Dunaj delia od 10 metrov centimetre, v Gabčíkove našli
telo - aktualizované
(05.06.2013; www.plusky.sk; Slovensko, s. -; WEBNOVINY)

Viac ako 800 žiakov v Bratislave bude mať vo štvrtok riaditeľské voľno. Cestu z Devína do
Devínskej Novej Vsi úplne uzavreli. Obyvateľom pomáhajú aj vojaci.
Dunaj naďalej stúpa:
*Tretí stupeň povodňovej aktivity na Dunaji hlásia v staniciach Bratislava, Devín, Gabčíkovo,
Medveďov a Štúrovo. V meste je od utorka vyhlásená mimoriadna situácia.
* Hladina Dunaja neustále stúpa, v Bratislave o 17:00 namerali 993 centimetrov a v Devíne 936
centimetrov.
* Tretí stupeň povodňovej aktivity hlásia aj na rieke Morava v Devínskej Novej Vsi a Vysokej pri
MoraveAktuálnu výšku hladiny Dunaja a aj iných riek na Slovensku si môžete pozrieť na --> stránke
Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).V článku sa dočítate:
* V Gabčíkove objavili telo
* Voda na na Tyršovom nábreží sa preliala cez cestu
* Zvedavci komplikujú zveri únik, hrozí pád stromov
* Na bratislavskej strane Dunaja sú reštaurácie zaplavené
* Voda z Karloveského ramena zaplavila okolie
* Voda robí problémy aj mestskej hromadnej doprave
* Vo štvrtok zatvoria školy
* Devínsku cestu uzavreli, ľudia opustili domovy
* Z pohľadu dodávky elektriny zatiaľ nie je situácia kritickáBRATISLAVA 5. júna
(WEBNOVINY) - Obyvateľov Končákovej, Klokočovej a Májovej ulice v bratislavskej Petržalke
upozorňujú, aby sa v týchto dňoch pripravili na možnú evakuáciu pre vysokú hladinu Dunaja.
Príbytky občanov obchádzajú pracovníci miestneho úradu bratislavskej mestskej časti spolu s
príslušníkmi štátnej a mestskej polície. "Odporúčajú im, aby si pripravili takzvaný evakuačný balíček,
obsahujúci najmä osobné doklady, cennosti, lieky, predmety osobnej hygieny a oblečenie," uviedla
petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová.
Upozorňujú ich na to, že ešte pred evakuáciou je potrebné zabezpečiť si majetok a hodnotné veci
zo suterénov, prízemných priestorov a garáží a umiestniť ich na vyššie poschodia, uzatvoriť prívod
plynu, vody a elektriny a nakoniec uzamknúť domovy.
V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sa môžu obyvatelia Petržalky obrátiť na krízový štáb
miestneho úradu na nonstop pohotovostnej linke 02/68 288 830.
Bude to o chlp, vyhlásil slovenský premiér Robert Fico po zasadnutí Technického štábu Ústrednej
povodňovej komisie. Dodal, že Devín zasiahne prívalová voda vo štvrtok v popoludňajších hodinách a
v centre Bratislavy ju možno očakávať o trochu neskôr. Prívalová vlna prekonáva vodu z roku 2002,
povedal Fico s tým, že keby sa nepostavili v povodí Dunaja špeciálne bariéry za 33 mil. eur, Staré
Mesto a Devín dnes plávajú.
Obrazom: Hladina Dunaja naďalej stúpa
V Gabčíkove objavili telo
V Devíne sme pripravení na storočnú vodu, v Bratislave je centrum pripravené na tisícročnú vodu,
povedal premiér. Zároveň dodal, že členovia štábu veria, že neprídu žiadne iné okolnosti, ktoré by
Slovákov prekvapili.
Vodné dielo Gabčíkovo nahlásilo, že v stredu vo vode objavili prvé telo. Minister vnútra Robert
Kaliňák to nepotvrdil a povedal, že nápor vody a zanesenie mreží je také obrovské, že sa zatiaľ
nepodarilo spustiť niekoho k "podozrivému objektu". Zatiaľ totiž nie je podozrenie také veľké, aby sme
s istotou mohli tvrdiť, že ide o ľudské telo. Nie je ani isté, z ktorého štátneho úseku Dunaja pochádza.
Voda na na Tyršovom nábreží sa preliala cez cestu
Voda za zaplaveným Tyršovým nábrežím sa už preliala cez cestu vedúcu k zalesnenej časti
petržalského brehu Dunaja a momentálne zaplavuje parkovisko pri Divadle Aréna. Tam by ju mala
zadržať betónová hrádza, ktorá je nadstavená mobilným protipovodňovým hradením.
Voda je už niekoľko desiatok centimetrov pod horným okrajom hrádze, ktorá chráni Divadlo Aréna,
ale aj potom, ako túto úroveň dosiahne, bude divadlo chránené betónovým múrom. Schody v ňom sú

zabezpečené mobilným hradením.
Športoviská, detské ihriská aj známa pláž sú na tomto mieste pod vodou. Voda momentálne
dosahuje niekoľko desiatok centimetrov pod hranu betónovej hrádze, ktorá tento úsek oddeľuje od
uzavretej Viedenskej cesty.
Zvedavci komplikujú zveri únik, hrozí pád stromov
"Zároveň Petržalka upozorňuje obyvateľov, aby v rámci nielen svojej bezpečnosti, ale aj pre
záchranu petržalskej fauny nechodili počas týchto dní na hrádzu najmä v južnej časti Petržalky,"
uviedla Platznerová. Svojou prítomnosťou totiž blokujú únikové cesty pre zver.
V súčasnosti práve srnčia a danielia zver privádza na svet svoje mláďatá. Mestská časť tiež
neodporúča občanom zdržiavať sa v Sade Janka Kráľa a v lužných lesoch, kde môžu byť podmáčané
korene stromov, čo môže spôsobiť ich pád.
Na bratislavskej strane Dunaja sú reštaurácie zaplavené
Na bratislavskej strane Dunaja na nábreží pri Starom moste sú už zaplavené areály reštaurácie,
ktorá je tesne pri brehu, a parkoviská medzi Starým mostom a budovou osobného prístavu. Vodu tu
pred vyliatím zadržiava mobilné protipovodňové hradenie, voda na niektorých miestach už dosahuje
úroveň jeho spodnej časti.
Bližšie k osobnému prístavu na úrovni parkoviska vodu zatiaľ zadržiava betónový múr. Na brehu
trčia z vody len svetlá pouličné osvetlenia, ktoré pripomínajú, na ktorom mieste sa nachádza
promenádny chodník a z vody trčia ukotvené pontóny.
Voda z Karloveského ramena zaplavila okolie
Eurovea je bezpečná, zaplavilo len technický sklad
Situácia v bratislavskom nákupnom centre Eurovea je podľa jeho hovorkyne Oľgy Hammer
bezpečná a nijako nie je upravený ani režim v podzemných garážach.
Voda zaplavila len Sklad číslo 7, kde je momentálne zaplavený technický suterén pod úrovňou
hladiny Dunaja. "Je to však podlažie, ktoré nikdy, ani v minulosti a ani v súčasnosti, nebolo využívané.
Momentálne odtiaľ z preventívnych dôvodov pumpujeme vodu," povedala pre agentúru SITA.
Hammer pripomenula, že hladina Dunaja je momentálne pod hranicou storočnej vody a v rámci
plánovaných bezpečnostných protipovodňových opatrení bolo potrebné uzavrieť časť nábrežia.
"Ochrana a bezpečnosť našich návštevníkov a nájomníkov je pre nás prioritou, preto neustále
monitorujeme situáciu a reagujeme proaktívne na možné riziká," zdôraznila Hamer.
Zatopený je aj bufet Propeller na Dunajskom nábreží, v ktorom je tiež zhruba jeden meter vody.
Voda z Karloveského ramena zaliala okolie. Pod vodou sú chodníky medzi Vodárenským múzeom a
vysokoškolským internátom Družba, ako aj celá Vodárenská záhrada. Priesaky spodnej vody zatopili
aj areál lodenice, kde hasiči odčerpávajú vodu čerpadlom. Dobrovoľníci už chystajú aj vrecia s
pieskom.
Podľa hasičov je v areáli lodenice asi meter vody a ide o priesaky spodnej vody. "Nová bariéra
neprepúšťa," povedal jeden zo zasahujúcich hasičov. Situácia je podľa nich momentálne pod
kontrolou. Starostka Karlovej Vsi spolu s dobrovoľníkmi priniesli na miesto piesok a momentálne sa
plnia vrecia. Hasiči budú čerpať vodu, kým sa dá a potom začnú umiestňovať pieskové zábrany.
Areál Vodárenskej záhrady s detským ihriskom je celý pod vodou, trčia len vrchné časti
preliezačiek a hojdačiek.
Spodná voda presakuje aj pri jednom bloku vysokoškolského internátu Družba. Ako uviedla
hovorkyňa Univerzity Komenského Andrea Földváryová, situáciu majú pod kontrolou. Kanalizačné
poklopy sú zaťažené pieskom. Vedenie sleduje situáciu a spolupracuje s hasičmi.
Hasiči zasahujú na Botanickej ulici v Bratislave, kde v Lodenici vystúpila voda do výšky jedného
metra.
V stredu skoro ráno hasiči zasahovali aj na Dvořákovom nábreží, kde do podzemných garáží v
River Parku presakovala voda z potrubia. Hasiči potrubie utesnili a vodu odčerpali.
Voda robí problémy aj mestskej doprave
Stúpajúca hladina Dunaja v bratislavskom Devíne obmedzuje aj mestskú hromadnú dopravu.
Linka č. 28 jazdiaca cez Devín do Devínskej Novej Vsi premáva obojsmerne po obchádzkovej
trase cez Karlovu Ves, linka č. 29 do Devína je zrušená a linka č. 128 premáva od zastávky Glavica
po konečnú Na hriadkach v Devínskej Novej Vsi.
Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojej internetovej stránke. Naďalej nepremáva
linka č. 82 cez Tyršovo nábrežie na petržalskej strane Dunaja.
Zatvoria školy

Vo štvrtok bude mať voľno aj viac ako 800 žiakov. V dvoch bratislavských školách sa nebude pre
hroziace povodne učiť.
Riaditeľské voľno bude mať vo štvrtok 440 žiakov z Gymnázia na Grösslingovej, 373 žiakov zo
Základnej školy s Gymnáziom na Dunajskej ulici v Bratislave sa nebude učiť vo štvrtok aj v piatok. O
zrušení vyučovania rozhodli riaditelia škôl.
Agentúru SITA informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Iveta Tyšlerová.
"Najmä školu na Dunajskej navštevuje veľa detí z oblastí, ktoré sú momentálne najviac postihnuté.
Dopravná situácia sa môže skomplikovať, preto nechceme riskovať," povedal predseda kraja Pavol
Frešo. Bratislavský kraj je zriaďovateľom školy na Grösslingovej a Dunajskej.
Devínsku cestu uzavreli, ľudia opustili domovy
Dobrovoľní hasiči môžu nasadiť 1254 ľudí
Do Bratislavského kraja už dorazili hasiči s technikou z Banskobystrického a Košického kraja.
Pripravení sú na výpomoc pri odčerpávaní záplavových vôd veľkokapacitným čerpadlom.
Na základe rozkazu prezidenta HaZZ je až do odvolania aktivovaný modul zabezpečujúci leteckú
záchranu v spolupráci s Letkou ministerstva vnútra.
Ako agentúru SITA informovala vedúca oddelenia komunikačného a organizačného Silvia
Jančovičová, hasiči sú v prípade potreby leteckej pomoci pripravení na letisku M.R. Štefánika.
Hasiči neustále monitorujú celý tok Dunaja a ostatných ohrozených oblastí v povodí Moravy,
Malého Dunaja a Dolného Váhu.
Stále sú zabezpečené stopercentné stavy slúžiacich príslušníkov v Bratislavskom, Nitrianskom a
Trnavskom kraji. Do lokality Alžbetin ostrov presunuli plávajúci transportér.
Na povodne sú pripravení aj dobrovoľní hasiči. Do zasiahnutých území môžu nasadiť až 1 254 ľudí
a k dispozícii majú aj 341 kusov hasičskej techniky. Agentúru SITA o tom informoval vedúci
sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Ján Parčiš.Pošta do Devína nedoručuje zásielky
Slovenská pošta dočasne nedoručuje do Devína zásielky, informovala o tom hovorkyňa Slovenskej
pošty Stanislava Pondelová, v ostatných kritických lokalitách pošta doručuje zásielky v závislosti od
miestnych podmienok.
"Hneď ako to situácia umožní, Slovenská pošta doručí všetky zásielky svojim adresátom,"
dodala.Najkritickejšia situácia je v bratislavskej mestskej časti Devín, kde bola v utorok dopoludnia
zrušená prevádzka materskej i základnej školy. Ľudia z niektorých domov pri toku Dunaja už opustili
svoje domovy.
Na Devínskej cesta v hlavnom meste je voda, cestu z Devína do Devínskej Novej Vsi od
utorkového večera úplne uzavreli. Ako informoval riaditeľ kancelárie bratislavského primátora
Ľubomír Andrassy, v centre mesta zatiaľ nie je situácia kritická na žiadnom úseku.
Vstup do Devína z Karlovej Vsi kontroluje polícia, do mestskej časti sa dostanú len obyvatelia s
trvalým bydliskom v nej, hovorí Andrassy.
V Devíne pomáha aj 30 vojakov z mechanizovaného práporu z Nitry. Plnia vrecia s pieskom a
pomocou nich stavajú protipovodňové bariéry. Agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva
obrany Martina Balleková.
Ozbrojené sily okrem vojakov nasadili aj dva automobily značky Tatra. Od rána vojaci s týmto
vozidlom pomáhajú pri zabezpečovaní kyvadlovej dopravy z mestskej časti Devín. Vojakov o pomoc
požiadala starostka mestskej časti.
Ľudí vozia na vojenskej vetrieske, ktorá z obratiska pri cintoríne v Devíne odchádza každú pol
hodinu. V smere z Karlovej Vsi do Devína ľudí vetrieska vezme každú celú hodinu od Riviéry. "Ľudia
sa tak vozia do práce alebo v iných nevyhnutných prípadoch," hovorí starostka bratislavského Devína
Ľubica Kolková.
Ministerstvo obrany SR úzko spolupracuje s Koordinačným strediskom Integrovaného a
záchranného systému a podľa potrieb je pripravené nasadiť aj ďalších vojakov alebo potrebnú
techniku, informovala hovorkyňa.
Obrazom: Povodne v Devíne
Z pohľadu dodávky elektriny zatiaľ nie je situácia kritická
Na pravej strane Dunaja v Bratislave je od elektriny odpojených niekoľko odberateľov z dôvodu, že
sa nachádzajú pod úrovňou protipovodňových zábran. Ľavý breh je v súčasnosti bez obmedzení.
Agentúru SITA o tom informovala Jana Pohanková z komunikačného oddelenia Západoslovenskej
energetiky (ZSE).
Ako dodala, situácia z pohľadu dodávky elektrickej energie kritická zatiaľ nie je. "Svojho zástupcu
máme v krízovom štábe mesta Bratislava, poruchová linka ZSE preberá prípadné telefonáty o

stúpajúcej vode a posúva ich na náš dispečing. Starostovia obcí kontaktujú vedúcich regionálnych
správ siete v prípade potreby," píše Pohanková.
V bezprostrednom ohrození sú trafostanice napájajúce približne tisíc odberných miest na juh od
Bratislavy, v okolí Gabčíkova, ktoré priebežne Západoslovenská energetika monitoruje. V prípade
potreby ich vypnú.
Odberné miesta na nízkej napäťovej úrovni sa budú vypínať podľa potreby, informujú energetici.
Ide napríklad o zatopené domy alebo prevádzky, ktoré im nahlásili odberatelia na poruchovej linke s
číslom 0800 111 567.
"Cieľom zamestnancov spoločnosti Západoslovenská Distribučná je dodávku elektriny obmedzovať
na nevyhnutný rozsah, ktorý odvráti nebezpečenstvo bezprostredného ohrozenia života, zdravia a
majetku osôb," píše Pohanková s tým, že pokiaľ odberateľ na linku zavolá, dispečer k nemu vyšle
mobilnú jednotku a tá bude riešiť situáciu priamo v mieste odberu.
V prípade problémov s dodávkou, odstavením elektrickej energie či plynu je potrebné kontaktovať
dispečing dodávateľa. SPP - 0850/111 727, 0850/111 363, ZSE - 0800/111 567, 0850/111 555.
Odporúčame aj:
Obrazom: Ľudí do Devína aj z neho pre povodne vozia vojaci
Obrazom: Dunaj sa v Bratislave šplhá k desiatim metrom
Dunaj by mohol prelomiť rekordy, očakáva sa storočná voda
Dunaj stúpa, do desiatich metrov mu chýba len 32 centimetrov
Dôležité rady ako sa správať počas povodní
Pozrite si Bratislavu z vrtuľníka, zalieva ju Dunaj
Z lode na Dunaji hasiči evakuovali cudzinku
Robert Fico sa pozrel na povodne z neba, pôjde o centimetre
Čísla, ktoré budete počas povodní potrebovať
Polícia žiada ľudí, nech sú pripravení na evakuáciu

