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PLAVEBNÉ OPATRENIE 

č. 40/2013 

 

o prípustných rozmeroch zostáv plavidiel 

na rieke Dunaj v úseku od r.km 1880,20 po r.km 1708,20 

 

  

V zmysle § 4 ods. 4 a § 39 písm. m), zákona NR SR č. 338/2000 Z. z., o 

vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Štátna plavebná správa vydáva toto plavebné opatrenie, ktorým určuje maximálne 

povolené rozmery zostáv plavidiel na Rakúsko – Slovenskom, Slovenskom a Maďarsko – 

Slovenskom úseku rieky Dunaj.  

 

 

1. Prípustné rozmery zostáv 

 

Pre úseky vodnej cesty Dunaj r.km 1880,20 - 1857,50 a 1811,00 – 1784,00 Štátna plavebná 

správa určuje nasledovné maximálne prípustné rozmery zostáv plavidiel: 

Ak na uvedených úsekoch nie sú hlásené brody alebo úžiny so šírkou menšou ako 80 m: 

 

  

Smer Zostava Dĺžka 
(m) 

Šírka (m) Poznámka 

Vlečná 160 48 Bez dĺžky lán 
160 38  Tlačná 
210 24  

Po prúde 

Bočne zviazaná 135 36  
Vlečná 370 24 Bez dĺžky lán 
Tlačná 220 24  

Proti prúdu 

Bočne zviazaná 135 26  
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Ak sú na úsekoch vodnej cesty Dunaj r.km 1880,20 - 1857,5  a 1811,00 – 1784,00 hlásené 

brody alebo úžiny so šírkou menšou ako 80 m Štátna plavebná správa určuje nasledovné 

maximálne prípustné rozmery zostáv plavidiel: 

 

 

Smer Zostava Dĺžka (m) Šírka (m) Poznámka 

Vlečná 160 38 Bez dĺžky lán 

160 24  Tlačná 

145 38  

Po prúde 

Bočne zviazaná 135 26  

220 24 Bez dĺžky lán Vlečná 

270 13  

220 13  Tlačná 

160 24  

Proti prúdu 

Bočne zviazaná 135 26  

 

 

Pre úsek vodnej cesty Dunaj r.km 1784,00 – 1708,20 za predpokladu, že na tomto úseku 

nie sú hlásené brody alebo úžiny so šírkou menšou ako 80 m Štátna plavebná správa určuje 

nasledovné maximálne rozmery zostáv plavidiel:  

 

 

Smer Zostava Dĺžka (m) Šírka (m) Poznámka 

Vlečná 160 48 Bez dĺžky lán 

Tlačná 220 38  

Po prúde 

Bočne zviazaná 135 36  

Vlečná 220 38/24* Bez dĺžky lán 

285 24  Tlačná 

220 38/24*  

Proti prúdu 

Bočne zviazaná 140 36  

* tieto hodnoty šírky zostáv platia ak hlásené brody alebo úžiny sú na tomto úseku užšie ako 

80 m. 

 

Pre úsek vodnej cesty Dunaj - Vodné dielo Gabčíkovo t.j. od rkm 1857,50 až po rkm 1811,00 

rieky Dunaj vrátane zdrže, prívodného kanála, plavebných komôr a odpadového kanála VDG 

platí Plavebné opatrenie č.33/2009. 

Samostatne plávajúce plavidlá alebo plávajúce telesá môžu mať max. šírku 33,5 metrov. 
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Bez ohľadu na obmedzenia uvedené v tomto Plavebnom opatrení, všeobecne platia 

ustanovenia Európskych plavidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách:  

-  č. 1.04:      Počas plavby musí každé plavidlo vždy dodržiavať bezpečnú rýchlosť. 

- č. 1.06:   Dĺžka, šírka, výška, ponor a rýchlosť plavidiel, zostáv a plávajúcich telies musia 

vyhovovať parametrom vodnej cesty a stavieb na nej. 

 

Žiadam vodcov plavidiel o dôsledné dodržiavanie ustanovení tohto plavebného opatrenia, 

zároveň však upozorňujem, že práva a povinnosti vyplývajúce z právnych noriem Rakúskej 

Republiky a Maďarskej Republiky pre spoločné úseky Dunaja týmto nie sú dotknuté.  

 

Týmto sa ruší plavebné opatrenie č. 64/2006 o prípustných rozmeroch zostáv. 

 
 
V Bratislave dňa  04.06.2013 

 
     Ing. Dušan K N A P 

                                                                                        riaditeľ Štátnej plavebnej správy 
a vedúci služobného úradu 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


