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Nábrežie v medzi Mostom SNP a Starým mostom je uzavreté pre nedisciplinovaných ľudí.  

18:30 Pred vodou utekajú aj zvieratá v Petržalke  

Krízový štáb v Bratislave žiada vodičov, ktorí prechádzajú Petržalkou a využívajú Dolnozemskú a 
Panónsku cestu, o zvýšenú opatrnosť. "Vysoká hladina Dunaja vyhnala lesnú zver z lužných lesov a 
mnohé z nich pobehujú po komunikáciách a ohrozujú účastníkov cestnej premávky," upozornil vedúci 
krízového štábu Ľubomír Andrassy.  

18:11 Ľudí bude vojenský špeciál voziť do Devína do polnoci  

Obyvateľov bratislavského Devína bude vojenský špeciál voziť do mesta do polnoci. Posledný spoj 
bude odchádzať najneskôr o 24.00 h zo zastávky Devín od cintorína, informuje mestská časť. 
Dopravu vojenskou tatrovkou potom znova obnovia v ranných hodinách. Prvé auto by malo odchádzať 
o 6.00 h od Riviéry.  

Spojenie s hlavným mestom pre obyvateľov mestskej časti zabezpečujú vojaci, keďže prístupovú 
cestu do Devína polícia uzavrela. Podľa posledných informácií z bratislavského krízového štábu sa 
nedá do Devína odbočiť už na križovatke pri Vodárenskom múzeu v Karlovej Vsi. Vojenská Tatra 
preto od rána vozí do mesta obyvateľov v hodinových intervaloch. "Je to veľká pomoc," uviedla 
starostka Ľubica Kolková.  

17:55 Problémom Devína je výtok vody z kanálovej siete  

V krízových častiach hrádzí v Devíne, kde je riziko ich presakovania väčšie, sa uvažuje o 
preventívnom vybudovaní druhého valu. Ten by mal vytvoriť medzipásmo, z ktorého potom budú môcť 
záchranné zložky odčerpávať vodu. Na dnešnom brífingu v Devíne to pripustil minister vnútra Róbert 
Kaliňák (Smer-SD) s tým, že problémom obce je výtok vody z kanalizácie.  

"Najväčší problém je už tradičný, a to sú nie veľmi dobre zaregistrovateľné kanálové siete, ktoré tu 
máme," konštatoval Kaliňák. Ako pripomenul, približne pred štyrmi rokmi došlo k zásadnému výtoku 
vody z kanálovej siete, ktorá priamo pochádzala z Dunaja. "Toto je momentálne aj problém Devína, 
kde sa snažíme odčerpávať vody, ktoré prerážajú práve z takýchto sietí," ozrejmil minister vnútra. 
Podľa jeho slov povodňová ochrana momentálne plní svoju úlohu.  

17:48 Lodenica v Karlovej Vsi je už vyše metra pod vodou  

Lodenica v bratislavskej Karlovej Vsi je už približne 1,2 metra pod vodou. Začala tam totiž 
presakovať spodná voda. Po dnešnom zasadnutí krízového štábu o tom informoval primátor 
Bratislavy Milan Ftáčnik.  

"Voda začala pretekať pod päťmetrovú hrádzu a vyviera na druhej strane," vysvetlil primátor.  

Vedúci krízového štábu Ľubomír Andrassy doplnil, že v Karloveskej zátoke je už nasadený 
hasičský zbor, ktorý prečerpáva vodu, aby sa dostala mimo územia, ktoré je za protipovodňovou 
hrádzou. "Chránime ju. Priesakom však na sto percent nevieme zabrániť, ale snažíme sa ich udržať 
pod kontrolou," dodal Ftáčnik.  

17:15 V Gabčíkove vyťahajú mŕtve telo  

Pri Vodnom diele Gabčíkovo (VDG) príslušníci Komplexnej centrálnej záchrannej služby (KCZS) 
vyťahujú v týchto chvíľach z vody Dunaja mŕtve telo. TASR to povedal šéf KCZS Ján Culka. Polícia sa 
zatiaľ k prípadu nevyjadrila. Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka nie je zatiaľ úplne potvrdené, že 
ide naozaj o ľudské telo, je to však veľmi pravdepodobné. Vytiahnutie objektu vraj komplikuje nápor 
vody aj zanesenie mreží. Pokiaľ by aj išlo o ľudské telo, mohlo ho doplaviť i z rakúskeho či 
nemeckého úseku Dunaja, pripomenul Kaliňák.  

16:33 Dunaj prekonal rekord  

Hladina Dunaja v Bratislave dnes pokorila svoje historické maximum, ktoré zaznamenali pred 
takmer 11 rokmi. Merania o 16.15 h podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 
ukázali, že hladina vodného toku dosiahla 992 cm. Z údajov Slovenského vodohospodárskeho 
podniku vyplýva, že je to o jeden centimeter viac ako 16. augusta 2002.  

V Bratislave by mal Dunaj podľa prognóz SHMÚ kulminovať vo štvrtok (6. 6.) večer na úrovni 1005 
až 1020 cm. V Devíne by mal kulminovať vo štvrtok popoludní na úrovni 950 až 970 cm. 
"Predpokladané kulminačné prietoky v týchto vodomerných staniciach budú na úrovni zodpovedajúcej 
hodnote 50 až 100-ročného maximálneho prietoku, avšak hodnotu 100-ročného prietoku s najväčšou 
pravdepodobnosťou neprekonajú," povedala hydrologička SHMÚ Katarína Matoková.  

16:30 Priesaky v Petržalke  



Problém s priesakmi má Bratislava aj v Petržalke. "Medzi Bratislavou a rakúskym Wolfsthalom, 
kde je prírodná hrádza, sú zaznamenané priesaky, a preto tam Slovenský vodohospodársky podnik 
nasadil vlastné sily a vytvárajú tam aj zábrany z vriec plnených pieskom," dodal.  

16:17 Zaplavená lodenica  

Lodenica v bratislavskej Karlovej Vsi je už približne 1,2 metra pod vodou. Začala tam totiž 
presakovať spodná voda. Po dnešnom zasadnutí krízového štábu o tom informoval primátor 
Bratislavy Milan Ftáčnik. "Voda začala pretekať pod päťmetrovú hrádzu a vyviera na druhej strane," 
vysvetlil primátor.  

15:55 Uzavreli nábrežie  

Na nábrežie Dunaja v bratislavskom Starom Meste je momentálne zákaz vstupu. Ako informovala 
polícia, obmedzenie sa týka úseku od Mosta SNP po Starý most.  

Dôvodom obmedzení je vytvorenie priestoru, ktorý potrebujú pracovníci Povodia Dunaja 
monitorujúci vývoj situácie. "Je nevyhnutné, aby tieto zložky mali nepretržitý a neobmedzený prístup k 
mobilným protipovodňovým zábranám," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
(KR PZ) v Bratislave Petra Hrášková. Dodala, že dôvodom obmedzenia je aj nedisciplinovanosť 
občanov. "Stáva sa napríklad, že ľudia na zábrany posadia deti, prípadne na ne vyskakujú," spresnila 
Hrášková, ktorá zdôraznila, že takto môže prísť nielen k poškodeniu zábran, ale sú priamo ohrozené 
aj životy ľudí, ktorí mimoriadne riskujú.  

15:45 Ftáčnik: Štvrtok rozhodne  

Pokiaľ zostanú nasadené všetky opatrenia, ktoré momentálne v Bratislave pre rozvodnený Dunaj 
fungujú, a nestane sa nič mimoriadne, situácia by sa do štvrtka 6. júna nemala tak dramaticky zmeniť, 
aby boli nutné ďalšie opatrenia. Po dnešnom zasadnutí bratislavského krízového štábu to uviedol 
primátor Milan Ftáčnik. "Mesto by mohlo zajtra nápor vody zvládnuť bez ujmy na zdraví, majetku a 
bezpečnosti občanov," doplnil.  

V meste sa teda podľa neho ďalej pokračuje v prečerpávaní vody tam, kde presakuje, teda v 
Devíne, Karlovej Vsi, čiastočne v Starom Meste i Petržalke.  

15:45 Katolícka charita chce pomôcť  

Slovenská katolícka charita je pripravená pomáhať pri odstraňovaní následkov povodní. V 
súčasnosti pracovníci SKCH monitorujú situáciu a pripravujú humanitárny sklad v Bratislave, v ktorom 
sú v dispozícii desiatky odvlhčovačov, vysúšače, náradie, čižmy, dezinfekčné a čistiace prostriedky.  

15:44 Pošta do Devína nechodí  

Slovenská pošta dočasne prerušila zásielku poštových zásielok do bratislavského Devína. 
Dôvodom je uzavretie prístupových ciest do tejto mestskej časti v dôsledku kritickej povodňovej 
situácie. "Zásielky doručíme adresátom okamžite, ako to bude možné," uviedla hovorkyňa Slovenskej 
pošty Stanislava Pondelová.  

15:42 Vyhnúť sa hrádzi či Sadu Janka Kráľa  

Niektorí Petržalčania sa pripravujú na evakuáciu. Obyvatelia sa dozvedeli, že si majú so sebou 
vziať prioritne osobné doklady, oblečenie či lieky. Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov 
a garáží si majú umiestniť do vyššieho poschodia, uzatvoriť prívod plynu, vody a elektriny a dom 
zamknúť. V lokalite sa nachádza asi 12 trvalo bývajúcich rodín.  

Petržalka tiež kontrolovala, v akom stave sú bezdomovci, ktorí sa zdržiavali v lokalitách blízko 
Dunaja, napríklad pri lodenici. Tí, ktorí videli, že už je zle, odišli dobrovoľne.  

Radnica rovnako upozorňuje občanov, aby nechodili do Sadu Janka Kráľa, lužných lesov alebo sa 
čo najmenej zdržiavali na hrádzi. Okrem toho, že bránia zveri v úniku, je aj pre občanov nebezpečné, 
aby tam boli.  

14:34 Povodne ovplyvnia aj našu ekonomiku  

Povodne, ku ktorým dochádza v týchto dňoch na území Slovenska, sa bezprostredne odrazia na 
našom HDP. Ich dopad bude závisieť od výšky škôd, tie však momentálne nie sú merateľné a 
Štatistický úrad (ŠÚ) SR sa k ním vyjadrí až po odznení povodní.  

Podľa generálneho riaditeľa sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR Františka Bernadiča by 
mohlo výkon ekonomiky výraznejšie ovplyvniť napríklad prerušenie výroby v jednej zo slovenských 
automobiliek. "Aj krátkodobejšie výpadky sa nejakým spôsobom na poklese produkcie určite prejavia," 
povedal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Bernadič.  

14:06 Most v Medveďove bude uzavretý  

Most ponad rieku Dunaj medzi Slovenskom a Maďarskom, bývalý hraničný priechod 
Medveďov - Vámosszabadi, bude dnes od 18.00 h uzatvorený. Cestné spojenie bude zatvorené pre 
všetku dopravu z dôvodu, že na maďarskej strane sa začali vykonávať protipovodňové opatrenia. 



Polícia upozorňuje motoristov, aby s týmto obmedzením rátali a naplánovali si trasy po iných cestách.  

13:34 Rieky stúpajú na severe  

Hladiny riek môžu stúpnuť aj na severe Slovenska. Pre očakávané búrky hrozí, že hladiny 
prekročia vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity.  

SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre okresy Čadca, Dolný Kubín, Námestovo, 
Tvrdošín a Liptovský Mikuláš. Výstraha platí od dnešného poludnia do štvrtka obeda.  

13:20 Príprava na evakuáciu  

Obyvatelia Kočánkovej, Klokočovej a Májovej ulice v bratislavskej Petržalke sa pripravujú na 
evakuáciu. Ide o ulice, ktoré sú v blízkosti Ekonomickej univerzity. Zamestnanci petržalského 
miestneho úradu spolu s políciou dnes už upozorňovali niekoľko rodín v dotknutých uliciach, že pre 
zvyšujúci sa Dunaj budú zrejme musieť opustiť svoje obydlia.  

"Dávali im základné informácie, čo si majú všetko pripraviť do evakuačného balíčka, akým 
spôsobom bude prebiehať evakuácia, ak by k nej prišlo, ako zabezpečiť svoj majetok," priblížila pre 
TASR Michaela Platznerová z miestneho úradu.  

13:11 V Karlovej Vsi zatopilo sklad lodeníc  

13:02 Bratislava hľadá dobrovoľníkov  

Bratislavský samosprávny kraj vyzval dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri odstraňovaní 
škôd spôsobených súčasnými povodňami. Dobrovoľníci sa môžu hlásiť mailom na 
povodne@region-bsk.sk, na telefónnom čísle 0911/102 866, zapojiť sa môžu aj prostredníctvom 
Facebooku.  

12:07 Dunaj bude stúpať mierne  

V Devíne a v Bratislave sa očakáva už len mierny vzostup vodných hladín. V Devíne by mala 
kulminovať vo štvrtok popoludní na úrovni 940 až 960 cm, v Bratislave vo štvrtok večer na úrovni 990 
až 1020 cm.  

12:05 Prvá obeť  

Podľa spravodajskej televízie TA3 majú povodne prvú obeť. Pri Vodnom diele Gabčíkovo 
príslušníci Komplexnej centrálnej záchrannej služby vyťahujú v týchto chvíľach z vody Dunaja mŕtve 
telo.  

12:03 Starosta Devínskej: Situácia je pod kontrolou  

V Devínskej Novej Vsi je situácia aj pre rozvodnenú Moravu pokojná. Pre TASR to uviedol 
starosta mestskej časti Milan Jambor. Zaplavené sú podľa neho záhrady a na ulicu Na mýte dali 
vrecia s pieskom.  

Spomínanou ulicou sa ľudia bežne môžu dostať na Cyklomost Slobody, ktorý vedie do rakúskeho 
Schlosshofu. "Momentálne je ulica zaplavená, takže sa k cyklomostu nedostanú," podotkol Jambor. 
Na ulici podľa neho má problém iba jeden z obyvateľov, ktorému dali k domu vrecia s pieskom a 
zalialo mu záhradu.  

12:02 V Košiciach je tretí stupeň  

Košický primátor Richard Raši vyhlásil o desiatej hodine na území mesta 3. stupeň povodňovej 
aktivity. Po predchádzajúcich výdatných dažďoch došlo aj v Košiciach k zaplaveniu niekoľkých oblastí 
v mestských častiach.  

Vzhľadom na prívalové dažde je nepriaznivá situácia v mestskej časti Poľov a Šaca - Ludvikov 
dvor, kde došlo k vybreženiu potoka a zaplaveniu 80 percent košického Útulku zvierat. V mestskej 
časti Šaca voda tiež podmočila nevyužívanú budovu, čo zapríčinilo deštrukciu jej nosných častí.  

12:00 Bratislava nezatvára verejné inštitúcie  

Pre rozvodnený Dunaj zatiaľ mesto nezatvára verejné inštitúcie, ani neplánuje zrušiť rokovanie 
mestského zastupiteľstva, ktoré má byť vo štvrtok 6. júna.  

"V čase, keď Bratislavčania čelia ďalšej historickej hrozbe, by poslanci mali byť medzi ľuďmi a 
pomáhať," vraví predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu SDKÚ-DS, Most-Híd Ivo Nesrovnal. Klub 
teda podľa neho žiada Ftáčnika, aby zvážil možnosť odložiť rokovanie mestského zastupiteľstva a 
presunul ho na iný termín.  

11:57 Hladiny riek v Košickom kraji klesajú  

Daždivé počasie spôsobilo v noci zvýšenie hladín viacerých riek v Košickom kraji, od rána ich stav 
postupne klesá. Najviac vystúpila hladina Olšavy v stanici Bohdanovce (okr. Košice okolie). Podľa 
údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) tu namerali v priebehu desiatich hodín 
nárast o 1,5 metra s kulmináciou o 4.00 h ráno. Hladina zodpovedajúca 2. stupňu potom klesala a 
dnes o 10.00 h nedosahovala už ani 1. stupeň.  



11:49 Stovky žiakov majú voľno  

Žiaci z Gymnázia na Grösslingovej ulici (440) a zo Základnej školy s Gymnáziom na Dunajskej ulici 
(373 žiakov) v Bratislave budú mať vo štvrtok riaditeľské voľno. Študenti školy na Dunajskej ulici budú 
mať voľno aj v piatok. Dôvodom sú hroziace povodne. Rozhodli o tom riaditelia škôl.  

"Najmä školu na Dunajskej navštevuje veľa detí z južných oblastí, ktoré sú momentálne najviac 
postihnuté. Dopravná situácia sa môže skomplikovať, preto nechceme riskovať," povedal predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja BSK Pavol Frešo.  

11:16 Presmerované a zrušené linky  

Dopravný podnik Bratislava informuje, že linka číslo 28 premáva obojsmerne cez obchádzkovú 
trasu - cez Karlovu Ves, linka číslo 29 je zrušená a linka číslo 128 premáva od zastávky Glavica po 
konečnú Na hriadkach. "Naďalej ostáva v platnosti nepremávanie linky číslo 82 cez Tyršovo nábrežie, 
ktoré je v kritickom stave," uvádza DPB.  

11:15 Ľudí vozí do Devína vojenský špeciál  

Prístupové cesty do Devína sú stále uzavreté, na vozovku sa už dostala voda. Na Devínsku cestu 
nie je možné odbočiť už na križovatke pri Vodárenskom múzeu v Karlovej Vsi, polícia tam usmerňuje 
dopravu. Spojenie s hlavným mestom je pre obyvateľov zabezpečené vojenským špeciálom, ktorý 
jazdí v hodinových intervaloch.  

"Voda nám presakuje na Devínskej ceste, stále vyššia je na Slovanskom nábreží," opisuje situáciu 
starostka Ľubica Kolková. Raz za hodinu o pol odchádza vojenské vozidlo z obratiska autobusov pri 
cintoríne smerom do mesta na riviéru, každú celú hodinu zase odchádza odtiaľ späť do Devína. Cez 
Devínsku cestu púšťajú už len záchranné zložky.  

Podľa vedúceho Krízového štábu Ľubomíra Andrassyho vozia momentálne ľudí častejšie ako raz 
za hodinu. "Teraz sa otáčame permanentne. Je tu veľa ľudí, študenti, zamestnanci, jeden pán šiel k 
lekárovi, tatrovku stále napĺňame," priblížil. Ľuďom pomáhajú vojaci. Viac čítajte tu.  

10:54 Dodávka elektriny a vody sa nemení  

Situácia v dodávke elektriny od Západoslovenskej energetiky zostáva v Bratislave od utorkového 
večera v zásade nezmenená. Podobný vývoj je aj v dodávke pitnej vody.  

Bratislavská vodárenská spoločnosť v súvislosti s povodňovou situáciou na Dunaji zatiaľ naďalej 
eviduje bezproblémovú prevádzku v dodávke pitnej vody aj odkanalizovaní. "V prípade problémov 
budeme verejnosť informovať," ubezpečil hovorca BVS Zenon Mikle.  

10:40 Štúrovo sa záplav nebojí  

Obyvateľov by mal ochrániť novovybudovaný protipovodňový múr. "Očakávané zvýšenie hladiny 
Dunaja by mal zvládnuť," tvrdí primátor Ján Oravec. Zhruba meter vysoký múr chráni mesto štyri 
roky. Zachytí prvý a druhý stupeň povodňovej aktivity, pre prípad tretieho stupňa je možné múr navýšiť 
mobilnými kovovými nadstavcami. "Máme ich spolu s ďalšími opatreniami pripravené. Zasadal krízový 
štáb, sme presvedčení, že nápor vody zvládneme," tvrdí Oravec.  

Iná je situácia na druhej strane rieky, v maďarskom Ostrihome. "Dohodli sme sa na spolupráci. Ak 
budú potrebovať evakuovať ľudí, vieme im poskytnúť u nás útočisko," konštatoval Oravec.  

10:02 Ftáčnik bol online: Sme pripravení aj na tisícročnú vodu  

"Možno si pamätáte na povodne v roku 2002, vtedy mal Dunaj výšku 991 cm. Zaplaveniu Starého 
Mesta sa vtedy mesto bránilo prieskovými vrecami a zábranami, ktoré boli vybudovaní na storočnú 
vodu. Ovtedy sme v Bratislave za európske fondy vo výške 33 mil. eur vybudovali protipovodňovú 
ochranu na tisícročnú vodu. Taká ešte nebola, ale sme na ňu pripravení. To je tá výška 12 m hladiny 
Dunaja, ktorá tu ešte nebola, ale nedá sa v budúcnosti vylúčiť," povedal pre HNonline primátor 
Bratislavy Milan Ftáčnik. Celý rozhovor nájdete tu.  

10:00 Pozrite sa, ako to včera vyzeralo v Bratislave  

09:36 Zatopilo Propeller  

Hasiči momentálne zasahujú na Botanickej ulici v Bratislave, kde sa v Lodenici nahromadila voda 
do výšky približne jedného metra. Zatopený je aj bufet "Propeller" na Dunajskom nábreží, v ktorom 
voda dosahuje tiež asi jeden meter.  

09:25 Do Bratislavy mieria ďalší hasiči  

Hasiči s technikou z Banskobystrického a Košického kraja sa presunuli do zásahového obvodu 
Bratislavského kraja. Hasiči sú pripravení pomôcť bratislavským kolegom pri odčerpávaní 
záplavových vôd veľkokapacitným čerpadlom. Ide o jedno z mnohých opatrení Hasičského a 
záchranného zboru.  

09:24 Pozrite sa, ako to vyzerá v Bratislavskom regióne  



Zdroj: SHMÚ  

09:22 Cesty do Devína sú stále uzavreté  

Prístupové cesty do Devína sú stále uzavreté, na vozovku sa už dostala voda. Spojenie s hlavným 
mestom je pre obyvateľov zabezpečené vojenským špeciálom, ktorý jazdí v hodinových intervaloch.  

"Voda nám presakuje na Devínskej ceste, stále vyššia je na Slovanskom nábreží," opisuje situáciu 
starostka Ľubica Kolková. Raz za hodinu o pol odchádza vojenské vozidlo z obratiska autobusov pri 
cintoríne smerom do mesta na riviéru, každú celú hodinu zase odchádza odtiaľ späť do Devína.  

08:51 Do stojatej vody  

Pri povodniach sa treba vyhýbať zatopeným oblastiam, pokiaľ to nejde, ľudia by mali vstupovať iba 
do stojatej vody. "Nikdy nevstupujte do prúdiacej vody. Prúd vody je veľmi nebezpečný a môže 
spôsobiť pri rýchlom stúpnutí hladiny utopenie. Prúdenie vody si overte vhodením kusa dreva na 
hladinu vody," odporúča hlavný hygienik SR Ivan Rovný.  

08:41 Voda pri Eurovei stúpa  

Voda pri nábreží pri Eurovei a Šafárikovom námesti v porovnaní s včerajškom výrazne stúpla, 
siaha do polovice barikád. Na mieste pozorujú situáciu hasiči a je pripravená ťažká technika. Veľa ľudí 
prichádza, natáča a fotografuje.  

07:24 Dnes má byť prevažne oblačno  

V stredu má byť podľa meteorológov prevažne oblačno, miestami prehánky alebo búrky. Teploty 
16 až 21 stupňov Celzia.  

Na západnom Slovensku má byť prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie 
ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 18 až 21 stupňov Celzia.  

06:53 Výstraha pre okresy  

Pre okresy západného Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
hydrologickú výstrahu 3. stupňa. Ohrozené sú okresy Bratislava, Senec, Malacky, Dunajská Streda, 
Komárno a Nové Zámky-juh.  

Mimoriadna situácia by mala v Bratislave trvať do konca týždňa.  

Zdroj: SHMÚ  

06:45 Dunaj sa blíži k desiatim metrom  

Rozvodnený Dunaj dosahuje v Bratislave už 967 centimetrov, počas noci jeho hladina stúpla o viac 
než 30 centimetrov. V Devíne prekročil deväťmetrovú hranicu a dosahuje 911 centimetrov. Na stále 
stúpajúcej rieke platí najvyšší stupeň povodňovej aktivity.  

Hladina veľtoku stále stúpa aj v Medveďove, Gabčíkove, Štúrove a Komárne, kde platí druhý 
stupeň povodňovej aktivity.  

Dunaj by mal v centre hlavného mesta kulminovať dnes podvečer na úrovni 980 až 1020 
centimetrov. Hladina teda môže presiahnuť desať metrov. Najkritickejšia je situácia v Devíne, kde 
predpokladajú najvyššiu hladinu Dunaja dnes popoludní na úrovni 940 až 980 centimetrov.  

V Medveďove bude európsky veľtok kulminovať v piatok večer na úrovni 930 až 980 centimetrov, v 
Komárne v sobotu popoludní na úrovni 830 až 880 centimetrov.  

00:00 Devínsku cestu uzatvorili  

Polícia od 22.30 h uzatvorila Devínsku cestu v Bratislave v oboch smeroch. Do mestskej časti 
Devín sa tak už autom nedá dostať ani zo smeru z Karlovej Vsi, ani z Devínskej Novej Vsi.  

***  

Veľká voda vstúpila na Slovensko  

Voda v pivnici rodinného domu, vytopené izby na prízemí. Záhradou sa valí rozbúrený Dunaj, v 
ktorom plávajú rozbité sudy, konáre stromov a ďalší odpad. V takejto katastrofálnej situácii sa včera vo 
svojom vlastnom dome ocitol Devínčan Martin Lipták. Práve obec Devín pri Bratislave sa stala prvou 
obeťou veľkých záplav, ktoré k nám po Dunaji dorazili z Rakúska.  

Problém sa blíži. Z Rakúska  

Na obrovské povodne si už Lipták pomaly zvyká - v poslednom čase ich zažíva každé dva roky. 
Býva v záplavovej zóne pod cestou z Bratislavy do Devína. "Už sme presťahovali cenné veci z pivnice 
a prízemia na poschodie," povedal HN otec dvoch malých detí.  

Nielen on teraz čaká, kedy voda opadne, ale tak skoro to nebude. Naopak, to najhoršie Devín a 
Bratislavu ešte len čaká. Najneskôr zajtra má k nám doraziť hlavný nápor dunajských záplav. Vody už 
zaplavili celé historické centrum nemeckého Passau aj niekoľko rakúskych mestečiek, kde vysoká 
hladina Dunaja lámala rekordy a zanechala škody za desiatky miliónov eur.  

Historickými maximami hrozí Dunaj aj v Bratislave. Jeho hladina môže presiahnuť desať metrov, čo 



by prekonalo úroveň z katastrofálnych záplav spred 11 rokov.  

Zatiaľ čo Bratislava sa spolieha na protipovodňové hrádze, horšie je na tom dolný úsek Dunaja. 
"Väčší nápor než v hlavnom meste možno čakať v Komárne a Štúrove," tvrdí Pavel Virág zo 
Slovenského vodohospodárskeho podniku. Práve tieto mestečká patria do rizikovej oblasti a na 
povodne môžu doplatiť najviac.  

Česi vykúpili zábrany  

Záplavovú drámu komplikuje aj enormný záujem o protipovodňové zábrany. Slováci o ne musia 
dokonca bojovať so susednými krajinami. "Keď sa na nás obracajú zo Slovenska, nevieme im tovar 
dodať. Všetko sme predali do Česka, kam prišli povodne skôr," vysvetľuje Tomáš Palo, výkonný 
riaditeľ spoločnosti Johny Servis.  

Takmer všetky firmy hovoria o nedostatku vriec či iných zábran. "Ročne predáme päť- až desaťtisíc 

protipovodňových vriec s pieskom. V utorok sme počas jediného dňa predali štyritisíc vriec," 

vykresľuje situáciu vo firme Pewas jej konateľ Bohuslav Žúži. 


