


 
 

Historické a geografické súvislosti 

  Bratislava – významné  prístavné mesto na európskom veľtoku Dunaj. 

 Bohatá a silná tradícia v oblasti vodnej dopravy, ktorá siaha hlboko do minulosti,  
čo predstavuje jeden z najdôležitejších fenoménov charakteristických pre Bratislavu. 
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 Veľmi ucelene je to reprezentované nielen intenzívnym pohybom plavidiel,  
ale aj prístavnými a lodeničnými areálmi s príslušnými bazénmi, budovami  
a predovšetkým  špecifickými technologickými zariadeniami (prístavné žeriavy,  
lodné výťahy),  a to najmä na území mestskej časti Ružinov.  
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  Po otvorení kanála Mohan – Dunaj v r. 1992 sa Bratislava, ako hlavné 
    mesto Slovenskej republiky, nachádza v strede transeurópskej vodnej 
    magistrály Rýn – Mohan – Dunaj, ktorá spája Severné a Čierne more. 
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Vzťah k minulosti a záujem o históriu 

 V minulom období všeobecne prístup našej spoločnosti, najmä k zaujímavým 
technickým objektom, nebol práve ideálny (možno okrem železnice). 
 

 V oblasti vodnej dopravy to platí bohužiaľ výrazne, napriek tomu, že jej artefakty 
sú veľmi zaujímavé, špecifické a priam atraktívne. 
 

 Plavidlá vyraďované z prevádzky boli v minulosti postupne odstavované a následne 
šrotované, a to i unikátne kolesové parníky, ktoré mali vysokú historicko-technickú 
hodnotu. 
 

 V roku 2001 bol poskytnutý vyradený trojvrtuľový vlečný remorkér Kriváň (1954) 
vo veľmi dobrom technickom  stave pre vytvorenie Lodného múzea, po určitom 
čase viac či menej úspešného muzeálneho pôsobenia ho ale prevádzkovateľ 
zdemoloval tak, že zostal iba trup plavidla použitý ako pontón pod kontroverznú 
hranatú presklenú nadstavbu s názvom River`s club. 
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Ďalšie možnosti a vývoj situácie 
 Posledné najstaršie motorové plavidlo, ktoré by sa ešte možno dalo použiť  

na múzejné účely, bol dvojvrtuľový vlečný remorkér ŠTUREC (ex motorová tanková 
loď ŠTÚR) vo vlastníctve štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., 
závod Dunaj Bratislava. Remorkér bol ale vo veľmi zlom stave, nakoľko stál tridsať 
rokov vyradený z prevádzky, určený tiež raz na likvidáciu. 
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 2010 - Spolupráca so záujmovým združením Slovenský plavebný kongres,  ktorý  
sa stal odborným gestorom revitalizácie plavidla prostredníctvom ustanovenej  
„Odbornej skupiny Šturec“. 

 
 2011 -  Oslovené  STM - Múzeum dopravy Bratislava. 

 
 Január 2012 - Na podnet a s odbornou podporou STM - Múzeum dopravy 

Bratislava, bol remorkér Šturec vyhlásený za NKP, aby sa zabránilo jeho 
prípadnému zošrotovaniu. 
 

 2012 - Medzirezortné jednania Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva 
kultúry SR. 
 

 Marec 2013 – Podpísaná Zmluva o prevode správy majetku štátu -  bezodplatne na 
STM – Múzeum dopravy Bratislava. 
 

 8. 4. 2013 - Prevzatie plavidla v severnom bazéne bratislavského zimného prístavu. 

   2005 až 2009 - Hľadanie možností, ako získať plavidlo a spôsobov 
      organizovania jeho premeny na nové využitie. 
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Podpisovanie preberacieho protokolu 8. 4. 2013 
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Vlečný remorkér ŠTUREC  
(ex. motorová tanková loď ŠTÚR) 

 
 Plavidlo bolo postavené pôvodne ako motorová tanková loď ŠTÚR r. 1937 

v Lodenici Škodových závodov v  Komárne v sérii ďalších dvoch sesterských lodí       
a daná do prevádzky v r. 1938. 
Hlavné technické údaje: Lmax = 72,30 m; Bmax = 9,35 m; H = 2,50 m;  

     T = 1,85 m; N = 500 t; P = 2 x 500 k (2 x 368 kW). 

 

 Na krste sa vtedy zúčastnil s prejavom o hospodárskom význame lodnej prepravy 
po Dunaji predseda vlády 1. Československej republiky Dr. Milan Hodža. 
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Generálny plán motorovej tankovej lode ŠTÚR  

16 



17 



18 



19 



 V júni 1944 bola motorová tanková loď ŠTÚR v zimnom prístave poškodená 

      a potopená pri bombardovaní rafinérie  Apollo, preto bola po vojne rekonštruovaná 
v Lodenici Komárno na vlečný remorkér, premenovaný na ŠTUREC. 

 Hlavné technické údaje: Ltr = 56,00 m; Bmax = 9,24 m; H = 2,50 m;  

     T = 1,40 m; G = 360 t; P = 2 x  516 k (2 x 380 kW). 
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Postupné kroky pri  revitalizácii remorkéra 
ŠTUREC  

 Apríl 2013 až marec 2014 – Príprava priestoru (na betónovej štapelovej 
ploche) starého lodného výťahu SPaP a.s. v zimnom prístave na vytiahnutie 
a uloženie remorkéra pre jeho komplexnú obnovu. Čistenie koľajových 
dráh a uvoľnenie priestoru;  čistenie, nátery,  výmena dreva na nitovaných 
nosníkoch pôvodných klinových vozíkov a špeciálne rozmiestnenie  
a vyrovnanie týchto nosníkov ako podložiek pod plavidlo. 
 

 Demontáž niektorých dielov a zariadení z iných starých plavidiel, ktoré je 
možné použiť na doplnenie chýbajúcich častí. 
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 Prostredníctvom ZZ Slovenský plavebný kongres bolo žiadané o granty  
z MK SR na obnovu a propagáciu. Vzhľadom na absurdné podmienky  
pre bratislavskú lokalitu bolo od žiadosti odstúpené. 
 

 Marec 2014 – Odčerpanie kritického množstva znečistených tekutín 
z palivového tanku, vytiahnutie remorkéra na šikmú časť lodného výťahu 
(25.3.) a predbežné očistenie trupu tlakovou vodou. 
 

 Apríl 2014 – Presunutie plavidla nad podložky z nitovaných nosníkov (8.4.)  
a následné uloženie na ne pomocou hydraulických zdvihákov. 
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 Máj 2014 až jún 2015 - Hrubé čistenie a upratovanie nepotrebných 
predmetov a odpadu z celého plavidla. Montáž  pripojenia elektrického 
prúdu. 
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 Uvedené činnosti boli vykonávané formou prác dobrovoľníkov s veľkorysou 
podporou predovšetkým plavebnej spoločnosti  
Slovenská plavba a prístavy a.s. (SPaP, a.s.);  
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., závod Dunaj Bratislava;  
ZZ Slovenský plavebný kongres a STM - Múzeum dopravy Bratislava. 
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Odborné práce v 1. etape obnovy  
kultúrnej pamiatky remorkér ŠTUREC  

 Júl, august 2015 – príprava podkladov a  výber dodávateľa prác v súvislosti  
so  schválením prioritného projektu v hodnote 40 000 €  v rámci programovej 
štruktúry Ministerstva kultúry SR na rok 2015. 

 September až december 2015 – Odborné lodiarske a revitalizačné práce firmou 
Korveta s.r.o., zamerané najmä na zlepšenie vizuálneho charakteru,  
ochranu pred poveternostnými vplyvmi, zvýšenie bezpečnosti  a zabránenie pohybu 
nepovolaných osôb.  

 Práce, ktorých špecifikácia obsahovala cca 100 položiek, boli vykonávané na základe 
záväzného stanoviska a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.  
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Situácia a činnosť v roku 2016 

 Pre ďalšiu etapu zatiaľ neboli pridelené financie z Ministerstva kultúry SR na rok 2016. 
 

 K dispozícii boli iba finančné prostriedky z daru fyzickej osoby STM - Múzeu dopravy  
a z 2% podielu zaplatenej dane, ktorý bol poukázaný ZZ Slovenský plavebný kongres.     
 

 Tieto peniaze boli použité na nákup náterových hmôt, čistiacich prostriedkov, ochranných 
pomôcok, ručného a elektrického náradia. 
 

 Práce s týmto materiálom (čistenie a nátery niektorých častí ) boli vykonávané vďaka 
dobrovoľníkom a brigádnikom. 
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Zo šrotu sa stáva ťažko a pomaly 
 opäť zaujímavé plavidlo 
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Určujúce aspekty a perspektíva ďalšieho vývoja 

 Najväčší zbierkový predmet (hnuteľný) nielen v STM - Múzeu dopravy,  
ale v celej SR. 
 

 Zlý východzí stav plavidla pri nadobudnutí. 
 

 Značné finančné, materiálové, pracovné, a odborné nároky. 
 

 Stav spoločenského záujmu a podpory (vyspelý, aktívny alebo ľahostajný?).            

 

     Dôležitý zámer: Kvalitná obnova národnej kultúrnej pamiatky remorkér             
ŠTUREC pre muzeálne účely, čo na základe uvedených aspektov nebude 
vôbec jednoduché.  
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Možnosti a alternatívy koncepcie umiestnenia  

plavidla po rekonštrukcii  

1) Plavidlo iba na vode ukotvené pri brehu. Jednoduché klasické riešenie, 
ale možné problémy s vnikaním vody do trupu vzhľadom na zlý stav 
materiálu a netesnosť obšívky trupu. 
 

2) Plavidlo uložené niekde na brehu, resp. nad hladinou.  Zložitá a drahá        
manipulácia, náročné vytvorenie podmienok, ktoré ale nie sú pre loď 
prirodzené. 

      Tieto dve možnosti predstavujú relatívne menej náročné a rýchlejšie 
riešenia, ale iba na úrovni a v rozsahu konvenčného Lodného múzea. 

 
3)   Remorkér ŠTUREC na lodnom výťahu v jeho súčasnej polohe, čo je 

charakteristické miesto pre loď pri jej oprave. Preto boli použité  
na podloženie nitované nosníky z pôvodných klinových vozíkov  
pre dokumentovanie, ako bolo plavidlo v minulosti na lodnom výťahu. 
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 Eliminuje problémy s netesnosťou obšívky, ale predovšetkým umožní 
autenticky prezentovať tvary historicky veľmi cenného lodného trupu 
s kormidlami a lodnými vrtuľami. 

 Ponúka zapojenie ďalších technických pamiatok (NKP), a to lodného výťahu 
a lodnej haly (dielne) do komplexného riešenia za predpokladu konverzie 
haly na multifunkčný (muzeálny, kultúrny, reprezentačný a spoločenský) 
priestor. 

 Prípadné využitie Starého domu lodníkov rekonštruovaného na malý 
zaujímavý hotel pre zvýšenie rentability komplexného historického areálu.  

 Efektné prezentovanie lodného výťahu na ukážku najstarších funkčných 
časti zariadenia v strednej Európe a súčasne princípu jeho činnosti. 

 Výhodná lokalita neďaleko frekventovaného spoločenského centra mesta, 
pričom vstup do Zimného prístavu je možný a bezpečný pohyb osôb 
 je prevádzkovo i organizačne riešiteľný. 

 

     JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ, KTORÚ VYSPELÁ A MÚDRA SPOLOČNOSŤ NEODMIETA... 
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Múzeum vodnej dopravy v Bratislave - širšie vzťahy (3. alternatíva) 
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Múzeum vodnej dopravy – situácia (3. alternatíva) 
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Vzácny areál s tromi národnými kultúrnymi pamiatkami (NKP),  
ktoré komplexne dokumentujú bohatú históriu vodnej dopravy  

v  Bratislave a lodiarstva na Slovensku. 
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Jedinečný pohľad na lodiarsky majstrovské tvary 
historického nitovaného trupu a lodné vrtule s kormidlami,  

ktoré sú pri plavbe lode skryté pod vodnou hladinou. 
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Zaujímavý výhľad z remorkéra ŠTUREC na južný bazén 

 a dopravu člnov k lodnému výťahu.  
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Vizualizácia interiéru lodnej haly pre príklad návrhu  

konverzie na multifunkčný priestor.    
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Vizualizácia možného prestrešenia priestoru  
v rámci záverečnej etapy komplexného riešenia  

 Múzea vodnej dopravy (3. alternatíva). 
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Dve architektonické štúdie ďalšieho návrhu,  
ako by mohol byť tento unikátny priestor riešený 
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      Cieľ a prínos komplexného riešenia 

 Vytvorenie unikátneho areálu s koncentráciou výnimočných 
kultúrnych a technických pamiatok, ktorý by súhrnne dokumentoval 
dejiny vodnej dopravy v Bratislave a lodiarstva na Slovensku, pričom 
by bol jedinečný vzhľadom k okolitým metropolám na Dunaji.  

 Umožnenie zaujímavého a netradičného pohľadu na historické 
plavidlo v charakteristickom prostredí lodnej a prístavnej prevádzky. 

 Zvýšenie turistickej atraktivity a prestíže Bratislavy ako prístavného 
a hlavného mesta.  
 

     Podmienky úspešnej realizácie  

 Seriózne správanie a uvedomelé rozhodovanie vlastníkov národných 
kultúrnych pamiatok a správcu štátnych pozemkov, ktoré musí byť 
podporené iniciatívnym záujmom rozumných investorov  
a konštruktívnym, aktívnym prístupom inštitúcií na úrovni mesta, 
župy a štátu. 
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Kontaktné údaje 
 
jiri.mandl@mandl-low.sk 
godus.muzeumdopravy@stm-ke.sk 
szaboova.muzeumdopravy@stm-ke.sk 
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