom polroku 1995 delimitáciou 

pribudlo v prospech Povodia Hrona š.p. Banská Bystrica, ako odbornej vodohospodárskej 

organizácii 14 vodných nádrží. 

Banskoštiavnické vodné stavby ako unikátne technické pamiatky (z celkového počtu 

21 vodných nádrží v správe našej organizácie je 16 nádrží v štátnom zozname technických 

pamiatok a 6 nádrží  vo svetovom súpise priehrad ICOLD-u) dokumentujú dôvtip a zručnosť 

ich tvorcov a reprezentujú vysokú úroveň vodného staviteľstva v 18.a 19.storočí a nestratili 

svoj význam ani v súčasnosti. 

Pretože Banskoštiavnické vodné stavby ako jedna z prvých vodohospodárskych sústav v 

Europe sú svedectvom bohatej histórie nášho národa, jeho technickej vyspelosti je potrebné 

aby sa táto pamiatka zachovala aj generáciám prichádzajúcim po nás. Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica ako súčasný prevádzkovateľ 

Banskoštiavnických vodných stavieb im bude naďalej venovať potrebnú starostlivosť, ktorú si 

právom zaslúžia. 
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