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Abstrakt: 

Slávna minulosť mesta Banskej Štiavnice je úzko zviazaná s výskytom zlatých a strieborných rúd, 

rozvojom vedy a techniky, ako aj s budovaním vodných nádrží (tajchov) pre akumuláciu energetickej 

a technologickej vody pre potreby baníctva. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v súčasnosti spravuje 20 historicky vzácnych vodných 

nádrží, ktoré sú od roku 1993 spolu s mestom Banská Štiavnica zapísané do Zoznamu  svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  

V rámci Projektu obnovy historických vodných stavieb správca SVP, š.p. zrealizoval rekonštrukcie už 

na 12 vodných stavbách, v rokoch 2007 až 2009 vykonal rozsiahlu opravu kolpašských tajchov a to 

VS Veľká a Malá Kolpašská, v blízkosti obce Banský Studenec. Rekonštrukcia vodných stavieb 

zabezpečila stabilitu  a  bezpečnosť hrádzových telies so zachovaním  ich historického charakteru. 
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Abstract: 

A renowned history of the town of Banská Štiavnica is closely tied up with the occurrence of gold and 

silver ore in the area, development of science and technology and constructing of reservoirs to storage 

water for energetic and technologic use in mining.  

Slovak Watermanagement Enterprise, state enterprise is currently managing 20 historic reservoirs of 

great cultural value as they were along with the town of Banská Štiavnica proclaimed by the UNESCO 

to be a World Heritage Site in 1993.  

As a part of the project Restoration of Historical Reservoirs, Slovak Watermanagement Enterprise has 

brought 12 reconstructions into effect. Between 2007 and 2009 an extensive reconstruction was done 

at reservoirs Veľká and Malá Kolpašská situated near the village of Banský Studenec. The 

reconstruction of reservoirs brought stability and security of dam objects so their historical value is 

being preserved. 
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1. ÚVOD 

Veľký Kolpašský tajch sa začal stavať v roku 1730 pod vedením sliezskeho majstra -staviteľa. 

Hneď po realizácii výstavby sa začali prejavovať priesaky a následne trhliny, čím sa nádrž 

znefunkčnila.  

Tento problém sa začal riešiť príchodom Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnice v roku 

1735. Vďaka jeho vynikajúcim schopnostiam i skúsenostiam s výstavbou hrádzí na Dunaji sa 

mohlo prikročiť k oprave a k prestavaniu tohto tajchu. Aj keď oprava z roku 1735 nebola 

úspešná, k definitívnej oprave a zvýšeniu hrádze dochádza až v roku 1746, opäť pod vedením 
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Samuela Mikovíniho, ktorý v tom čase súčasne viedol aj výstavbu priečnej hrádze na Veľkej 

Richňave. Po jej realizácii dosiahla výška hladiny vody cca 14 m a zvýšil sa aj objem vody na 

súčasných vyše 700 000 m
3
.  

Súčasne s opravou hrádze sa budovali aj prítokové jarky. Celková dĺžka prítokových jarkov 

bola viac než 10 km. Odvodňovali plochu väčšiu než 7 km
2
.  

Malý Kolpašský tajch bol vybudovaný roku 1774. Vznikol predĺžením hlavnej hrádze 

veľkého tajchu. V konzultačných protokoloch sa spomína ako Neue Golbacher Teuch. 

Priemerný ročný odber vody z oboch nádrží (pre potreby Šachty František, banskoštiavnickej 

centrálnej huty a systému stúp a úpravníckych zariadení v antolskej doline) sa blížil k dvom 

miliónom kubíkov vody. 

VS Veľká a Malá Kolpašská prešli od 1. júna 1995 do správy Povodia Hrona š. p. Banská 

Bystrica.  

Hydrologicky kolpašské tajchy patria do povodia Hrona, hoci historické využívanie 

odvádzalo vodu cez sústavu prívodných jarkov do povodia Ipľa (cez VT Štiavnica). 

Zaujímavosťou je aj zachovaný objekt akvaduktu, ktorým bola voda vedená ponad bývalú 

železničnú trať. Zaraďuje sa medzi sedem „štiavnických divov“. 

2. HLAVNÉ PARAMETRE VODNÝCH STAVIEB: 

Veľká Kolpašská:                                         Malá Kolpašská: 

Typ hrádze                   zemná homogénna            Typ hrádze                  zemná homogénna 

Výška hrádze                     14,20 m                          Výška hrádze                       6,80 m 

Dĺžka hrádze             195 m   Dĺžka hrádze                         94 m 

Šírka koruny hrádze             3,0 m              Šírka koruny hrádze             3,0 m 

Kóta koruny hrádze          600,60 m n.m          Kóta koruny hrádze          600,60 m n.m 

Max. prevádzková hladina  598,80 m n.m          Max. prevádzková hladina  598,80 m n.m 

Min. prevádzková hladina   596,80 m n.m            Min. prevádzková hladina   596,80 m n.m 

Max. retenčná hladina         599,10 m n.m             Max. retenčná hladina         599,10 m n.m 

Sklon návodného svahu 1:1,5   Sklon návodného svahu        1:1,5 

Sklon vzdušného svahu 1:1,6,1:2,25,1:5 Sklon vzdušného svahu         1:1,6 

Objem celkový             725 864 m
3
  Objem celkový            24 825 m

3
 

Objem retenčný               52 000 m
3
                   Objem retenčný                     4 350 m

3
                                                                 

N- ročné prietoky              Q100 7,5 m
3
.s-

1
                 N- ročné prietoky             Q100  6,5 m

3
.s-

1
 

3. REKONŠTRUKCIA VODNEJ STAVBY  

3.1. Generálny projektant stavby: 

VODOTIKA, a.s., Černyševského 26, Bratislava, Ing. Kedrovič Miloš 

 

Dátum začiatku prác: 13.9.2007 

Dátum ukončenia prác: december 2008 

Celkové náklady stavby: 740 660 € 

3.2. Rekonštrukcia vodnej stavby  členená na stavebné objekty: 

SO 101 Rekonštrukcia dnového výpustu 

SO 102 Bezpečnostný priepad  
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SO 103 Spojovací objekt 

SO 104  Odpadové potrubie od dnového výpustu 

SO 105 Úprava koruny a vzdušného svahu hrádze 

SO 106 Rekonštrukcia opevnenia návodného svahu hrádze 

SO 107 Odvodnenie vzdušného svahu hrádze 

SO 108 Rekonštrukcia rozdeľovacieho objektu I. 

SO 109 Rekonštrukcia rozdeľovacieho objektu II. 

SO 110 Sanácia vzdušnej päty hrádzového telesa 

SO 111  Rekonštrukcia štôlne dnového výpustu 

3.3. Vykonané opravy: 

Stavba bola navrhnutá ako rekonštrukcia, ktorej účelom bolo zvýšenie bezpečnosti stavby 

a sfunkčnenie existujúcich objektov. Stavebné práce v plnom rozsahu realizoval správca 

vodných stavieb, Slovenský vodohospodársky podnik š. p. prostredníctvom svojej Správy 

povodia stredného Hrona so sídlom vo Zvolene. 

Samotným prácam predchádzalo vypustenie nádrží. Na Malej Kolpašskej nebolo funkčné 

ovládanie dnových uzáverov. Tiahla boli zhotovené z dubových hranolov cca 8x13 cm, na 

konci napojené na kovanie tabuľového uzáveru, resp. na závitovú tyč uchytenú v stolici 

ovládania  v manipulačnom objekte na korune hrádze – mníchu. Opravou prehnitých 

a polámaných tiahiel sa podarilo otvoriť dlhodobo neovládateľné uzávery a nádrž vypustiť. 

Masívnym zanesením dna nádrže však došlo k opakovanému upchávaniu dnového potrubia 

(železná hrubostenná rúra Ø 300 mm). Opakovaným prečisťovaním potrubia tlakovou vodou 

a úplným obnažením vtokového objektu bolo možné demontovať dnové uzávery a očistiť 

robustný liatinový nohavicový segment na dne nádrže. Jeho osadenie a precízne konštrukčné 

prevedenie nebránili ďalšiemu použitiu. Ovládanie dnových uzáverov po rekonštrukcii 

kopíruje historickú predlohu. Pôvodne bol vtok do dnových vyústí na päte hrádze chránený 

drevenou klietkou. Po rekonštrukcii bude chránený železobetónovými krídlami a kovovými 

hrablicami. 

 

 
Obrázok č.1. VS Malá Kolpašská - Liatinový nohavicový segment 

 

Rekonštrukciou malého tajchu sa obnovila štôlňa na vzdušnom svahu. Klenba vstupného 

portálu bola prepadnutá a zavalená niekedy v 60-tych rokoch 20-teho storočia. V úseku medzi 

ukončením potrubia v hrádzovom telese Malej Kolpašskej a vzdušným svahom sa vybudovala 

priechodná štôlňa kvôli bezpečnej prevádzke vodnej stavby pri manipulácii s vodou v nádrži. 
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Obrázok č.2. VS Malá Kolpašská – obnaženie pôvodnej dnovej štôlne 

 

Práce pokračovali opevnením návodného svahu. Po opätovnom posúdení a konzultáciám 

s pracovníkmi miestneho pracoviska Pamiatkového úradu Banská Štiavnica, sa opevnenie 

návodného svahu vybudovalo z prefabrikátov IBT 5-10 v kombinácii s kamennou dlažbou 

z dôvodu nepriaznivých účinkov pod vplyvom kolísania hladiny na návodný svah najmä 

v zimnom období. 

 

 
Obrázok č.3. VS Veľká Kolpašská – opevnenie návodného svahu, pred a po oprave 

 

Spoločným objektom oboch nádrží je bezpečnostný priepad. Je zrealizovaný z betónových rúr 

DN 1000 uložených pod povrchom terénu na vzdušnej strane hrádzového telesa (kvôli 

bezpečnosti pracovníkov prevádzkovateľa a verejnosti). Prietoky sú odvádzané do toku 

Jasenica priamo pod nádržami. Nádrže sú prepojené spojovacím objektom s dĺžkou 16,5 

metra (jeho rekonštrukcia je samostatným stavebným objektom). Po rekonštrukcii 

bezpečnostného priepadu aj spojovacieho objektu boli pohľadové betónové časti obložené 

ryolitovým obkladom.   

Vypustenie Veľkej Kolpašskej prinieslo prekvapenie v podobe vtokového objektu na dne 

nádrže. Je vybudovaný z precízne opracovaných kamenných blokov pochádzajúcich 

pravdepodobne z neďalekého povrchového lomu pyroxenického andezitu. Po osadení dvoch 
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nových posúvačov  DN 250 na existujúce potrubie v hrádzi, zostal tento celok zachovaný 

v nezmenenej podobe.  

 

 
Obrázok č.4. VS Veľká Kolpašská – pôvodný vtokový objekt z opracovaných kamenných blokov 

 

Ovládanie nezávislých posúvačov opäť rešpektuje historickú predlohu – ručne z mnícha na 

korune hrádze. Ovládacie tiahla sú vedené na dubovej konštrukcii osadenej priamo do 

návodného svahu hrádze. 

Na pôvodných bronzových vodiacich doskách uzáverov vidieť vyrazené roky 

predchádzajúcich opráv, z rokov 1873 a 1897. 

 

 
Obrázok č.5. VS Veľká Kolpašská – bronzové vodítko pôvodného zasúvadla 

 

Vodné stavby Veľká a Malá Kolpašská neboli budované na vodnom toku, ich plnenie sa 

zabezpečovalo, ako v prípade mnohých tajchov v pôvodnom systéme, cez zberné jarky 

a rozdeľovacie objekty na nich. Súčasťou objektovej skladby bola preto aj rekonštrukcia 

schátraných (aj keď stále funkčných) rozdeľovacích objektov (I a II). 
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Obrázok č.6. Rekonštrukcia rozdeľovacieho objektu I. so stavidlom, pred a po oprave 

 

Odvodnenie územia na vzdušnom svahu si z dôvodu zvýšeného zamokrenia, ktoré sa ukázalo 

počas výkopu drenážnych rebier, vyžiadalo zrealizovať zväčšený rozsah oproti projektu. 

Pätné drény sú zvedené do prefabrikovanej mernej šachty v záhrade rodinného domu pod 

hrádzou. 

 

Veľké Kolpašské jazero bolo Všeobecne záväznou vyhláškou KÚŽP v Banskej Bystrici č. 

6/2008 vyhlásené za vody vhodné na kúpanie. Toto vzal prevádzkovateľ na zreteľ pri úprave 

koruny hrádze po ukončení stavebných prác na ostatných objektoch. Bola zrušená nespevnená 

cesta  po korune hrádze, rozšírili sa zatrávnené plochy na miesta oddychu pre mnohopočetnú 

návštevnosť rekreantov prichádzajúcich do oblasti aj zo širšieho okolia. Pre vylúčenie 

prejazdu motorových vozidiel  po korune hrádze boli na všetky vstupy osadené drevené 

zábrany. 

 

 
Obrázok č.7. VS Veľká a Malá Kolpašská – po rekonštrukcii 
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4. ZÁVER 

Tajchy dotvárajú ráz okolitej krajiny a vďaka klimatickým pomerom a prírodnej scenérii sú 

vyhľadávaným rekreačným objektom. Záujem verejnosti o túto atraktívnu lokalitu po 

rekonštrukcii výrazne stúpol (ako u všetkých doteraz zrealizovaných rekonštrukcií v zmysle 

plnenia „Čiastkového projektu obnovy“). 

Zrealizovaním rekonštrukcie akejkoľvek historickej vodnej stavby sa začína úplne nové 

obdobie v prevádzkovaní takejto stavby. 

Nastúpený súčasný trend vytvára predpoklad bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústavy 

v budúcnosti, ako dôstojného odkazu dnešnej vodohospodárskej generácie, spravujúcej časť 

svetového dedičstva UNESCO pre generácie ktoré prídu po nás. 

Ostáva dúfať, že hoci  pôvodne projektované na zhruba storočnú životnosť, ostanú tajchy pre 

obdiv a rozumné využívanie aj našim nasledovníkom.  
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