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Ľudia si fotia veľkú vodu a niekedy neváhajú ani preskakovať policajné pásky. Polícia pre ich 
nedisciplinovanosť obmedzila vstup na nábrežie Dunaja.  

BRATISLAVA 5. júna (WEBNOVINY) - Veľká voda v Bratislave láka množstvo zvedavcov. 
Kaviarne na nábreží pri obchodnom centre Eurovea sú plné a stovky ľudí tesne za policajnými 
páskami si fotia rozvodnený Dunaj, ktorý dosahuje až po trávnik.  

Ľudia s fotoaparátmi sa tlačia aj na Starom moste, aby urobili čo najlepšie zábery Dunaja. 
Množstvo zvedavcov lemuje aj nábrežie od Starého mosta až po River Park. Ďalší si chodia obzerať 
protipovodňové zábrany na Tyršovom nábreží, kde voda zaliala už takmer celé parkovisko medzi 
divadlom Aréna a Starým mostom.  

Primátor Ftáčnik i naďalej apeluje na ľudí, ktorí sa chodia na stúpajúcu hladinu rieky pozerať 
priamo k Dunaju, aby neničili mobilné protipovodňové hradenia, netriasli nimi, ani na ne nevykladali 
deti. Ich poškodenie by totiž mohlo spôsobiť problémy v čase, keď bude Dunaj kulminovať a do 
hradenia sa bude opierať voda.  

Aj pre nedisciplinovanosť ľudí sa polícia uzavrela niektoré miesta pri Dunaji. V súčasnosti už nie je 
možný vstup na nábrežie Dunaja z mestskej časti Bratislava Staré mesto na úseku od Mosta SNP po 
Starý most.  

Polícia sa rozhodla pre toto obmedzenie po konzultáciách s pracovníkmi Povodia Dunaja, ktorí 
monitorujú vývoj situácie, aby tak vytvorila manipulačný priestor. "Je nevyhnutné, aby tieto zložky mali 
nepretržitý a neobmedzený prístup k mobilným protipovodňovým zábranám," informovala bratislavská 
policajná hovorkyňa Petra Hrášková, ktorá dodala, že "zábrany neslúžia na vykladanie detí ani ako 
plocha pre zvedavcov. Nielenže dochádza k ich poškodzovaniu, ale ľudia vystavujú svoje životy 
zbytočnému riziku," doplnila Hrášková.  

Polícia dôrazne žiada občanov, aby rešpektovali pokyny polície a nevstupovali za policajné pásky 
na nábreží Dunaja.  

"Mestská časť Petržalka zároveň 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 hovorkyňa Michaela 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.  

 


