Historické mapy
K lokalite je viacero historických mapových podkladov.
Katastrálna mapa z roku 1858 používa ešte nemecké názvy:
Červená studňa - Rothenbrunn.

Historické pohľadnice
Kolorovaná pohľadnica z r. 1918 zobrazuje vodnú nádrž ešte
v dobrej kondícii , je plná vody, nezarastená.

Historické fotografie
Fotografia okolo roku r. 1920 zobrazuje vodnú nádrž od cesty Fotografia z r.1934 zobrazuje vodnú nádrž z významne nižšou
na Banskú Štiavnicu. Miesto okolo pamätného kríža je bez lesa. hladinou, pravdepodobne v období nižších prítokov. Nádrž bola
známym miestom rodiných vychádzok ( malé foto)
Voda v nádrži siaha až po lesnú cestu.

Historické fotografie a dokumenty
Fotografia zo 40- tych rokov zobrazuje vodnú nádrž plnú vody a aj ako
rybárske miesto. Príbeh o lokalite na pamätnom kríži.

Historické fotografie
Fotografia okolo z r.1942 zobrazuje prameň pitnej vody pri
ceste na Hodrušu-Hámre. Dnes je neupravený a nevyužíva sa.
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úpravníctva prevažne v 18. storočí. Je súčasťou chráneného územia UNESCO a Národná kultúrna pamiatka. Bola vybudovaná pred rokom 1765,
Stupeň PD
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
podľa návrhu J. K. Hella. Slúžila na pohon banských zariadení v šachte Amália ( pri ceste na Hornú Roveň) ako aj ako zásobáreň vody pre vodnú
štúdia využ. územia
nádrž Klinger. Nebola prepojená zo sústavou vodných nádrží Malá a Veľká Vodárenská, tiež NKP.V minulosti bola zásobovaná 3 zbernými jarkami
Investor:
Parc.čísla
Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám.1, 969 01 Banská Štiavnica Vo výkresoch
(severným, južným a západným ) vcelkovej dĺžke 2 km. Pri nádrži je pamätný kríž a dôležitá križovatka ciest do bývalých banských obcí
( Hodruša - Hámre,Vyhne). Sedlo Červená studňa strážil odstredoveku hrad na neďalekom kopci Glanzenberg, dnes významná archeologická lokalita.
ČERVENÁ STUDŇA - centrum prímestských oddychových aktivít
Parametre VN Červená studňa: Nadm. výška hrádze 787 m.n.m., dĺžka hrádze 117 m, výška hrádze cca 10m,sklon návod. strany hrádze 40,5 st.,
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sklon vzdušnej strany hrádze 36 st., objem vodnej nádrže približne 30 000 m3 (maximum).
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