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Červenej Studne, Veľkej Vodárenskej a Malej Vodáren-
skej. Prvý sa zmieňuje tajch v sedle Červenej Studne, 
ktorý sa tu nachádzal už pred rokom 1518. Tieto ne- 
veľké tajchy už začiatkom 16. storočia slúžili miestnym 
baniam. Keďže prvé tajchy zo začiatku 16. storočia sa 

nezachovali alebo boli prebudované v ďalších storo- 
čiach, ostáva Malá Vodárenská (Obr. 12-2) jediným 
tajchom zo 16. storočia a najstaršou existujúcou  
autentickou vodnou stavbou na Slovensku (Červeň, 
2021). 

ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY 12

Obr. 12-1 Banská Štiavnica (foto Slavomír Červeň, 2018).

Z mnoha příkladů památkově 
chráněných vodohospodářských 
objektů ve světě jsme pro srovná- 
ní vybrali dva zástupce ze středo-
evropského regionu – soustavu  
tajchů u Banské Štiavnice (Sloven-
sko) a vodohospodářský systém 
města Augsburg (Německo) – oba 
zařazené na seznam UNESCO.

12.1 BANSKOŠTIAVNICKÁ 
 VODOHOSPODÁRSKA
 SÚSTAVA 
 l MICHAL ČERVEŇ

Banská Štiavnica (Obr. 12-1),  
najvýznamnejšie banské mesto  
Slovenska, je známe svojou viac  
ako tisícročnou baníckou histó- 
riou. Bohatstvo ukryté pod zemou  
a problémy pri jeho dobývaní sa 
stali podnetom na výstavbu taj- 
chov. V čase, keď sa v okolí Banskej 
Štiavnice budovali tajchy, boli to 
prakticky jediné vodné stavby na 
území Slovenska. 

Vznik prvých umelých vodných 
nádrží – tajchov – na území Sloven-
ska sa datuje do obdobia začiat- 
ku 16. storočia. V tejto dobe sa už 
v Štiavnických vrchoch nachád- 
zalo minimálne päť tajchov. Prvé 
tajchy nachádzame v dvoch lokali- 
tách, v údolí nad centrom Banskej 
Štiavnice a v Hodruši. V údolí nad 
centrom Banskej Štiavnice sa 
zmieňujú tri malé tajchy umieste- 
né nad sebou. Pravdepodobne išlo 
o profily dnes známych tajchov – 



V priebehu 17. storočia sa budovali ďalšie, menšie 
tajchy v okolí Banskej Štiavnice. Dôvodom výstavby 
nových tajchov boli náznaky blížiacej sa energetickej 
krízy v banskom priemysle. Táto kríza sa týkala ťažko 

riešiteľného problému s podzemnou vodou, ktorá za-
tápala bane a znemožňovala ťažbu drahých kovov – 
zlata a striebra. Vtedajšia čerpacia technika poznala len 
čerpadlá, ktoré na pohon využívali ľudskú a konskú silu. 
Boli to najmä konské gáple (čerpací stroj poháňaní 
koňmi) (Obr. 12-4) a rôzne čerpacie pumpy. Takýto  
druh energie sa stával neefektívny a nákladný. Situácia 
sa nakoniec vyhrotila až tak, že v roku 1687 v Banskej 
Štiavnici pracovalo 2 137 baníkov, z čoho 720 pracova-
lo len na čerpaní podzemných vôd spolu so 196 koňmi 
zapriahnutými do gápľov. Matej Kornel Hell (1653–1742) 
na začiatku 18. storočia zostrojil prvý čerpací stroj, 
ktorý dokázal vyčerpať všetku vodu zo zatopených baní. 
Tento stroj mal byť poháňaný vodou – povrchovou 
vodou. Hellovi však na pohon stroja chýbalo dostatoč- 
né množstvo povrchovej vody. Preto sa rozhodol pre 
výstavbu doposiaľ najväčšieho tajchu – Veľkej Wind- 
šachty (Obr. 12-3), ktorá už spolu s vybudovanými taj-
chami nižšie v údolí (Strednou a Dolnou Windšachtou) 
zaistila dostatok pohonnej vody na prevádzku takých- 
to čerpacích strojov. Týmto spôsobom sa Hell pokúsil 
zachrániť baníctvo v Banskej Štiavnici a okolí (Lichner, 
2005). 

Obr. 12-2 Malá Vodárenská (foto Slavomír Červeň, 
2019).

Obr. 12-3 Veľká Windšachta (foto Slavomír Červeň, 2017).
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Avšak v roku 1731 sa prihodilo, že vybudované tajchy 
ostali prázdne a pristúpilo sa znovu k čerpaniu pomo- 
cou konských gápľov, ktoré v tejto dobe zapriahali až 
800 koní. Podobná situácia nastala v roku 1735, preto 
bolo existenčne nutné rozširovať vodohospodársku 
sústavu a budovať nové tajchy. 

12.1.1 VODOHOSPODÁRSKE SÚSTAVY 

V Banskej Štiavnici a okolí sa drahé kovy dobývali  
v pomerne vysokých nadmorských výškach vzhľadom 
na priebeh hlavného hrebeňa Štiavnických vrchov.  
Aj z tohto dôvodu nebol priestor budovať veľké údol- 
né priehrady. Budovali sa malé nádrže s vysokými  
a mohutnými priehradami, niekedy aj dve, tri nad sebou 
(Obr. 12-6). Ďalšie riešenie spočívalo v budovaní taj- 
chov v hlavnej doline a pripájajúcich sa bočných 
dolinách. Umiestnenie tajchu bolo limitované nadmor-
skou výškou ústia šachty, miesta, kam bolo potrebné 
dopraviť vodu. Šachty v okolí Banskej Štiavnice boli 
rozmiestnené nerovnomerne v členitom teréne. Preto 
nastával problém s umiestnením tajchov. 

Pri počiatku budovania vodohospodárskych sústav 
sa ako prvé vytýčili náhonné jarky, v čo možno najniž- 
šom sklone. Náhonné jarky sa tiahli od šácht po vrste-
vnici až do prázdnych dolín, do miest, kde bola možnosť 
budovať hrádzu tajchu. V týchto údoliach, mnohokrát 
bez možnosti výberu priehradného miesta, sa vybu- 
dovala hrádza, ktorá prehradila údolie – priehrada.  
Táto hrádza bola vysoká podľa nárokov prevádzko- 
vateľa daných šácht. Výška tajchov sa pohybovala od  
3 do 32 m. Keď sa miesto na priehradu horko–ťažko 
našlo, tak aby vyhovovalo šachte, nastal problém  
s naplnením nádrže. Prirodzené povodia jednotlivých 
tajchov boli malé a nepostačujúce pre prevádzky šácht 
(vertikálnych banských diel) a stúp (úpravní vyťaženej 

Obr. 12-4 Konský gápel (Slovenský banský archív). 
Obr. 12-5 Vodohospodárska sústava na Štiavnických 
Baniach, 18. storočie (Slovenský banský archív). 

V tomto roku prichádza do Banskej Štiavnice vynika-
júci matematik, kartograf, geodet a cisársko-kráľovský 
geometer stredoslovenských banských miest Samuel 
Mikovíny (1686–1750), ktorý vymyslel celý dômysel- 
ný systém budovania vodohospodárskych sústav  
(Obr. 12-5). Mikovíny prišiel do Štiavnice na príkaz cisára 
Karola VI. a postaral sa o najväčší rozmach vodného 
staviteľstva v okolí Banskej Štiavnice. Počas svojho 
pôsobenia dokázal vybudovať, zvýšiť či opraviť až 
trinásť hrádzí tajchov! K tomuto počtu projektoval 
približne 30 zberných a náhonných jarkov. Mikovínyho 
nástupcom sa stal Jozef Karol Hell, ktorý dobudoval 
štyri tajchy a priviedol, respektíve odviedol od nich  
16 zberných a náhonných jarkov. Navyše, J. K. Hell bol 
skvelý konštruktér a vynálezca čerpacích strojov.  
Hellov najvýznamnejší vynález bol vodnostĺpcový čer-
pací stroj, ktorý zefektívnil čerpanie podzemných vôd 
a zároveň šetril vodu akumulovanú v tajchoch. 

Po Mikovínym a Hellovcoch ostala na konci 18. sto- 
ročia jedna unikátna kompaktná vodohospodárska 
sústava, ktorá zabezpečovala dostatok povrchovej vody 
na pohon ťažných, čerpacích strojov a úpravníckych 
zariadení, ktoré boli skonštruované výlučne už len na 
vodný pohon.

Z celkového počtu približne 60–70 tajchov, ktoré  
boli po stáročia budované v okolí Banskej Štiavnice,  
sa do dnešnej doby zachovalo 26 (Červeň, 2021). 



rudy). Dokonca niektoré tajchy boli vybudované mimo 
akéhokoľvek prirodzeného prítoku, keďže sa budovali 
tesne pod sedlami na začiatku dolín. Riešenie sa našlo 
v privedení prameňov a zrážkovej vody z iných dolín 
Štiavnických vrchov, z tzv. cudzieho povodia. Voda do 
nádrží tajchov bola privedená vďaka vrstevnicovým 
zberným jarkom, ktoré zberali vodu z okolitých svahov 
a dolín (Obr. 12-7). Zberná plocha čo by len jedného 
jarku bola omnoho väčšia ako celé prirodzené povodie 
tajchu. Niektoré tajchy mali aj viacero zberných jarkov.
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Obr. 12-6 Vodohospodárska sústava na Štiavnických 
Baniach (Slovenský banský archív).

Obr. 12-7 Banskoštiavnické tajchy. 

12.1.2 OBJEKTY VODOHOSPODÁRSKYCH SÚSTAV 

Zberné a náhonné jarky boli otvorené korytá, ktoré 
boli vytýčené po vrstevniciach s minimálnym sklonom. 
Spád zberných jarkov (Obr. 12-8) sa pohyboval od  
0,2 % do 0,7 % (4 stopy na 100 siah).

Náhonné jarky disponovali miernejším sklonom  
ako zberné – približne 0,16 % (12 palcov na 100 siah). 
Šírka jarkov sa pohybovala od 0,6 m do 1,0 m a hĺbka 
jarkov sa pohybovala od 0,5 m po 1,5 m. Koryto jarku 
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malo tvar lichobežníka s polkruhovým dnom. Dno 
jarku a brehy boli utesnené kvalitným tmeliacim ílom 
alebo hlinou. Pokiaľ bolo nutné spevniť brehy jarkov, 
používalo sa kamenné opevnenie. 

Na trasách jarkov boli razené vodné štôlne (Obr. 12-9), 
ktoré prevádzali vodu z povodia do povodia, popod 
hrebene vrchov. Vodné štôlne mali svoj ďalší význam. 
Počas zimného obdobia prúdiaca voda v podzemí vod-
nej štôlne si zachovávala vyššiu teplotu, a tým pomalšie 
zamŕzala v otvorenom koryte jarku. 

Celkovo banskoštiavnická vodohospodárska sústa- 
va pozostávala zo 104 km zberných jarkov a z 66 km 
náhonných jarkov, z toho najvýznamnejšie zberné jar- 
ky boli: Hornohodrušský 9 332 m, Dolnohodrušský  
8 805 m (Obr. 12-10), Hornokopanický 5 924 m a naj- 
významnejšie náhonné boli: Kolpašský – Rybnícky  
6 370 m, Michalšachtovský 5 705 m.

Priehrady tajchov sú sypané zemné hrádze. Priehra-
da sa mohla sypať iba za ideálnych podmienok, ktoré 
vzhľadom na polohu Banskej Štiavnice neboli vždy do-
priate. Keď takéto podmienky nastali, na stavbe prieh-

rady pracovali denne stovky, ba aj tisíce ľudí. Z hľadiska 
konštrukcie priehrad môžeme tajchy rozdeliť na ho-
mogénne a heterogénne. Homogénne hrádze tajchov 
sú staršie, nižšie a masívnejšie. Tieto hrádze sa stavali 
zväčša do príchodu S. Mikovínyho. Do tejto skupiny pa- 
tria: Evička, Veľká Windšachta, Dolný Hodrušský tajch... 
Druhým typom priehrad sú heterogénne. Ide o štíhlej- 
šie, vyššie hrádze s lepšou stabilitou. V stabilizačných 
častiach sa nachádzajú prevažne suťové hliny a v tesnia-
com jadre íl alebo hlina. Do tejto skupiny patria: Počú- 
vadliansky tajch, Veľká a Malá Richňava, Rozgrund, 
Klinger, Ottergrund... Najodvážnejšou hrádzou je hrádza 
tajchu Rozgrund, ktorá je jednou z najštíhlejších zem- 
ných priehrad na svete. Obe tieto skupiny a všetky 
banskoštiavnické tajchy sa vyznačujú veľmi strmými 
sklonmi návodného a vzdušného svahu. Výška hrádzí 
tajchov sa pohybuje od 3,3 m po najvyššiu Veľkú Rich- 
ňavu (31,9 m). Zvyčajne tajchy majú iba jednu hrádzu 
– priehradu, ktorá prehradzuje údolie. Existujú však aj 
tajchy s dvoma a viacerými hrádzami. Najviac hrádzí má 
Počúvadliansky tajch – šesť (Obr. 12-11) (Červeň, 2008). 

Obr. 12-8 Zberný jarok (foto Slavomír Červeň, 2019).

Obr. 12-9 Vodná štôlňa (foto Slavomír Červeň, 2020).

Obr. 12-10 Hodrušská vodná štôlňa na Dolnohod-
rušskom zbernom jarku (foto Slavomír Červeň, 2017).

Obr. 12-11 Hlavná hrádza Počúvadlianskeho tajchu 
(Slovenský banský archív).



12.1.3 NAJVÝZNAMNEJŠIE  
BANSKOŠTIAVNICKÉ TAJCHY

Veľká a Malá Richňava 
K výstavbe tajchu sa pristúpilo v roku 1738 a tá trva- 

la dva roky. Na výstavbe dvoch hrádzí pôvodne jedné- 
ho tajchu, zberných jarkov a vodných štôlní pracovali 
denne stovky až tisíce ľudí. Hneď v priebehu napúšťania 
tajchu sa prejavili netesnosti vo svahu nádrže. To bol 
hlavný dôvod, prečo S. Mikovíny navrhol rozdeliť tajch 
na dva. Nakoniec bol Richňavský tajch rozdelený prieč- 
nou hrádzou v roku 1746 na Veľkú a Malú Richňavu. 
Malá Richňava nebola nikdy opravená tak, aby naplnila 
Mikovínyho pôvodnú predstavu. 

Hrádza Malej Richňavy je vysoká 24,6 m a hrádza 
Veľkej Richňavy je vysoká 31,9 m, čo z nej činí najvyšší 
banskoštiavnický tajch. Dokonca Veľká Richňava  
(Obr. 12-12) bola do polovice 20. storočia najvyššou 
priehradou v celom Československu!

Veľká a Malá Richňava sú najvýznamnejšie tajchy 
spomedzi všetkých banskoštiavnických tajchov. S desia- 
timi zbernými jarkami a malým tajchom pod hrádzami 
dokázali zachytiť najväčšie množstvá vody a prevádz- 
kovať banské zariadenia nielen vo všetkých výškových 
úrovniach na Štiavnických Baniach, ale aj v Banskej  
Štiavnici. V roku 1764 boli na richňavských tajchoch  
aj princovia Leopold a Jozef, synovia cisára Františka 
Lotrinského a jeho manželky, cisárovnej a uhorskej 

kráľovnej Márie Terézie. Tí si pozreli prečerpávacie za- 
riadenie kňaza Félixa, ktoré prečerpávalo vodu z Veľkej 
Richňavy na vzdušnú stranu hrádze. Konštatovali, že 
toto dielo je úžasný výtvor človeka, a že výstavba tajchov 
musela byť veľmi drahá (Vozár, 1983). 

Počúvadliansky tajch
Posledným tajchom 18. storočia je Počúvadliansky 

tajch (Obr. 12-13), ktorý bol vybudovaný podľa Hellovho 
projektu v rokoch 1775–1779 pod Sitnom. Aj keď sa 
tento tajch ako jediný nachádzal mimo Štiavnických Baní 
a Štefultovskej doliny, slúžil práve tejto banskej oblasti. 
Počúvadlo dopomohlo najmä richňavským tajchom  
so zásobovaním čerpacích a úpravníckych zariadení na 
Štiavnických Baniach a v Štefultovskej doline. Tento 
tajch je unikát, má jednu mohutnú hlavnú hrádzu, ktorá 
sa nachádza v povodí Ipľa a päť vedľajších hrádzí, ktoré 
prehradzujú povodie Hrona. Zaujímavé je, že na výstavbe 
tajchu pracovali vo väčšom počte ženy ako muži. 

Tajch mal dva výpusty, jeden dnový a druhý odberný. 
Dnový výpust sa nachádzal v najnižšom bode nádrže  
a slúžil na vyprázdnenie celého nádržného priestoru. 
Druhý výpust – odberný objekt, sa nachádzal pod jed-
nou z vedľajších hrádzí. Týmto výpustom sa voda pre- 
púšťala do Počúvadlianskeho náhonného jarku, ktorý 
smeroval na Štiavnické Bane. Počúvadliansky tajch  
bol vybudovaný mimo prirodzených zdrojov vody.  
Bol závislý len od vody, ktorú priviedlo šesť zberných 

Obr. 12-12 Veľká Richňava (foto Slavomír Červeň, 2021).
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jarkov, vrátane jarkov uzla Krížna. Hlavná hrádza je 
masívna heterogénna, vysoká 29,6 m. Vedľajšie hrádze 
sú podobnej konštrukcie. 

Dolný Hodrušský tajch
V roku 1743 Samuel Mikovíny vypracoval projekt 

Dolného Hodrušského tajchu (Obr. 12-14). Na stavbe 
bolo evidovaných okolo 200–250 osôb, medzi ktorými 
boli aj ženy. Cez zimu stavba stála. Len nočný strážnik 
vykonával svoju službu a dvaja pracovníci vozili kameň 

na stavbu suchého oporného múra. V októbri 1744,  
po viac ako siedmich mesiacoch prác, bola hrádza do- 
končená s celkovou výškou približne 19 m. Z Dolného 
Hodrušského tajchu bola voda vypúšťaná na 24 stúp – 
úpravní rúd, ktoré sa podieľali na splácaní určitej čiast-
ky nákladov z výstavby tajchu. V roku 1786 bola hrádza 
tajchu zvýšená o 3 m. V roku 1812 boli zistené trhliny 
na vzdušnej strane hrádze, ktoré sa zväčšovali. V roku 
1815 sa stred preliačenej hrádze zasýpal hlinou, ktorá 
sa ubila. Taktiež v tom čase boli do hrádze nabité tri rady 
4 metrových zašpicatených dubových kolov. Celkovo  
sa v tej dobe na vzdušnom svahu hrádze nachádzalo 
177 takýchto dubových kolov. V júni 1823 sa začala 
rekonštrukcia hrádze zvyšovaním suchého oporného 
múra na päte vzdušného svahu a ubíjaním rozmernej 
preliačiny, ktorá sa nachádzala v okolí múra. Rozbehli 
sa aj ďalšie práce. Sypal sa nový vzdušný svah hrádze  
v podobnom sklone ako ten pôvodný, ktorý rozšíril 
samotnú korunu hrádze z pôvodných 3,5 m na 4 m. 

Dolný Hodrušský tajch má jednu z najštíhlejších zem- 
ných hrádzí. Dokonca bola vybudovaná ako homogén-
na z viacerých druhov zemín s podobnými vlastnosťa- 
mi. To len zvýrazňuje jej jedinečnosť a unikátnu konšt-
rukciu. Žiaľ, rekonštrukciou medzi rokmi 2013–2019 
bola táto hrádza porušená a už nezadržiava vodu ako 
počas predošlých 271 rokov, už to za ňu robí podzemná 
tesniaca stena zabudovaná v telese hrádze (Kašiarová, 
2003). 

Obr. 12-13 Počúvadliansky tajch (foto Slavomír Červeň, 2021).

Obr. 12-14 Dolný Hodrušský tajch (foto Slavomír Čer- 
veň, 2020).



Tajch Rozgrund 
V roku 1743 S. Mikovíny naprojektoval tajch na za- 

čiatku Vyhnianskej doliny. Práce na výstavbe hrádze  
sa začali v máji 1743 a ukončené boli v októbri 1744.  
O päť rokov neskôr bola hrádza prvýkrát nadvýšená  
o 6,80 m. V rámci prvého zvýšenia hrádze boli do nádr- 
že tajchu privedené dva zberné jarky. Objem nádrže 
nepostačoval ani druhýkrát a hrádza bola zvýšená ešte 
raz. Tentoraz naposledy koncom 18. storočia o 2,0 m. 
Voda z tajchu bola vypúšťaná podľa potreby do dvoch 
náhonných jarkov. Tie smerovali k šachtám Leopold  
a Karol na Hofferštôlni. V roku 1927 sa pokusne začala 
čerpať voda z tajchu pre mesto Banská Štiavnica,  
ktorá sa využívala na pitné účely. V súčasnosti tajch 
slúži ako rezervná vodárenská nádrž pre mesto Banská 
Štiavnica. 

Hrádza tajchu Rozgrund je jedna z najštíhlejších 
zemných sypaných hrádzí na svete! Dokonca až do  
roku 1859 bola považovaná za najodvážnejšiu vodnú 
stavbu na svete. Práve v roku 1859 bola vybudovaná 
priehrada Meurad na severe Alžírska, ktorá bola po-
dobne odvážnou vodnou stavbou ako Rozgrund.

Odvážny priehradný profil tajchu Rozgrund, kde 
sklon vzdušného svahu sa pohybuje od 1:1,5, dokonca 
až po sklon 1:1,24, nachádzame v priehradnej praxi  
iba u kamenných priehrad. Pokusy budovať podobné, 

odvážne strmé, zemné priehrady, končili katastrofou. 
Rozgrund (Obr. 12-15) je najštíhlejším banskoštiavnic- 
kým tajchom (Peter, 1982).

Veľký Kolpašský tajch
V roku 1746 naprojektoval S. Mikovíny nový Kolpašský 

tajch, ktorým nahradil poruchový, pôvodný Kolpašský 
tajch. Materiál z porušenej hrádze bol využitý na výstav-
bu novej. Mikovíny navrhol 15,5 m vysokú priehradu, 
ktorá bola o 4,3 m vyššia ako pôvodná hrádza. Avšak 
takto vysokú priehradu nebolo možné nižšie v údolí 
zaviazať do prirodzených svahov údolia. Preto Mikovíny 
navrhol zaujímavé riešenie, a to zvýšiť a predĺžiť ľavú aj 
pravú stranu údolia tým, že na prirodzený terén údolia 
nasype bočné hrádze. Veľký Kolpašský tajch (Obr. 12-16) 
má tak tri hrádze, jednu hlavnú a dve bočné. Tajch slúžil 
svojmu pôvodnému účelu až do roku 1975. Celková 
výška hrádze tajchu je 19 m. 

Tajch Klinger
Pôvodný tajch Klinger bol vybudovaný už v roku 1759. 

Objem tajchu však nepostačoval požiadavkám šachty 
Ondrej, a preto sa navrhlo vybudovať nový, väčší tajch, 
situovaný nižšie v údolí. V roku 1829 sa rozobrala hrádza 
pôvodného tajchu. Materiál bol využitý na výstavbu 
nového tajchu Klinger (Obr. 12-17). Chýbajúci materiál 
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Obr. 12-15 Rozgrund (foto Slavomír Červeň, 2018).
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bol privezený po prvej povrchovej železničnej trati  
na území Slovenska. Výstavba tajchu trvala 4 roky.  
V septembri 1832 sa počas výstavby masívne zosunula 
návodná strana hrádze. Zdá sa, že na výstavbe hrádze 
sa šetrilo materiálom, pretože ho bolo nedostatok.  

Obr. 12-17 Klinger (foto Slavomír Červeň, 2021).

Čo sa týka samotnej konštrukcie hrádze, tá nesie nové 
– bezpečnostné prvky, ako napríklad stabilizačnú la- 
vičku na vzdušnej strane hrádze. Klinger je jediným 
tajchom 19. storočia, a teda najmladším banskoštiav- 
nickým tajchom. 

Obr. 12-16 Veľký Kolpašský tajch (foto Slavomír Červeň, 2021).



12.1.4 ZÁVER

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava je naj- 
významnejšou technickou pamiatkou Slovenska, za- 
písanou do zoznamu svetového kultúrneho a prírod-
ného dedičstva UNESCO. 

Ak je reč o tajchoch a celej sústave, o jej unikátnos-
ti a dômyselnosti, v tomto prípade musíme vyzdvihnúť, 
prečo sú tajchy tak obdivuhodné a významné vodné 
stavby. 

Konštrukcie hrádzí tajchov, najmä ich návodná  
a vzdušná strana, sú na dnešné pomery až príliš strmé. 
Táto strmosť oboch svahov sa pohybuje v sklone okolo 

1:1,5 na návodnej strane a 1:1,5 až 1:1,2 na strane 
vzdušnej. Dnešné moderné zemné priehrady nemajú 
ani zďaleka tak strmé sklony svahov. U novodobých 
priehrad sa sklon svahu môže pohybovať v rozmedzí  
od 1:1,8 až do 1:2,0 na strane vzdušnej a od 1:1,8 až  
do 1:3,0 na strane návodnej za predpokladu, že je  
v týchto stabilizačných častiach použitý vhodný stabi-
lizačný materiál. V strmých stabilizačných častiach hrádzí 
tajchov je dokonca použitý veľmi nevhodný materiál –  
hlina s úlomkami kameňov. 

Príliš strmé hrádze a nevhodný 
stabilizačný materiál v nich robí  
z tajchov unikátne vodné stavby, 
ktoré svojou stabilitou udivujú  
odborníkov aj v dnešnej dobe  
(Obr. 12-18). 

Ak hodnotíme vodohospodár- 
sku sústavu a vzájomnú väzbu  
jarkov, tajchov a šácht, je potrebné 
vysoko vyzdvihnúť presnosť a dô- 
myselnosť pri budovaní jednotli- 
vých sústav. Jarky nielenže doko- 
nale odvodnili okolité prostredie 
Štiavnických vrchov, ale boli veľmi 
presne a precízne vymerané, aby 
sa vzájomne dopĺňali a všetku za- 
chytenú vodu dômyselne využili. 
Dokonca jarky prevádzali vodu  
z jedného do druhého povodia cez 
vodné štôlne alebo sedlá hrebe- 
ňov. 

Banskoštiavnická vodohospo- 
dárska sústava je jednou z dvoch 
historických energetických vodo-
hospodárskych sústav na svete  
a právom sa nachádza na listine 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Podobná sústava sa na-
chádza na Hornom Harzi v Nemec-
ku (Rammelsberg), ktorá je tak- 
tiež na listine UNESCO. Žiaľ, sústa-
va pomaly chátra a vytráca sa 
spred očí. V súčasnej dobe sa udr- 
žiavajú posledné dva jarky z celko- 
vého počtu pôvodných 72 jarkov 
(Červeň, 2021).

Obr. 12-18 Pohľad na vzdušný svah hrádze tajchu Rozgrund (foto Slavomír 
Červeň, 2021).
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