DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
č.: 21419/2015/DVP/PB3.1

PLAVEBNÉ OPATRENIE
UVC č. 71/2015
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na UVC VN Zemplínska Šírava
Dopravný úrad, (ďalej len „DÚ“) podľa § 39 písm. o), zákona č. 338/2000 Z. z. o
vnútrozemskej
plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) ustanovuje:
Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto Plavebným opatrením sa na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky
určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Zemplínska Šírava viď.
obr.1)
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Čl. 2
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie
(1) Plavebnú dráhu na uzavretej vodnej ceste Zemplínska Šírava tvorí vymedzená časť
vodnej cesty využiteľná pre plavbu pri daných vodostavoch a je vyznačená príslušnými
signálnymi znakmi.
(2) Za riadne vytýčenie plavebnej dráhy, za vyznačenie plavebných prekážok a ich
odstraňovanie na základe pokynov Dopravného úradu zodpovedá správca vodného toku.
Čl. 3
Plavba malých plavidiel
(1) Plavba malých plavidiel je povolená celoročne s výnimkou zamrznutia vodnej hladiny.
V čase zamrznutia vodnej hladiny musia byť všetky malé plavidlá vytiahnuté na breh,
premiestnené na miesto vhodné na prezimovanie alebo zabezpečené tak, aby sa zabránilo
vzniku škôd na plavidlách a súčastiach vodnej cesty.
(2) Vodcovia malých plavidiel nesmú narušovať a obmedzovať verejnú vodnú dopravu,
prevádzku prístavísk a verejných pláží.
(3) Nočná plavba malých plavidiel je povolená len vo výtlačnom režime. Malé plavidlá
musia niesť za zníženej viditeľnosti nočnú optickú signalizáciu v zmysle Európskych
pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „CEVNI“).
Čl. 4
Prístaviská a miesta
na spúšťanie a vyťahovanie plavidiel
(1) Vyťahovanie a spúšťanie malých plavidiel na vodnú hladinu je možné iba na miestach
uvedených v tomto článku. Pravá a ľavá strana – sa vo vzťahu k stanoveniu polohy
týchto miest určuje pri pohľade z vody.
(2) Vyznačenie priestoru na vodnej hladine a osadenie signálnych znakov zabezpečuje
prevádzkovateľ prístaviska v súlade s CEVNI po schválení Dopravným úradom.
(3) V priestore prístavísk je zakázané:
a) obmedzovať ostatných užívateľov prístaviska neprimeraným vlnením a saním,
b) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať signálne znaky a zariadenia na spúšťanie,
vyťahovanie, kotvenie a vyväzovanie plavidiel.
c) vstupovať na plavidlá neoprávneným osobám
d) vytvárať akékoľvek prekážky, umiestňovať lanká a rybárske vlasce
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(4) Zoznam prístavísk a miest na spúšťanie a vyťahovanie plavidiel:
Stredisko Prímestská:
• Miesto na spúšťanie a vyťahovanie:
• Státie malých plavidiel:
Stredisko Lúč:
• Miesto na spúšťanie a vyťahovanie:
• Státie malých plavidiel:

Stredisko Medvedia hora:
• Miesto na spúšťanie a vyťahovanie:
• Státie malých plavidiel:

Stredisko Kaluža – Glamur:
• Státie malých plavidiel:
• Státie malých plavidiel:
• Miesto na spúšťanie a vyťahovanie:

v smere panelovej cesty:

N 48°46´39,21“
E 21°57´12,33“
vpravo, 200 m od miesta pre spúšťanie
a vyťahovanie plavidiel.
v smere panelovej cesty v ľavo od móla
osobnej lodnej prepravy:
N 48°47´39,26“
E 21°58´36,06“
Pod jachtklubom ( smer stredisko Senderov)
N 48°47´47,75“
E 21°58´39,25“
pod jachtklubom:

N 48°47´56,30“
E 22°00´01,96“
vpravo, 200 m od miesta pre státie a vyťahovanie
plavidiel- pohľad z brehu.

Pod hotelom Glamur
(Kerko):

N 48°48´25,34“
E 22°00´43,91“
v úseku 100 m, naľavo od kamenného móla
N 48°48´23,29“
E 22°00´42,22“
panelový vjazd na ľavej strane kamenného móla
Múzeum SVP š.p.:
N 48°48´23,29“
E 22°00´42,22“

Stredisko Kaluža – Pioniersky tábor:
• Státie malých plavidiel:
vpravo, úsek 400m od miesta spúšťania
a vyťahovania plavidiel - Pod Pionierskym
táborom
• Miesto na spúšťanie a vyťahovanie:
Pod Pionierskym táborom: N 48°48´31,17“
E 22°01´01,59“
Stredisko Klokočov – objekt „UPJŠ“ ( Prešovská univerzita):
• Státie malých plavidiel:
vpravo, 200 m od miesta pre spúšťanie
a vyťahovanie plavidiel, pod objektom „UPJŠ“
• Miesto na spúšťanie a vyťahovanie:
Panelová cesta pod objektom „UPJŠ“:
N 48°48´33,73“
E 22°01´24,38“
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Stredisko Paľkov – chatárska osada:
• Státie malých plavidiel:
• Miesto na spúšťanie a vyťahovanie:

vľavo, 100m od miesta pre spúšťanie
a vyťahovanie plavidiel
upravený breh na vjazd ( pod chatárskou osadou)
N 48°48´33,80“
E 22°02´34,39“

Čl. 5
Osobná lodná doprava - prístaviská
(1) Plavidlá verejnej osobnej lodnej dopravy vykonávajú plavbu z týchto prístavísk:
a) stredisko Hôrka,
b) stredisko Kaluža,
c) stredisko Kaluža - Glamur
Čl. 6
Požičovne plavidiel
(1) Požičovne plavidiel sa môžu zriaďovať a následne vykonávať svoju činnosť len na
základe rozhodnutia DÚ (viď PO č.13/2015).
(2) Plavba plavidiel požičovne plavidiel je povolená iba v priestoroch vyznačených
príslušnými signálnymi znakmi.

Čl. 7
Plavba vodných skútrov
(1) Plavba vodných skútrov je povolená v priestore vyznačenej plavebnej dráhy minimálne
150 m od brehu.
(2) Prístup do určeného priestoru je povolený len z prístavísk malých plavidiel vyznačených
plavebnými signálnymi znakmi E.5 CEVNI, a to čo najkratšou cestou.
(3) Vodcovia vodných skútrov musia pri stretávaní sa s ostatnými plavidlami dodržiavať
dostatočný a bezpečný odstup, tak aby nedošlo k ohrozeniu plavebnej bezpečnosti alebo
života a zdravia osôb . Toto platí aj vo vzťahu ku kúpajúcim sa.
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Čl. 8
Jachting a windsurfing
(1) Jachting a windsurfing sa môže vykonávať na celej vodnej ploche mimo priestorov
vyznačených zákazovými signálnymi znakmi a miest kde je to zakázané v zmysle iných
právnych predpisov.2)
(2) Windsurfing môže byt' vedený len osobou staršou ako 15 rokov, ktorá je k tomu telesne a
duševne spôsobilá a je oboznámená s technikou vedenia a plavebnými predpismi. Osoby
do 15 rokov môžu jazdiť na windsurfingu iba v rámci organizovanej plavby v oddieloch
jachtingu pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
(3) Pri prevádzke windsurfingu sa zakazuje brať na plavidlo ďalšie osoby a približovať sa ku
kúpajúcim na vzdialenosť menšiu ako 20 metrov.
Čl. 9
Plávajúce zariadenia
(1) Plávajúce zariadenia ako napr. pristávacie pontóny, plávajúce garáže a pod. môžu stáť na
vodnej ceste iba s platným lodným osvedčením a na základe rozhodnutia o povolení státia
plávajúceho zariadenia.
(2) Rozhodnutie o povolení státia plávajúceho zariadenia vydáva Dopravný úrad.
Čl. 10
Kúpanie
(1) Osobitne chránené priestory pre kúpanie môžu byť označené na vodnej hladine bójami
s príslušnými piktogramom v súlade s CEVNI a po schválení Dopravným úradom.
(2) Do priestorov pre kúpanie nesmú vplávať žiadne plavidlá okrem plavidiel záchrannej
služby. Ostatné plavidlá do tohto priestoru môžu vplávať len v prípade núdze.

Čl. 11
Verejné a neverejné podujatia
(1) Činnosť na vodnej ceste (slávnosť na vode, športové podujatie a pod.), alebo v jej
ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo
trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky alebo prerušenie plavebnej dráhy, možno
vykonávať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu.
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Čl. 12
Zákazy plavby
(1) Plavba je na UVC VN Zemplínska Šírava zakázaná:
a) v oblasti ornitologickej rezervácie,
b) pri úrovni hladiny vody nad kótou 113,9 m n. m. B. p. v. (maximálna plavebná
hladina) a pod kótou 107,4 m n. m. B. p. v. (minimálna plavebná hladina),
c) v miestach určených správcom vodného toku vzhľadom na potreby ochrany
vodohospodárskych objektov a hydrotechnických zariadení.
(2) Na plavbu plavidiel so spaľovacím motorom sa na UVC VN Zemplínska Šírava
vzťahujú aj ustanovenia iných právnych predpisov 3).
(3) Ustanovenia ods. (1) a (2) sa nevzťahujú na plavidlá použité k záchrannej službe,
protipovodňovej činnosti, služobné plavidlá DÚ - divízie vnútrozemskej plavby,
Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Colnej správy, Inšpekcie životného
prostredia a správcu vodnej cesty.

Čl. 13
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľkou Divízie
vnútrozemskej plavby – Dopravného úradu.

V Bratislave dňa 17.06.2015

Ing. Katarína Mihalovičová
riaditeľka
Divízie vnútrozemskej plavby

________________

1)

Elektronická mapa sa nachádza na www.nsat.sk
Zákon č. 364/2004 Z .z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3)
Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5/2011 z 10. marca 2011,
ktorou sa obmedzuje alebo zakazuje používanie vôd na plavbu plavidlami so spaľovacími motormi

2)
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