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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  

 

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. 7792/3, 7792/4, 7885/2, 7319/1, k. ú. Banská Štiavnica a parc. CKN č. 906,        
k. ú. Banky; priepad hrádze na parc. CKN č. 7885/2, 7319/1, 7792/4, k. ú. Banská Štiavnica a parc. 
CKN č. 904, 910, k. ú. Banky; kanál vodný (Schönlindenský zberný jarok) na parc. CKN č. 7885/2, 
7792/4, 7793/4, 7793/5, k. ú. Banská Štiavnica a parc. CKN č. 908, 915, 916, 1071, k. ú. Banky; kanál 
vodný (Rozgrundský zberný jarok) na parc. CKN č. 7765/1 (EKN č. 6617/11), k. ú. Banská Štiavnica 
a parc. CKN č. 898, 899, 900, 901, 1090, 1091, k. ú. Banky; zariadenie technologické na parc.            
CKN č. 7885/2, 7792/3, 7792/4, k. ú. Banská Štiavnica a parc. CKN č. 906, 910, k. ú. Banky; zátopu 
nádrže na parc. CKN č. 7885/1 (EKN č. 2834/9), 7319/1, 7241/2 (EKN č. 2814/4), k. ú. Banská 
Štiavnica, ako súčasti národnej kultúrnej pamiatky Nádrž vodná Rozgrund v Banskej Štiavnici, okr. 
Banská Štiavnica na parc. CKN č. 7885/2, k. ú. Banská Štiavnica, evidovanej v ÚZPF pod č. 3272/1, 
vyhlásenej Povereníctvom kultúry SNR č. 26.1185/55 dňa 18. 5. 1955. 

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 katastrálnom území Banská 
Štiavnica a katastrálnom území Banky, ktoré sú vo vlastníctve:  
k. ú. Banská Štiavnica: parc. CKN č. 7319/1, 7792/3, 7792/4, 7793/4, 7793/5, 7885/2 v zmysle listu 
vlastníctva (LV) č. 4657 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského 
vodohospodárskeho podniku š. p., Radničné nám. 8, 969 01 Banská Štiavnica; parc. EKN č. 2834/9, 
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2814/4, 6617/11 v zmysle LV č. 1 a LV č. 3076 vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, 
Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica, v nájme spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. 
s r. o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica (len parc. EKN č. 2834/9, 2814/4); list vlastníctva 
k pozemkom parc. CKN č. 7765/1, CKN č. 7885/1, CKN č. 7241/2 nezaložený; 
k. ú. Banky: parc. CKN č. 904, 906, 908, 910 v zmysle LV č. 1162 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej 
republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., Radničné nám. 8, 969 01 Banská 
Štiavnica; parc. CKN č. 899, 901, 915, 916, 1071 v zmysle LV č. 1372 vo výlučnom vlastníctve Mesta 
Banská Štiavnica, Radničné nám. 1. 969 01 Banská Štiavnica, v nájme spoločnosti Mestské lesy Banská 
Štiavnica, spol. s r. o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica; parc. CKN č. 900, 1090 v zmysle           
LV č. 1406 vo výlučnom vlastníctve Bohumíra Mojžiša, Dr. J. Straku 1543/6, 969 01 Banská Štiavnica;                 
parc. CKN č. 898, 1091 v zmysle LV č. 1318 v spoluvlastníctve Dariny Chovancovej, r. Mojžišovej, 
Sídlište pod Ralskem 594, 471 24 Mimoň, ČR (spoluvlastnícky podiel 1/2) a Milana Mojžiša, Svätý 
Anton 136, 969 72 Svätý Anton (spoluvlastnícky podiel 1/2). 
 
 

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 21. 12. 2021 
správne konanie o vyhlásení hrádze, priepadu hrádze, kanála vodného (Schönlindenský zberný jarok), 
kanála vodného (Rozgrundský zberný jarok), zariadenia technologického a zátopy nádrže (rozšírenie 
rozsahu evidovanej kultúrnej pamiatky o ďalšie parcely) ako súčastí národnej kultúrnej pamiatky 
Nádrž vodná, tzv. vodná nádrž Rozgrund v Banskej Štiavnici, 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.  

Účastníkom konania – známym vlastníkom nehnuteľností a dotknutej obci bolo oznámenie 
o začatí konania spolu s podkladom rozhodnutia doručené nasledovne: Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku š. p. Banská Štiavnica a Mestu Banská Štiavnica dňa 21. 12. 2021, 
Mestským lesom Banská Štiavnica, spol. s r. o. Banská Štiavnica dňa 6. 1. 2022, Bohumírovi Mojžišovi 
dňa 27. 12. 2021, Milanovi Mojžišovi dňa 3. 1. 2022, Darine Chovancovej dňa 7. 1. 2022.  

Vzhľadom na neznámych účastníkov konania – neznámych vlastníkov pozemkov - parc.        
CKN č. 7765/1, 7885/1, 7241/2 v k. ú. Banská Štiavnica (list vlastníctva nezaložený) správny orgán 
doručoval oznámenie o začatí správneho konania formou verejnej vyhlášky. Verejná vyhláška bola na 
úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 22. 12. 2021 a zvesená dňa 7. 1. 2022, na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Banskej Štiavnici bola verejná vyhláška vyvesená dňa 23. 12. 2021 
a zvesená dňa 7. 1. 2022. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Oznámenie 
o začatí konania bolo dňa 4. 1. 2022 doručené aj Slovenskému pozemkovému fondu Bratislava.  

Správny orgán zároveň stanovil účastníkom konania lehotu na vyjadrenie sa k podkladu 
rozhodnutia do 14. 1. 2022. K oznámeniu o začatí správneho konania alebo k podkladu rozhodnutia 
sa účastníci konania nevyjadrili. 

V priebehu konania správny orgán doplnil podklad rozhodnutia – špecifikoval rozsah 
navrhovanej kultúrnej pamiatky – pamiatkových objektov Kanál vodný (Schönlindenský zberný jarok) 
a Kanál vodný (Rozgrundský zberný jarok) doplnením ďalších dotknutých parciel, ktorými predmetné 
líniové objekty – vodné kanály prechádzajú a aktualizoval mapové vyznačenie oboch vodných kanálov 
na aktuálnej katastrálnej mape, ktoré tvorili súčasť podkladu. Doplnením parciel do rozsahu 
navrhovanej kultúrnej pamiatky nedošlo k rozšírenie okruhu účastníkov konania. Oznámenie 
o doplnení podkladu rozhodnutia bolo účastníkom konania doručené nasledovne: Mestu Banská 
Štiavnica dňa 2. 3. 2022, Slovenskému vodohospodárskemu podniku š. p. Banská Štiavnica                
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dňa 3. 3. 2022, Mestským lesom Banská Štiavnica, spol. s. r. o. Banská Štiavnica a Darine Chovancovej 
dňa 9. 3. 2022,  Bohumírovi Mojžišovi a Milanovi Mojžišovi dňa 8. 3. 2022. 

Oznámenie o doplnení podkladu bolo doručované aj verejnou vyhláškou vyvesenou na 
úradnej tabuli správneho orgánu dňa 3. 3. 2022 a zvesenou dňa 18. 3. 2022, na úradnej tabuli 
Mestského úradu Banská Štiavnica vyvesenou dňa 8. 3. 2022 a zvesenou dňa 23. 3. 2022. Pätnásty 
deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Oznámenie o doplnení podkladu rozhodnutia 
bolo dňa 2. 3. 2022 doručené aj Slovenskému pozemkovému fondu.  

Správny orgán určil účastníkom konania lehotu na vyjadrenie sa k doplnenému podkladu do 
18. 3. 2022. K obsahu doplneného 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 vodnej nádrže 
Rozgrund 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 
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, priepadu hrádze, oboch vodných kanálov (banských jarkov), zariadenia 
technologického a zátopy nádrže za národnú kultúrnu pamiatku ako súčastí vodnej nádrže Rozgrund 
– banského vodohospodárskeho diela.  

Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že predmetné objekty tvoria súčasť  vodnej nádrže 
Rozgrund – sú jej stavebno-konštrukčnými časťami, doplnené technologickým zariadením, ktoré 
zabezpečujú jej funkčnosť, tzn. reguláciu vody. Nakoľko súčasný rozsah evidovanej národnej kultúrnej 
pamiatky Nádrž vodná Rozgrund, vyhlásenej v roku 1955 a evidovanej v rozsahu parcely                     
CKN č. 7885/2 v k. ú. Banská Štiavnica (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 vybudovaný v roku 1743-1744 podľa 
projektu Samuela Mikovíniho, upravovaný a opravovaný v 2. polovici 18. storočia (zväčšenie 
a zvýšenie hrádze) a koncom 19. storočia (opravy vodnej nádrže). Plán zvýšenia hrádze o 1 siahu 
(1,896 m) vypracoval Jozef Lill, ktorý pravdepodobne viedol aj práce s tým spojené. Na úhrade 
nákladov na ďalšie opravy vodnej nádrže v roku 1891 sa podieľaj závod Horná Bíberova štôlňa, 
Spodné banské závody Ján Jozef Geramb, banské ťažiarstvo Vindischleuten, ako majiteľ mlyna obec 
Vyhne – Peserany, Karol Kachelman vo Vyhniach a banská spoločnosť štôlne Katarína a Ferdinand. 
Napĺňanie vodnej nádrže bolo dômyselným spôsobom riešené z prevažnej časti z cudzieho povodia 
vybudovanými zbernými jarkami – Rozgrundským (západným) a Schönlindenským, ďalej bola voda 
privádzaná Teplým potokom (vlastné povodie) ako hlavného prítoku a z vedľajších prítokov (pôvodnej 
štôlne Rafael) zo západnej časti, z južnej časti zo štôlne Roxner Ignác a z ďalších dvoch horských 
bystrín vo východnej časti z plochy cca. 1,5 km2. Z titulu objemu vodnej nádrže, plochy povodia 
a odberu vody prostredníctvom regulačných systémov, rozdeľovacími objektmi na zberných 
a náhonných jarkoch bola zrážková voda v maximálnej miere využitá celý rok na pohon banských 
a úpravníckych strojných zariadení. V čase nadmerných zrážok bol odber vody z prevažnej časti 
realizovaný zo zberných jarkov cez rozdeľovacie objekty priamo do náhonných jarkov privádzajúcich 
vodu k strojným banským a úpravníckym zariadeniam, pričom bol odstavený odber vody z nádrže. 
Súčasne zvýšená zrážková činnosť vo vlastnom povodí bola využívaná na doplňovanie tajchu.           
Ešte dômyselnejšie bola využívaná voda, ktorá najskôr poháňala banské strojné zariadenia, najmä 
čerpacie stroje a následne Ďalej spolu už aj s vyčerpanými banskými vodami na vybudovaných 
viacerých spádoch vo Vyhnianskej doline poháňala ešte strojné úpravnícke zariadenia (stupy, splavy 
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a pod.).  Z dôvodu systému čerpania vody zo šachty Leopold, čo si vyžiadalo väčšie množstvo vody, 
bolo potrebné zvýšiť objem vody v tajchu Rozgrund a preto bol vypracovaný projekt zvýšenia hrádze 
o jednu siahu jedným z bývalých úspešných žiakov Samuela Mikovínyho, Jozefom Lillom. V 19. storočí 
sa už niekoľkokrát využitá voda vo Vyhnianskej doline pri pohone úpravníckych strojných zariadení 
využívala aj pri Vyhniach v Starej štôlni Antona Paduánskeho, kde poháňala vodnostĺpcový stroj na 
čerpanie vody. Okrem vrchného náhonného jarku – Leopoldšachtového, bol vybudovaný aj spodný – 
Karolšachtový, ktorý bol prepojený s vrchným jarkom tzv. regulačným výpustným systémom, ktorý 
umožňoval dodávať vodu v potrebnom množstve pre potreby pohonu najmä úpravníckych zariadení 
v šachte Karol na Bankách. Využitá voda odtekala do Vyhnianskeho potoka, kde bola znovu používaná 
na spomínané zariadenia. Oba náhonné jarky vodnej nádrže Rozgrund: Hofferštôlniansky horný 
náhonný jarok zvaný aj Leopoldšachtový (s celkovou dĺžkou 1 400 – 1 450 m) a Hofferštôlniansky 
spodný náhonný jarok zvaný aj Karolšahtový (s celkovou dĺžkou 1 500 -  1 550 m) slúžili na distribúciu 
vody z nádrže Rozgrund do baníckej osady Banky, kde voda slúžila pre potreby banskej prevádzky t. j. 
na ťažbu rudnej suroviny a čerpanie podzemnej vody z baní a tiež pre potreby stúp, ktoré boli 
vybudované vo Vyhnianskej doline. Leopoldšachtový náhonný jarok je v súčasnosti zaniknutý, v jeho 
pôvodnom trasovaní bola realizovaná lesná cesta. Zanikol aj menší tajch, ktorý bol vybudovaný 
pôvodne nad šachtou Leopold na Bankách. Karolšachtový náhonný jarok rovnako zanikol v minulom 
storočí realizáciou lesnej cesty, zachované sú z neho iba menšie fragmenty, na určitom úseku je dnes 
súčasťou Vyhnianskeho potoka. Po ukončení intenzívnej banskej činnosti v tejto oblasti ku koncu      
19. storočia, slúžila voda z tajchu Rozgrund pre potreby továrne Karola Kachelmana vo Vyhniach, 
rovnako sa uvažovalo aj o využití vody ako zásobárne pitnej a úžitkovej vody pre mesto Banská 
Štiavnica. V júni 1918 bola povolená výstavba Rozgrundského vodovodu a podľa údajov banského 
riaditeľstva z roku 1919 bolo povolené z vodnej nádrže Rozgrund čerpať 60 000 m3 ročne po dobu 6 
rokov. Majiteľom vodnej nádrže bol Štátny banský erár, firma K. Kachelmann, obec Vyhne a mesto 
Banská Štiavnica. V decembri 1927 zástupca referátu Ministerstva verejných prác v Bratislave 
vypracoval odborný posudok v tom zmysle, aby správa mesta vypísala verejnú súťaž na vyhodnotenie 
generálneho projektu na dodávanie vody z vodnej nádrže Rozgrund a ostatných prameňov, ako aj 
projektu na opravu existujúcej rozvodnej vodovodnej siete pre mesto Banská Štiavnica. Vodná nádrž 
Rozgrund bola prvou vodnou nádržou delimitovanou do správy vtedajšieho Povodia Hrona, dnes 
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., odštepný závod Povodie Hrona Banská Bystrica a to v roku 
1981. V rokoch 1985-1986 bol vykonaný inžinierskogeologický prieskum hrádzového telesa so 
zabudovaním piezometrických a hydropedologických vrtov na sledovanie režimu prúdenia 
podzemných vôd hrádzou a podložím, vykonaná bola oprava návodného svahu a koruny hrádze 
a v rokoch 1986-1987 bola vykonaná rekonštrukcia časti bezpečnostného priepadu, na prítoku 
Teplého potoka do nádrže bol zabudovaní limnigraf, v rokoch 1987-1989 bol vyčistený 
Schönlindenský jarok a sprístupnenie cca. 20 m štôlne dnového výpustu. Nádrž prešla rozsiahlou 
rekonštrukciou v roku 2004 (obnova výpustného systému, ovládania dnového výpustu, 
bezpečnostného priepadu, opevnenia návodnej strany hrádze a pod.), v rozsahu zátopy nádrže bolo 
realizované vyčistenie od dnových sedimentov a naplavenín. 

 Vodná nádrž Rozgrund 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.  
 Vodná nádrž pozostáva z vlastnej zátopy nádrže v rozsahu evidovanej NKP nádrž vodná – 
parcela CKN č. 7885/2, k. ú. Banská Štiavnica a v rozsahu navrhovaného rozšírenia o parcely              
CKN č. 7885/1, 7319/1, 7241/2, k. ú. Banská Štiavnica, ktoré podľa historickej katastrálnej mapy 
z konca 19. storočia tvoria pôvodný rozsah zátopy nádrže, v súčasnosti ide o nezastavané plochy, 
ktoré sú súčasťou zátopy nádrže. Zátopa nádrže je samotná  vodná nádrž, teda jej zberná časť, 
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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 
v pôvodnom rozsahu, ktorý predstavoval a predstavuje 4,7435 ha. Súčasťou zátopy nádrže je časť 
dnového výpustného systému – pamiatkový objekt „zariadenie technologické“. V súčasnosti slúži 
vodná nádrž svoju pôvodnú funkciu, akumuláciu vody v priestore zátopy nádrže, pričom vodná nádrž 
je využívaná ako zdroj pitnej vody (v súčasnosti záložný zdroj), areál vodnej nádrže je oplotený, so 
zákazom vstupu nepovolaným osobám.  

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 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 zhotovenia. Zátopa nádrže je nositeľom tiež technickej 
pamiatkovej hodnoty, keďže technologický spôsob výstavby nádrže, jej časti a použitý materiál je 
vzhľadom na svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela, ktorý 
zabezpečoval akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve.  
 Ukončenie zátopy nádrže predstavuje v severnej časti teleso hrádze, ktoré bolo vybudované 
spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými a technologickými súčasťami vodnej nádrže v 40. rokoch 
18. storočia. Až do vybudovania priehrady Meurad vo Francúzsku (1855-1589) bolo technické 
riešenie hrádze vodnej nádrže Rozgrund s výškou 23,2 m a objemom akumulovanej vody v nádrži 
575 720m3 považované za najodvážnejšie na svete. Rozgrund bol na tú dobu mimoriadne významnou 
technickou stavbou z hľadiska riešenia sklonov vzdušného aj návodného svahu – sklon na návodnej 
strane je 1 : 1,5 a sklon na vzdušnej strane je 1 : 1,25 – 1: 1,75. Z údajov z roku 1764 sa dozvedáme, 
že pri Starej štôlni Antona Paduánskeho na banskom závode Vindischleuten a banskom závode štôlne 
Hofer pracovalo celkovo 19 stúp s 261 tĺkmi, čo bolo na tú dobu výrazné množstvo zariadení pre 
úpravárenské spracovanie rúd. K prvému zvýšeniu hrádze došlo v roku 1749, k druhému zvýšeniu o 1 
siahu (1,896 m) v 2. polovici 18. storočia podľa projektu Jozefa Lilla. V rámci opráv vodnej nádrže 
v roku 1891 bolo vykonané ubíjanie hrádze. Opravou prešla hrádza v rokoch 1985-1989 a 2004-2006.  
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 1 : 1,5, vzdušného svahu z násypu suťových hlín na vzdušnej strane hrádze v sklone 1 : 1,25 – 
1 : 1,75 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. 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 
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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 Rozgrund bol návodný svah hrádze pôvodne spevnený lomovým kameňom ukladaným na 
sucho a pri poslednej obnove v rokoch 2004-2006 bolo pôvodné kamenné opevnenie opravené. Pri 
tejto obnove bol rekultivovaný trávnatý porast koruny muriva a pravdepodobne aj vzdušného svahu 
hrádze. Vzdušný svah hrádze a koruna hrádze bývali spevňované trávovým drnom, obe tieto časti sú 
rovnako upravené aj v súčasnosti. Koruna hrádze slúžiaca na manipuláciu obsahuje manipulačný 
objekt tzv. mních. Hrádzové teleso obsahuje aj súčasti výpustného systému (pamiatkový objekt 
„zariadenie technologické“). Koruna hrádze má dĺžku 125 m, šírku 6 m a výšku 30,2 m.   

Hrádza dodnes plní svoju pôvodnú funkciu zadržiavania vody v priestore zátopy nádrže. 
Hrádza je zachovaná vo svojom pôdorysnom, hmotovo-priestorovom členení, konštrukčnom a  
materiálovom riešení po vyššie spomenutých obnovách. 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 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 aj spôsob kamenného spevňovania návodnej strany 
hrádzového telesa, spevnenie návodného svahu kamenivom a päty svahu formou suchého muriva 
(pôvodná úprava bola obnovená), 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“.  

Priepad hrádze je situovaný pri ľavostrannom zaviazaní hrádzového telesa, v západnej časti 
hrádze. Hrana priepadu, resp. samotný priepad hrádze je súčasťou ľavého brehu a vlastnej zátopy 
nádrže, koryto priepadu je v jeho začiatku súčasťou koruny hrádze a následne kratší úsek je 
samostatne parcelne vymedzený (parc. CKN č. 904, k. ú. Banky), koryto priepadu až po jeho 
ukončenie pri mieste stretu s korytom výpustnej resp. odtokovej štôlne je vymedzené časťou parc. 
CKN č. 910 v k. ú. Banky.  Bezpečnostný priepad vybudovaný za účelom zabezpečenia ochrany vodnej 
nádrže pred preliatím vody cez korunu hrádze a proti jej následnému poškodeniu, býval budovaný 
priamo v korune hrádze alebo mimo nej, v boku nádrže. Býval realizovaný s použitím obkladu zo 
silných drevených trámov alebo bol obložený lomovým kameňom. Rovnako bývalo upravené aj 
koryto priepadu, ktoré mohlo byť zaústené do odpadového koryta dnového výpustu a odvádzača 
vody, čiže náhonného jarku, alebo bývalo prepojenie opačné (dnový výpust bol zaústený do koryta 
bezpečnostného priepadu, ktoré sa v časti napojenia menilo na náhonný jarok). V prípade vodnej 
nádrže Rozgrund bol bezpečnostný priepad a jeho koryto realizované pôvodne pravdepodobne už so 
spevnením kamennou výmurovkou a koryto priepadu bolo spolu s korytom odtokovej štôlne 
zaústené spoločne v jednom bode do náhonného jarku. V rokoch 1986-1987 bola vykonaná 
rekonštrukcia časti bezpečnostného priepadu. Jedná sa kombináciu tzv. bočného (brehového) 
priepadu, pri ktorom je priepad súčasťou bočnej brehovej časti vodnej nádrže a tzv. čelného 
hrádzového priepadu, pri ktorom je priepad súčasťou hrádzového telesa (koruny hrádze). Vlastný 
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bočný priepad je tvorený jednoduchým vodným kanálom nepravidelného tvaru (lievikovito sa 
rozširujúci) spevneným kamenivom, ktorý je umiestnený sčasti na ľavom brehu vodnej nádrže 
a následne prechádza na korunu hrádze v časti jej ľavostranného zaviazania. Brehová časť priepadu je 
v prípade maximálnej hladiny vody vo vodnej nádrži permanentne čiastočne zaplavená. Pri zvýšení 
hladiny vody v nádrži sa voda dostáva aj do časti priepadu v smere ku korune hrádze, odkiaľ je 
v prípade potreby následne odvádzaná korytom priepadu samospádom. Vlastná priepadová hrana 
v tomto prípade nie je výrazná. Koryto priepadu nadväzuje priamo na ukončenie priepadu. Hranica 
prechodu v tomto prípade nie je kvôli technickému riešeniu priepadu evidentná, pretože v celom 
rozsahu ide o jednotný vodný kanál spevnený kamenným obložením so spádovaním. Koryto priepadu 
má v úvodnej časti (cca. 40 m) lichobežníkový profil a je v celom rozsahu spevnené kamenivom (boky 
a dno). Následne pokračuje strmým svahom bez úprav koryta v dĺžke cca. 60 m až ku korytu 
výpustnej resp. odtokovej štôlne a následne pokračuje náhonným jarkom v smere na obec Vyhne. V 
časti koruny hrádze je koryto premostené železobetónovou konštrukciou pre zabezpečenie prístupu.  

Priepad hrádze spolu s korytom priepadu dodnes plní svoju funkciu odvedenia nadbytočnej 
vody za nádrže. Jeho pôdorysné, hmotovo-priestorové členenie, situovanie, architektonický výraz 
a materiálové riešenie je pôvodné v stave po úprave v 80. rokoch 20. storočia. Vo vzťahu k evidovanej 
kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je bezpečnostný priepad 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, pričom zabezpečuje bezpečnosť vodnej 
nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti, pôvodne využívanej 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 bezpečnostný priepad – všetky 
jeho stavebno-konštrukčné časti špecifickou vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje 
významné technické dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec, pričom toto stavebné dielo 
predstavuje v danom typologickom druhu stavby a danej doby unikát, resp. miestne špecifikum, 
nielen z hľadiska materiálového riešenia, ale najmä konštrukčného zhotovenia, pričom je zachovaný 
spôsob spevňovania častí bezpečnostného priepadu kameňom, čím je nositeľom architektonickej i 
remeselnej pamiatkovej hodnoty. Ako súčasť špecifickej technicko-vodohospodárskej stavby má 
pamiatkovú hodnotu technickú – technologický spôsob zabezpečenia bezpečnej prevádzky vodnej 
nádrže priepadom, jeho jednotlivé časti a použitý materiál je vzhľadom na svoju funkciu jednou 
z dôležitých súčastí vodného diela významného nielen v rámci regiónu, ale celého územia Slovenska.  

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. Zberné jarky boli umelo vybudované vodné kanály (formou spevneného alebo 
nespevneného umelého koryta), ktoré zbierali vodu z rozsiahlej oblasti a privádzali ju do vodnej 
nádrže. Vodná nádrž Rozgrund mala dva zberné jarky – Schönlindenský a Rozgrundský.  

Kanál vodný – Schönlindenský zberný jarok začínal v úrovni 710 m n. m. cca. 100 m pod 
starou štôlňou Erazmus a cca. 400 m severovýchodne od známejšej banskej štôlne Salvatormundi. Pri 
zaústení do vodnej nádrže Rozgrund bol jarok v úrovni cca. 705 m n. m. a jeho celková pôvodná dĺžka 
dosahovala 1 450 – 1 500 m. Podobne ako aj ostatné zberné jarky aj on privádzal vodu z cudzieho 
povodia – okrem zachytávania povrchovej vody zo štyroch horských bystrín (povrchových tokov), 
odvádzal aj banskú vodu zo starej štôlne Marcus. Schönlindenský zberný jarok je situovaný severným 
a severozápadným smerom od pravostranného zaviazania hrádzového telesa vodnej nádrže 
Rozgrund a je trasovaný v lesnom teréne. Zberný jarok je zaústený do vodnej nádrž pri jej 
pravostrannom zaviazaní formou podpovrchového potrubia prebiehajúceho hrádzou a vyústeného 
na návodnom svahu hrádze. Jarok prechádza v jednotlivých úsekoch striedavo cez k. ú. Banská 
Štiavnica a k. ú. Banky, pod lesnou cestou (parc. CKN č. 915, k. ú. Banky) prechádza formou 
podpovrchového potrubia, jeho začiatočný úsek je situovaný v k. ú. Banky (parc. CKN č. 1071). 
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Schönlindenský zberný jarok bol vybudovaný spolu s výstavbou samotnej vodnej nádrže 
a naprojektoval ho Samuel Mikovíni v roku 1741. Po ukončení intenzívnej baníckej činnosti v tejto 
oblasti na začiatku 20. storočia bol Schönlindenský zberný jarok nedostatočne udržiavaný. Významná 
obnova časti jarku bola vykonaná v rokoch 1987-1989 v rámci podujatia „Strom života“, kedy bolo 
obnovené kamenné vyloženie jarku a halene v roku 1993, keď sa obnovil prívod vody do vodnej 
nádrže Rozgrund. Pravdepodobne pri týchto prácach došlo k zmene pôvodného zaústenia 
Schönlindenského jarku do vodnej nádrže – na historických mapových podkladoch je zberný jarok do 
vodnej nádrže zaústený v pravej brehovej časti približne 30 m od stredu koruny hrádze v smere na 
juh, v súčasnosti je zaústenie jarku riešené podpovrchovým potrubím v korune hrádze s vyústením 
priamo na návodnom svahu hrádzového telesa. Pravidelná údržba a čistenie je vykonávané na 
využívanej časti zberného jarku (cca. 500 m). Pri prvej odbočke z vodnej nádrže k horskej bystrine 
pritekajúcej do zberného jarku z východu, bol na jarku vybudovaný rozdeľovací objekt (stavidlo), 
ktorým sa dala časť vody príp. všetka odvádzať do prirodzeného povrchového toku v doline až do 
Karolšachtového – spodného náhonného jarku. Tento systém regulácie bol aktuálny v čase zvýšených 
zrážok v jarnom a jesennom období, keď mohla byť voda usmerňovaná priamo zo zberného jarku do 
spodného náhonného jarku, tým bolo možné šetriť akumulovanou vodou vo vodnej nádrži. Stavebno-
konštrukčne jarok pozostáva z vlastného koryta jarku, ktoré bolo určené na vedenie vody a obslužnej 
komunikácie vo forme zhutneného zemného násypu bez povrchovej úpravy. Koryto jarku je umelo 
vytvorenou terénnou ryhou, ktorá mohla byť upravovaná vo výraze vodného kanálu kamennou 
výmurovkou resp. spevnením bočných stien a dna kamenivom, alebo ostala bez spevnenia len vo 
výraze terénnej ryhy. Jarky vodných nádrží boli spevňované najmä v blízkosti vodných nádrží a na 
miestach regulácie stavidlami, vo vzdialenejších miestach bývali jarky nespevnené. Jarok je trasovaný 
po vrstevniciach, čo zabezpečovalo jednak zber vody z rozsiahlejšieho územia, úpravu spádovania 
v minimálnom rozsahu a vedenie vody vplyvom gravitácie samospádom. Koryto jarku bolo v celej 
dĺžke realizované v kamennej výmurovke, ktorá je dochovaná dodnes (v rôznom stupni a stave), 
približne 500 m kamennej výmurovky koryta jarku je obnovených a využívaných správcom vodnej 
nádrže. Obslužná komunikácia alebo tzv. ochranný alebo zemný val slúžiaca predovšetkým na 
zabezpečenie prístupu ku korytu jarku pre potreby údržby, je tvorená zhutneným zemným násypom 
bez spevnenia povrchu. Celková dĺžka Schönlindenského jarku predstavovala cca. 1 450 – 1 500 m, 
v súčasnosti je jarok zachovaný v celej pôvodnej dĺžke (rozsah jarku je dokladaný aj snímkami 
leteckého laserového skenovania LIDAR), kamenná výmurovka – kamenné spevnenia bokov a dna 
koryta jarku je zachovaná v celej pôvodnej dĺžke, avšak v rôznom stupni zachovania. Približne 500 m 
jarku (v smere od vodnej nádrže) je v súčasnosti obnovených, vyčistených a využívaných správcom 
vodnej nádrže na naplnenie nádrže, zvyšná časť jarku je zanesená sedimentami, lokálne náletovou 
bylinnou vegetáciou, v jednom mieste je jarok lokálne prerušený výstavbou lesnej komunikácie – tu 
je jarok riešený podzemným potrubím. Okrem koncovej časti jarku k vodnej nádrži (cca. 500 m), ktorá 
plní pôvodnú funkciu prívodu vody do vodnej nádrže, je zvyšná časť jarku v súčasnosti bez využitia.  

Kanál vodný – Rozgrundský (západný) zberný jarok začínal v úrovni 710 m n. m. cca. 400 m 
juhovýchodne od osady Banky a obtáčal kótu Hojan (777 m n. m.) zo západnej, severnej a východnej 
strany. Do západného alebo tzv. Rozgrundského jarku v minulosti pritekala aj podzemná voda zo 
starej banskej štôlne (Lörinc štôlňa). Zberný jarok bol vedený v strmom teréne a vyžadoval si náročnú 
údržbu počas svojej prevádzky, preto bol pravdepodobne neskôr opustený a udržiavaná bola len jeho 
menšia časť v dĺžke cca. 500 – 700 m, ktorá je zachovaná dodnes. Pôvodná dĺžka tohto zberného 
jarku dosahovala 1 850 – 1 900 m. Rozgrundský (západný) zberný jarok je situovaný západným 
smerom od hrádzového telesa vodnej nádrže, prevažne lesným porastom. Zaústený je do vodnej 
nádrže pri jej ľavostrannom zaviazaní, v časti bezpečnostného priepadu formou vyústenia 
podzemného potrubia prebiehajúceho pod telesom cestnej komunikácie, odkiaľ je jarok trasovaný 
v smere na západ do k. ú. Banky. Začiatočný úsek je situovaný v k. ú. Banky (parc. CKN č. 1091). 
Rozgrundský (západný) zberný jarok bol vybudovaný spolu s výstavbou samotnej vodnej nádrže 
a naprojektoval ho Samuel Mikovíni v roku 1743. Po ukončení intenzívnej banskej činnosti v tejto 
oblasti na začiatku 20. storočia boli zberné jarky nedostatočne udržiavané. Obnovený bol v 80. 
rokoch 20. storočia len Schönlindenský jarok. Rozgrundský zberný jarok dnes neslúži pôvodnému 
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účelu, udržiavaný (kosený) je len jeho koncový úsek pri štátnej ceste a vodnej nádrži. Do jarku bola 
privádzaná aj podzemná voda zo starej banskej štôlne Hofnung umiestnenej nad jarkom. Stavebno-
konštrukčne pozostáva jarok z vlastného koryta jarku, ktoré bolo určené na vedenie vody 
a z obslužnej komunikácie v podobe zhutneného zemného násypu bez povrchovej úpravy. Koryto 
zachovanej časti Rozgrundského jarku je v súčasnosti vo výraze nespevnenej terénnej ryhy 
a pravdepodobne spevňované kameňom nebolo. Obslužná komunikácia – ochranný alebo zemný val 
je konštrukčnou a účelovou časťou jarku a tvorená je zhutneným zemným násypom bez spevnenia 
povrchu. Z celkovej dĺžky jarku bola v neskoršom období používaná iba jeho časť s dĺžkou cca. 600 m. 
v súčasnosti je jarok zachovaný v dĺžke približne 500 m (priebeh jarku dokladá letecké laserové 
skenovanie LIDAR). Pôvodná profilácia koryta jarku je čiastočne zmenšená nánosmi naplavenín 
a lístia, ale koryto je v celej zachovanej dĺžke čitateľné. Lokálne len v časti prechodu lúkou je výrazne 
zarastené bylinnou krovinovou vegetáciou, v časti lesného porastu je viac-menej bez náletov resp. 
nálety sú len lokálne. Jarok je zachovaný bez lokálnych prerušení, jediným prerušením je štátna cesta 
pri jeho vyústení do vodnej nádrže (pravdepodobne je pod telesom cesty vložené potrubie vyústené 
pri bezpečnostnom priepade). V súčasnosti jarok neplní svoju pôvodné funkciu prívody vody do 
vodnej nádrže.  

Vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná sú oba dochované vodné kanály - 
banské jarky – Schönlindenský zberný jarok a Rozgrundský (západný) zberný jarok nositeľmi 
predovšetkým 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; sú súčasťou kultúrnej krajiny – tej časti krajiny, ktorá je 
výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí a sú pôvodnou 
súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné 
využitie v baníctve, čím dokumentujú 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 sú vodné kanály – všetky ich stavebno-konštrukčné časti (koryto a obslužná 
komunikácia) špecifickou vodohospodárskou stavbou, ktoré v danom typologickom druhu stavby 
a danej doby predstavuje miestne špecifikum, sú nositeľom architektonickej pamiatkovej hodnoty. 
Dochovaným materiálovým riešením (spevňovanie bokov a dna jarku kamenivom v prípade 
Schönlindenského jarku) sú nositeľom remeselnej pamiatkovej hodnoty. Ako súčasť špecifickej 
technicko-vodohospodárskej stavby majú pamiatkovú hodnotu technickú – technologický spôsob 
zachytenia, vedenia a distribúcie vody, konštrukčné časti jarku a použitý materiál je vzhľadom na 
svoju funkciu a dobu vzniku jednou z najdôležitejších súčastí vodného diela a predstavujú 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 
vodnej nádrže – dnový výpust, filtračný zrub resp. vtokový objekt a čiastočne aj ovládanie dnového 
výpustu sú súčasťou zátopy nádrže, časť ovládania dnového výpustu je súčasťou návodného svahu 
hrádze, manipulačný objekt je súčasťou koruny hrádze. Dnové potrubie a súčasná odtoková štôlňa 
prebiehajú všetkými časťami nádrže. Odpadové koryto odtokovej štôlne nie je priamou súčasťou 
vodnej nádrže a je samostatne parcelne vymedzené (časť parc. CKN č. 910, k. ú. Banky). Výpustný 
systém bol vybudovaný spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými súčasťami Rozgrundskej  vodnej 
nádrže v 40. rokoch 18. storočia podľa projektu Samuela Mikovíniho z roku 1741. V rokoch 1987-
1989 bola sprístupnená štôlňa dnového výpustu (cca. 20 m). Obnova vodnej nádrže v rozsahu obnovy 
výpustného systému – ovládanie, dnové uzávery, odtoková štôlňa, manipulačný objekt, prebehla 
v rokoch 2004-2006. 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 – ovládanie 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 
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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 vodnej nádrže Rozgrund išlo pôvodne o drevené potrubie, ktoré bolo v rámci rekonštrukcie 
v rokoch 2004-2006 vymenené za v súčasnosti používaný typ potrubia. 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 vodnej nádrže Rozgrund išlo o bronzové šupátka, ktoré boli pri 
rekonštrukcii vodnej nádrže v rokoch 2004-2006 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 2004-2006 bol odhalený 
drevený filtračný zrub, ktorý pravdepodobne pochádzal z posledných opráv vodnej nádrže a pri 
rekonštrukcii v rokoch 2004-2006 bol nahradený vtokovým objektom. Šupátko dnového výpustu bolo 
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. 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 vodnej nádrže Rozgrund a bol obnovený v rokoch 2004-2006. Tzv. 
mních, teda stavebný objekt na korune hrádze, v ktorom bolo umiestnené zariadenie na ovládanie 
dnového výpustu resp. ukončenie tiahla uloženého na návodnom svahu hrádze, bol už niekoľkokrát 
nahradený novým objektom. Pravdepodobne pri rekonštrukcii v 80. rokoch 20. stor., príp. v rokoch 
2004-2006 bol realizovaný/opravený existujúci manipulačný objekt – drevená nosná konštrukcia na 
nízkej kamennej podmurovke so zvislým dreveným doskovým obkladom a sedlovou strechou 
v súčasnosti pokrytou nevhodnou plastovou krytinou imitujúcou šindel. 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  prípade vnútorného vývaru bol 
náznakom budúcej odtokovej štôlne, ktorá pri neskôr budovaných hrádzach prebiehala naprieč 
hrádzou v jej základoch. V prípade vodnej nádrže Rozgrund išlo o odtokovú štôlňu v kamennej 
výmurovke, ktorá bola pri obnove vodnej nádrže v rokoch 2004-2006 prehĺbená (so zachovaním časti 
v pôvodnej výmurovke, nová časť je realizovaná s použitím betónu). Predmetom obnovy bol aj 
vstupný portál do štôlne. V súčasnosti je štôlňa zabezpečená pred vstupom nepovolaných osôb 
kovovou mrežou. Odpadové koryto odtokovej štôlne začínalo bezprostredne za vyústením štôlne 
a viedlo vodu smerom k obom náhonným jarkom. Koryto odtokovej štôlne bolo obnovené so 
spevnením kamennou výmurovkou vo výraze vodného kanála. O pôvodnom materiálovom riešení 
neboli zistené bližšie údaje – mohlo ísť o kamenivom spevnené dno alebo nespenenú terénnu ryhu.  

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 2004-2006, kedy bol realizovaný nový vtokový 
objekt, vymenené boli pôvodné uzávery dnového potrubia, ich ovládanie a nosná konštrukcia 
ovládania i samotné dnové potrubie, obnovená a prehĺbená bola odtoková štôlňa a jej koryto, pričom 
technológia si zachovala svoju pôvodnú technologickú a technickú podstatu, aby bolo zabezpečená 
súčasná funkčnosť systému, ktorý je využívaný podľa potreby v prípade vypúšťania prebytočného 
množstva vody z vodnej nádrže. Vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je 
technologické zariadenie – popísaný výpustný systém vodnej nádrže predovšetkým nositeľom 
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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. Z hľadiska architektonického a remeselného je 
hodnotná výstavba výpustnej (odpadovej) štôlne, jej nábehov a portálu v kamennej výmurovke 
a spevňovanie odpadového koryta výpustnej štôlne kamenivom (v stave po poslednej obnove) so 
zachovaní pôvodného riešenia dochovanej dnovej štôlne v kamennej výmurovke, ktorá je nositeľom 
architektonickej a remeselnej pamiatkovej hodnoty. Pôvodné súčasti výpustného systému – časti 
dreveného potrubia a uzáver výpustného potrubia, tiež šupátka dnových uzáverov, boli deponované 
na pracovisko SVP š. p. v Štiavnických Baniach.  
   
 Predmetné súčasti vodnej nádrže Rozgrund 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 
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 Rozgrund spolu s Teplopotockou a Bančianskou vodnou nádržou sú súčasťou 
skupiny tzv. Vyhnianskych vodných nádrží. Na základe súčasného stavu poznania je nutné chrániť 
vodohospodárske dielo – vodnú nádrž Rozgrund 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.  
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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. 

               
 
 

v. r. PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
                               generálny riaditeľ   
                           dočasne vymenovaný  
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Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  

1. úradnej tabuli Mestského úradu Banská Štiavnica 

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 do vlastných rúk: 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica  

6. Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica 

7. Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica 

8. Darina Chovancová, Sídlište pod Ralskom 594, 471 24 Mimoň, ČR 

9. Milan Mojžiš, Svätý Anton 136, 969 72 Svätý Anton 

10.  Bohumír Mojžiš, Dr. J. Straku 1543/6, 969 01 Banská Štiavnica 

11.  Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 

 

Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 

12.  Okresný úrad Banská Štiavnica, Katastrálny odbor, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica  

 

Na vedomie: 

13.  Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

14.  Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica  

15.  Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  



   

 

 

 

Príloha: Schematické vyznačenie národnej kultúrnej pamiatky na podklade katastrálnej mapy,  

mierka 1 : 2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


