
ONLINE Dunaj pokoril 10 metrov: Na Bratislavu sa valí väčšia voda, ako 
sa čakalo! 
(05.06.2013; www.topky.sk; Domáce, s. -; TASR, SHMÚ, ČTK, SITA, Topky) 

BRATISLAVA - Dunaju v Bratislave chýba už len niekoľko centimetrov, aby jeho vodný stav 
dosiahol 10 metrov. Tretí povodňový stupeň je už na celom Dunaji. Podľa informácií hydrologického 
spravodajstva Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o 18:15 bol tretí stupeň na 
šiestich vodomerných staniciach Dunaja - v Devíne, Bratislave, Gabčíkove, Medveďove, Komárne aj 
Štúrove.  

21:55 SR: Príslušníkom Komplexnej centrálnej záchrannej služby (KCZS) sa po celodennej práci 
podarilo dnes o 21.15 h vytiahnuť mŕtve telo pri Vodnom diele Gabčíkovo. TASR informoval šéf KCZS 
Ján Culka. "Človek bol dlhšiu dobu vo vode, tragédia nesúvisí s povodňovou situáciou," konštatoval. 
Dodal, že pohlavie a totožnosť usmrtenej osoby zisťujú. Prípad vyšetruje polícia.  

21:50 SR: Pri Komárne sa vylial Váh. Za fotografie ďakujeme čitateľovi Tiborovi.  

21:48 SR: Pohľad na rozvodnený tok Dunaja z Bratislavského hradu.  

21:40 ČR: Hladina Labe v Ústí nad Labem vystúpila do 19. hodiny do výšky 10,65 metra, na čo už 
protipovodňové zábrany nestačia a stále stúpa, jej kulminácia sa očakáva v nočných hodinách na 
úrovni 11,30 metra, informovala Česká televízia. Priniesla zábery na zaplavené ulice, kde sa hladina 
nachádzala na úrovni dopravných značiek.  

21:38 SR: Hasiči hľadajú v bratislavskej Petržalke tri osoby. Vyslali ich na Kočánkovu ulicu, aby 
evakuovali tri osoby zo zatopenej chaty. Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru, hasičom sa zatiaľ nepodarilo osoby nájsť. Podľa ohlasovateľa ide o troch 
bezdomovcov. "Hasiči sú stále na mieste a na člne prehľadávajú oblasť," uviedla Farkasová.  

21:35 SR: Podľa predpovedí SHMÚ má Dunaj vo štvtrok o 6:00 ráno dosiahnuť 1010 centimetrov, 
no už dnes o 21:30 dosiahol hodnotu 1003 cm.  

21:28 SR: "Posielam fotky z hrádze pri obci Zohor fotené v rovnakom čase cca 16:00 v dňoch 3.,4. 
a 5. júna 2013. V diaľke 2,5 km je hlavný tok rieky Morava. Pre porovnanie nárastu hladiny 2,4 m za 
48 hodín," napísal nám Viliam.  

21:25 SR: Fotografie spred internátu Družba v Karlovej Vsi a tiež fotografie lodeníc. Za tip 
ďakujeme Kataríne.  

21:20 HUN Orbán osobne v Komárome  

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes popoludní osobne riadil ochranné práce proti dunajským 
záplavám v severomaďarskom Komárome, informovala agentúra MTI. Predseda vlády si prezrel 
ohrozené miesta v sprievode šéfa ochrany proti katastrofám Györgya Bakondiho. Vo večerných 
hodinách odišla z Békešskej župy skupina 19 záchranárov, ktorá v Pilismaróte v 
Komárom-ostrihomskej župe pomôže pri protipovodňovej ochrane, budú pracovať na navršovaní a 
potápači zo skupiny aj na podopieraní hrádzí Dunaja.  

Rekordnú kulmináciu záplavovej vlny Dunaja v Komárom-ostrihomskej župe očakávajú počas 
nadchádzajúceho víkendu, hlavné mesto má záplavová vlna dosiahnuť v pondelok.  

21:19 SR: Aktuálne dopravné obmedzenia. V tejto chvíli je už uzatvorená účelová komunikácia 
medzi Devínskym jazerom a Vysokou pri Morave, zaplavila ju voda. V súčasnosti sú naďalej 
uzatvorené a neprejazdné Tyršovo nábrežie, Viedenská cesta, Devínska cesta a Slovanské nábrežie. 
Polícia opätovne žiada účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dopravné obmedzenia a 
pokyny policajtov, informovala bratislavská policajná hovorkyňa Karina Považanová.  

21:12 HUN: V zmysle májovej novely maďarského trestného zákona sú sprísnené tresty v 
prípadoch krádeže počas núdzového stavu, upozornil dnes predseda parlamentného výboru pre 
obranu a vnútro Máté Kocsis z vládnej strany Fidesz v súvislosti s aktuálnou hrozbou povodní. Vo 
vyhlásení zverejnenom agentúrou MTI uviedol, že zlodejov čaká trest odňatia slobody od troch do 
desiatich rokov.  

21:05 SR: "Takto to vyzeralo pri Eurovei, pri FFUK, zo Starého mosta a pri zaplavenom divadle 
Aréna. Veru ma aj mrazilo pri pomyslení, keby sa to pretrhlo... tak by plávala aj Petržalka," napísala 
nám Anka.  

20:59 HUN: Maďarský premiér Viktor Orbán dnes popoludní osobne riadil ochranné práce proti 
dunajským záplavám v severomaďarskom Komárome, informovala agentúra MTI. Predseda vlády si 
prezrel ohrozené miesta v sprievode šéfa ochrany proti katastrofám Györgya Bakondiho.  

20:46 SR: Ďalšie zábery zo Starého Mesta nám poslal Attila.  



20:43 SR, AUT: Fotografie z rakúskej strany. "Je to len pol kilometra od hraníc v Bergu. Fotené 
dnes 5.6.2013 o 19:30 hod. a tá cesta je z Bratislavy na smer Wolfstahl," napísal nám Pavol.  

20:39 SR: Bratislavskí hasiči sú stále v pohotovosti. Momentálne odčerpávajú vodu na Botanickej 
ulici, Slovanskom nábreží a Devínskej ceste. Keďže voda presakuje aj do areálu podniku Slovnaft v 
Bratislave, bratislavskí hasiči tam vypomáhajú spolu s kalovým čerpadlom. Ostatné, povodňami 
ohrozené oblasti hasiči stále monitorujú a kontrolujú protipovodňové steny. Pred pár minútami boli 
hasiči vyslaní na Kočankovu ulicu v Petržalke, kde by v týchto chvíľach mala prebiehať evakuácia 
troch osôb zo zatopenej chaty.  

20:36 Dunaj pokoril hranicu 10 metrov. Do 20:30 vystúpil na 1001 centimetrov.  

20:35 SR: V Štúrove je v súvislosti s tretím stupňom povodňovej aktivity vyhlásená mimoriadna 
situácia. Odrezaná od okolitých obcí zostala obec Chľaba v okrese Nové Zámky. Prístupová cesta 
medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou je zaplavená a neprejazdná. "Táto jediná prístupová cesta 
do obce je uzavretá, pre prípad potreby tam máme jeden plávajúci transportér," uviedol Záležák. 
Dopravné spojenie medzi obcou a Štúrovom však zabezpečuje vlak. Počas mimoriadnej situácie v 
obci platí od 6. júna až do odvolania mimoriadny posilnený cestovný poriadok.  

20:31 SR: Aktuálne zábery z Devínskej Novej Vsi - zástavka Na Hriadkach. "Na poslednej fotke je 
záber, na ktorom je pripevnená zdokumentovaná povodeň z roku 2002 , ktorú tam pre porovnanie 
vložil obyvateľ ulice Na Hriadkach," napísala nám čitateľka Petra.  

20:29 SR: Občianske združenie (OZ) Nie ropovodu upozorňuje na to, že počas kritickej povodňovej 
situácie sú v ohrození aj zvieratá. Aktivisti preto apelujú na ľudí, ktorí pri obhliadke vodnej hladiny 
Dunaja blokujú únikové cesty pre zvieratá. "Prosíme obyvateľov, aby tam nechodili. Ich prítomnosť 
núti zvieratá, aby sa uchyľovali do vody, kde majú veľmi obmedzené možnosti úniku a následne od 
vyčerpania hynú," uviedol člen správnej rady OZ Miroslav Dragun.  

20:27 Hladina Dunaja sa v týchto chvíľach blíži k hranici 10 metrov. O 20:15 bolo podľa SHMÚ 
nameraných 998 cm.  

20:25 Podľa informácií RTVS sa veľká voda dostala už aj do obcí Vojka, Dobrohošť a Bodíky.  

20:08 SR: Hladina Dunaja v Bratislave by mala kulminovať vo štvrtok už okolo poludnia, prípadne 
krátko popoludní, informoval agentúru SITA šéf krízového štábu v Bratislave Ľubomír Andrassy. Ako 
povedal, hladina rieky by mala v tom čase dosiahnuť výšku 1 005 až 1 025 centimetrov. Posledná 
prognóza pritom hovorila, že Dunaj by mal kulminovať v hlavnom meste až podvečer, a to na úrovni 1 
005 až 1 020 cm.  

19:58 SR: Obyvateľov domova sociálnych služieb v mestskej časti Komárna Nová Stráž dnes 
popoludní evakuovali. Ako informoval Viliam Šiliga z útvaru obrany a ochrany na komárňanskej 
radnici, ide o preventívne opatrenie. Aj na základe skúseností z minulosti mesto predpokladá, že 
Dunaj by mohol zariadenie ohrozovať. Obyvateľov dočasne ubytovali v internáte Strednej priemyselnej 
školy v Komárne a v domove sociálnych služieb v Hurbanove.  

19:55 SR: "Kanále nestíhajú príval vody, ale hasiči zacali intenzívne odčerpávať. Vo vode sa 
vytvárajú bublinky, to sú miesta, kde sa voda valí do kanálov. Provizórne hrádze na tom tiež nie sú 
najlepšie," napísal nám Jaroslav z Devínskej.  

19:52 SR: Protipovodňové opatrenia prijalo aj MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Sídlo 
príspevkovej organizácie hlavného mesta vybavili ochranou voči vode, ktorá má v Bratislave 
kulminovať vo štvrtok (6.6.) podvečer. "Pivničné okná i vstupy do budovy riaditeľstva na Svätoplukovej 
ulici sme zabezpečili pomocou OSB dosiek," informoval riaditeľ organizácie Miloslav Hrádek. Ako 
dodal, organizácia nechce ponechať nič na náhodu.  

V Starom Meste začali navyšovať zábrany  

19:50 SR: Protipovodňovú ochranu v Bratislave na strane Starého Mesta začali navyšovať. "Nová 
prognóza na zajtra je o niečo pesimistickejšia. Hovorí o tom, že Dunaj bude kulminovať na úrovni 
približne 1005 až 1025 centimetrov," uviedol vedúci krízového štábu Ľubomír Andrassy.  

V meste sa podľa Andrassyho rozhodli posilniť protipovodňovú ochranu na ľavej strane Dunaja aj 
napriek tomu, že by stále mali rezervu viac ako 50 centimetrov. "Navýšime ju o niekoľko centimetrov, 
ale nepôjdeme až na tisícročnú vodu," podotkol Andrassy. Navyšovanie ochrany by malo byť 
dokončené v priebehu niekoľkých hodín. Petržalská strana podľa Andrassyho protipovodňovú 
ochranu na tisícročnú vodu má.  

19:45 AUT: Na východ od Viedne Dunaj neustále stúpa a záchranné zložky sú zaneprázdnené 
stavaním protipovodňových zábran. Okres Gänserndorf posilnil stav o 300 pracovníkov. V Hainburgu 
sa zameriavajú najmä na vlakovú stanicu, píše denník Krone.  

19:40 ČR: V Ústeckom kraji bolo doteraz evakuovaných skoro 11 tisíc ľudí, povodeň tú zasiahla 
viac ako 50 obcí. Rieka v Ústí nad Labem stagnuje na 10,65 metroch. Kulminovať má dnes večer 



alebo v noci. Vzhľadom na súčasný vývoj je možné, že nedosiahne predpokladanej úrovne okolo 11,5 
metra. Informovala o tom hovorkyňa Ústeckého kraja Magdalena Hanáčková.  

19:38 SR: Vysoká hladina Dunaja spôsobila tzv. záplavovú turistiku. Na bratislavské nábrežie 
prichádzajú stovky ľudí, ktorých pritiahla vysoká voda Dunaja, fotografujú a nakrúcajú.  

19:33 SR: Traja ľudia ostali uväznení v oblasti Bodíky. Nestihli ujsť pred rozvodneným Dunajom a 
voda im zaliala príjazdovú cestu. Museli ich zachraňovať hasiči na člne. Informovala o tom Tv JOJ.  

19:31 SR: Petržalka upozorňuje obyvateľov, aby sa nezdržiavali v Sade Janka Kráľa. Odporúča 
obyvateľom, aby obmedzili prechádzky a športové aktivity v sade i v lužných lesoch - aj napriek 
kvalifikovanej starostlivosti o zeleň tu rastú veľmi staré dreviny a vplyvom silného vetra a podmáčanej 
pôdy môžu obyvateľov ohrozovať na živote. Píše portál www.petrzalka.sk.  

19:29 SR: Tretí stupeň bol vyhlásený na celom Dunaji. Mapa zobrazuje jednotlivé povodňové 
stupne na celom území Slovenska.  

19:20 SR: Povodňovú vlnu v Bratislave očakávajú hydrológovia vo štvrtok popoludní. Hladina 
Dunaja by mohla podľa odhadov dosiahnuť výšku 10,2 metra.  

19:15 SR: O 19:00 dosiahol Dunaj výšku 995 centimetrov.  

19:08 SR: Dunaj z Prístavu Vlčie Hrdlo. Zábery natočené tesne po dosiahnutí historickej hranice 
992 cm.  

19:04 SR: Dunaj dosiahol tretí stupeň povodňovej aktivity od Devína až po Štúrovo. Podľa 
informácií hydrologického spravodajstva Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o 18:15 
bol tretí stupeň na šiestich vodomerných staniciach Dunaja - v Devíne, Bratislave, Gabčíkove, 
Medveďove, Komárne aj Štúrove. Hladina stále stúpa. V Bratislave dosiahla výšku 992 cm, pričom už 
pri stave 991 cm dosiahla úroveň z veľkej povodne z roku 2002. V Devíne namerali Dunaju výšku 
hladiny 932 cm, Gabčíkove 720 cm, Medveďove 853 cm, Komárne 713 cm a Štúrove 618 cm.  

18:50 SR: Pohľad na okolie mosta Apollo očami čitateľa Jaroslava.  

18:43 SR: "Tu sme o takomto čase hrávali petang," napísala nám čitateľka Katka.  

18:41 SR: Fotografie spod Prístavného mosta nám poslal čitateľ Karol.  

18:39 SR: Distribúcia plynu v SR pokračuje bez obmedzení. Voda zatiaľ bezprostredne neohrozuje 
plynovody ani ostatné plynárenské zariadenia. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu 
SPP - distribúcia, a. s., Ivana Zelizňáková.  

Mesto je pripravené aj na prípadnú evakuáciu Ružinčanov  

18:38 SR: Bratislavské Nové Mesto je pripravené na prípadnú evakuáciu obyvateľov zo 
susedného Ružinova, informoval o tom novomestský hovorca Marek Tettinger. Ide o preventívne 
opatrenia, táto povinnosť mestskej časti vyplýva z celomestského evakuačného plánu. "Sme v 
kontakte s partnermi z Ružinova. V prípade potreby vieme ich obyvateľom poskytnúť pokrytie 
základných potrieb. Naše školy sú na to plne pripravené. Veríme však, že nič z toho nebude 
potrebné," povedal starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý. Podľa hovorkyne 
bratislavského Ružinova Miroslavy Štrosovej mestská časť komunikuje s krízovým štábom Bratislavy, 
povodňové opatrenia však podľa nej nie sú zatiaľ nutné.  

18:26 SR: "Ešte jedna aktuálna z Devínskej N. V. Takéto niečo tu už dlho nebolo. Voda stále 
stúpa. Od obytných častí ju oddeľujú už iba bariéry, ale je možné, že čoskoro sa budeme člnkovať v 
obývačkách," napísal nám Marek.  

18:24 SR: Čitateľka Veronika nám poslala aktuálne fotografie z Tyršovho nábrežia. "Vytŕčajú len 
lampy a koruny stromov," píše.  

18:20 AUT: Hladina Dunaja v dolnorakúskom meste Korneuburg neďaleko Viedne dosiahla dnes 
popoludní rekordných 8,06 metra. Takúto hodnotu na tamojšej meracej stanici ešte nikdy 
nezaznamenali, informovala dolnorakúska Hydrografická služba.  

"Dúfame, že sa dosiahol vrchol," povedal pracovník služby pre tlačovú agentúru APA. V 
Korneuburgu, ktorý leží 12 kilometrov proti smeru toku Dunaja od rakúskej metropoly, do dnešného 
dňa namerali najvyššiu hladinu rieky počas posledných veľkých povodní v auguste 2002, keď dosiahla 
7,89 metra.  

18:10 SR: Juraj z Vysokej pri Morave sa s nami podelil o fotografie obce spred 2 hodín.  

18:07 SR: Aktuálne fotografie z Devínskej Novej Vsi nám poslal čitateľ Marek.  

18:05 Najmenej 15 obetí na životoch si vyžiadali povodne, ktoré zasiahli strednú Európu. Štyria 
ľudia sú nezvestní, vyplýva z dnešných údajov miestnych úradov, o ktorých informovala tlačová 
agentúra AP. K obetiam patrí osem mŕtvych v ČR, štyria v Nemecku, dvaja v Rakúsku a jedno telo 
objavili dnes v Dunaji pri Vodnom diele Gabčíkovo. V Česku evidujú najmenej štyroch nezvestných.  

18:03 SR: 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.  

Splašená divá zver sa môže objaviť aj na sídliskách  

18:00 SR: Vodiči najmä na Panónskej a Dolnozemskej ceste v Bratislave musia zvýšiť pozornosť, 
na ceste sa objavuje splašená zver zo zatopených lužných lesov či polí. Informoval o tom šéf 
krízového štábu v Bratislave Ľubomír Andrassy. Polícia spolu s krízovým štábom preto upozorňuje 
vodičov, aby v týchto úsekoch znížili rýchlosť a zvýšili svoju pozornosť.  

Zvieratá, ktoré z Pečnianskeho lesa, lužných lesov či polí vyhnala voda, často pobehujú splašene 
po ceste, ohroziť môžu bezpečnosť i plynulosť premávky, informoval Andrassy. Krízový štáb 
Bratislavy tiež požiadal Mestské lesy, aby sa dohodli s krízovými štábmi jednotlivých mestských častí 
ako pomôcť uväzneným zvieratám. Tie sa totiž môžu objaviť aj na sídliskách.  

17:56 SR: Ďalšie zábery na rozvodnený Dunaj v Bratislave. Ďakujeme čitateľovi Rudolfovi z 
Pezinka.  

17:50 SR: "Posielam pár fotiek z Devínskej, kde je vybudovaná pevná hrádza s prečerpávačkou. 
Prečerpávačka naplno čerpá vodu z potoku na druhú stranu hrádze, no na preliatie hrádze stačí, aby 
voda stúpla o 69 cm a potečie cez korunu hrádze. Za hrádzou sa nachádzajú domčeky, družstvo, 
rybník, potok, ... Cesta za hrádzou smerom na Devínske jazero je už od predvčera uzavretá," napísal 
nám čitateľ Andy.  

17:48 SR: Problém s priesakmi má aj Petržalka. "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," uviedol primátor Bratislavy 
Milan Ftáčnik.  

17:43 SR: Na Devíne nebudú nadstavovať mobilné protipovodňové zábrany, ktoré tam už 
rozmiestnili. "Tu sa nadstaviť nedá, v Bratislave máme trochu väčšiu rezervu," povedal dnes v Devíne 
minister vnútra Robert Kaliňák. V prípade, že by sa v niektorých krízových úsekoch voda predsa len 
preliala, uvažujú o vybudovaní druhého valu. "Urobiť také medzipásmo, z ktorého potom budeme 
môcť čerpať vodu," vysvetlil minister.  

17:42 ČR: Zhruba 31 tisíc ľudí v Česku prišlo kvôli záplavám o zdroj pitnej vody. Povodne totiž 
podľa hygienikov znečistili 636 studní a 72 verejných vodovodov. Oznámila to dnes hovorkyňa 
ministerstva zdravotníctva Viktorie Plívová. V prípadoch, kedy boli veľkou vodou zasiahnuté 
vodovody, musia vodohospodári zabezpečiť náhradné zásobovanie. Ľudia, ktorí majú vlastnú studňu, 
by mali podľa úradu vodu vyčerpať a studňu dezinfikovať. Štátna veterinárna správa varuje tiež pred 
potravinami znečistenými povodňami.  

Pokles hladiny Vltavy v Prahe je dobrá správa, ale podľa najnovších informácií z povodňovej 
komisie bude ďalej klesať len veľmi pomaly. Väčšie opadnutie vody sa dá očakávať najskôr až v 
sobotu. Akonáhle rieka ustúpi, ihneď začnú v Prahe 6 upratovacie práce.  

17:39 SR: Tohtoročné povodne pravdepodobne povedú k legislatívnym zmenám pravidiel, v akom 
čase pred prírodnou katastrofou treba povolať sily a zložky záchranného systému. Zámerom je čo 
najlepšia a skorá príprava, teda prevencia pred možnými následkami. Pripúšťa to minister vnútra 
Robert Kaliňák. "Vzhľadom na tú výmenu informácií, ktoré už dnes máme k dispozícii, myslíme si, že 
bude potrebné v najbližšom období urobiť aj zmeny preto, aby bolo možné viacero síl povolať v čase 
prípravy," povedal Kaliňák na Devíne, kde koordinoval činnosť zasahujúcich zložiek. Takto sa dá 
pripravovať už vtedy, keď ešte k ohrozeniu nedošlo, ale už je jasné podľa správ napríklad z vyšších 
polôh tokov, že nastane.  

17:37 ČR, GER, AUT, HUN: Povodňový vývoj v Nemecku je najvážnejší v Sasku, ktoré sa 
pripravuje na štvrtkovú kulmináciu Labe. Dunaj na juhu Nemecka sa síce pomaly vracia do svojho 
koryta, susedné Rakúsko si ale ešte neoddychlo. V noci na štvrtok bude európsky veľtok kulminovať 
vo Viedni. Maďarsko sa na zdvihnutie Dunaja ešte len pripravuje. V Česku je najkritickejšia situácia na 
severe krajiny na hraniciach so Saskom.  

17:32 SR: Letecké zábery na Tyršovo nábrežie v Bratislave.  

17:18 AUT: Bariéry v rakúskom Greine držia snáď iba silou vôle.  

17:13 SR: Stavanie protipovodňových zábran pred budovami sídla SNG na rohu Rázusovho 
nábrežia a Námestia Ľ. Štúra. Slovenská národná galéria sa pripravuje na prípadné zatopenie.  

17:12 V Českej republike už museli evakuovať 19. tisíc ľudí, píše server idnes.cz. Situácia je 
komplikovaná najmä v Ústí nad Labem, kde rieka Labe prekonala protipovodňové bariéry. Tie boli 
stavané iba do výšky desiatich metrov. Polícia posilnila svoju prítomnosť v meste, aby po opadnutí 
vody zabránila rabovaniu v evakuovaných objektoch.  



17:05 SR: Popoludní sa objavili informácie, že z Gabčíkova vyťahujú mŕtve telo. Podľa ministra 
vnútra Roberta Kaliňáka však 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.  

17:02 SR: Dve čerpacie stanice zo štyroch na ostrove Sihoť sú odstavené, dostala sa do nich 
voda. Podľa hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Zenona Mikleho však dodávky pitnej vody 
pre obyvateľov nie sú ohrozené. Dve čerpacie stanice odstavili po tom, čo do nich natiekla voda, 
nachádzajú sa v nich rôzne stroje a čerpadlá. Dve stanice stále pracujú, ako informoval Mikle, ľudia by 
to pocítiť nemali. "Ak je aspoň jedna čerpacia stanica v prevádzke, tak vieme ľudí vodou zásobovať," 
zdôraznil hovorca vodárenskej spoločnosti. Jedna zo staníc má ešte rezervu 1 až 1,5 metra, kým sa k 
nej voda dostane, dodal Mikle.  

17:00 Počas povodní sa v Budapešti odohrala neuveriteľná dráma.  

16:59 SR: Čitateľka Jana nám poslala fotografie z petržalskej strany pri lodenici neďaleko 
Klokočovej ulice, kde ľudí pripravujú na evakuáciu.  

Staré Mesto zabezpečilo pre obyvateľov vrecia s pieskom  

16:52 SR: Bratislavské Staré Mesto zabezpečilo pre obyvateľov 500 vriec a 10 ton piesku. Určené 
sú prioritne pre obyvateľov zo zóny, kde môže presakovať podzemná voda. Ide o zónu ohraničenú 
nábrežím a ulicami Panská, Laurinská, Dunajská, Klemensova, Dostojevského rad, Šafárikovo 
námestie a Nábrežia arm. gen. Ludvika Svodobu. Informoval o tom staromestský hovorca Tomáš 
Halán.  

Dnes od približne 17:00 si obyvatelia môžu svojpomocne naplniť vrecia pieskom a odviezť si ich, k 
dispozícii budú na dvore miestneho úradu. Vchod je zabezpečený z Medenej ulice do 20:00. Po tomto 
čase zabezpečí vstup do dvora mestská polícia v Starom Meste na požiadanie cez elektronického 
vrátnika na budove.  

16:50 SR: Stúpajúci Dunaj by vo štvrtok hladinu storočnej vody prekonať nemal, zábrany preto 
navyšovať zatiaľ nemusia. Uviedol to bratislavský primátor Milan Ftáčnik po dnešnom zasadnutí 
krízového štábu. Ako dodal, hladina Dunaja by mohla vo štvrtok pri kulminácii dosiahnuť výšku 10,2 
metra, krízový štáb predpokladá, že sa zastaví približne 50 centimetrov pod okrajom 
protipovodňového hradenia. Povodňová vlna by mala do Bratislavy prísť vo štvrtok 6. júna popoludní. 
Primátor Ftáčnik dnes upozornil, že by mohla byť kulminácia Dunaja dlhšia ako predpokladali. "Mali 
sme pocit, že pretečie vlna a Dunaj sa potom začne znižovať. V Rakúsku je však situácia taká, že sa 
hladina zvýši a potom zasa zníži, čiže Dunaj môže kulminovať dlhšie," vysvetlil primátor. Ako dodal, 
situáciu majú pod kontrolou a ak sa nestane žiadna mimoriadna udalosť, vysokú vodu v Bratislave by 
mali zvládnuť.  

16:45 SR: Bude to o chlp, vyhlásil dnes 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.  

16:38 ČR: Zhruba 31 000 ľudí v Česku prišlo kvôli záplavám o zdroj pitnej vody. Povodne totiž 
podľa hygienikov znečistili 636 studní a 72 verejných vodovodov. ČTK to dnes oznámila hovorkyňa 
ministerstva zdravotníctva Viktorie Plívová. V prípadoch, kedy boli veľkou vodou zasiahnuté 
vodovody, musia vodohospodári zabezpečiť náhradné zásobovanie. Ľudia, ktorí majú vlastnú studňu, 
by mali podľa úradu vodu vyčerpať a studňu dezinfikovať.  

Dunaj v Bratislave prekonal historický rekord  

16:35 SR: 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.  

16:35 - Túto fotografiu z Fajnorovho nábrežia nám poslal (a) Bernadett Kollár. Hladina je vďaka 
bariére najmenej meter nad úrovňou krčmy, v ktorej ešte krátko popoludní zopár ľudí popíjalo pivo.  

16:33 HUN: Do ochranných prác proti dunajským záplavám nasadí maďarská armáda bezpilotné 
lietadlá, vyhlásil dnes v Budapešti šéf rezortu obrany Csaba Hende. Stroje, ktoré vyvinuli v akciových 
spoločnostiach ministerstva obrany, budú podľa spravodajského servera Hvg.hu vykonávať 
monitorovanie zaplavených území. Hende zdôraznil, že voči rekordnej záplavovej vlne chcú ozbrojené 
sily nasadiť všetko, aby predišli obetiam na životoch a majetkovým škodám.  

16:22 AUT: Východne od Viedne, smerom k slovenskej hranici, hladina Dunaja dnes naďalej 
stúpala. Hydrológovia predpokladajú, že môže kulminovať na vyššej úrovni ako v auguste 2002. Vtedy 



dosiahla pri obci Wildungsmauer 8,84 metra, teraz predpovedajú 9,07 metra. Hasiči boli naďalej v 
pohotovosti v neďalekom kúpeľnom mestečku Bad Deutsch Altenburg, kde okrem iného pumpovali 
vodu. Provizórna hrádza z 30 000 vriec s pieskom tam podľa nich plnila svoj účel.  

16:20 - Do bratislavského Devína nedoručujú poštu.  

Slovenská pošta dočasne nedoručuje zásielky do Devína. Dôvodom je mimoriadna povodňová 
situácia a uzavretie prístupových ciest do tejto mestskej časti. Ako agentúru SITA ďalej informovala 
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.  

16:15 AUT: Vysoká hladina Dunaja ohrozuje železničnú stanicu v rakúskom mestečku Hainburg, 
ležiacom neďaleko slovenskej hranice. Miestni hasiči sa dnes snažili stanicu zabezpečiť v rámci 
protipovodňových prác, informovala tlačová agentúra APA. V dôsledku nárastu hladiny rieky vniká 
voda pod staničnú budovu, ktorú by mohla podmyť, uviedol pre APA zástupca okresného veliteľstva 
hasičského zboru. Hasiči budovali bariéry tiež na zabezpečenie hainburského nábrežia.  

16:10 - Rýchla správa od hydrometeorológov:  

Hydrológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) dnes korigovali odhady v 
kulminácii Dunaja. Stále však platí, že najvyšší stav vodnej hladiny by mal veľtok dosiahnuť v Devíne 
vo štvrtok (6. 6.) popoludní a v Bratislave vo štvrtok podvečer.  

V Devíne by mal Dunaj kulminovať na hodnote 950 až 970 cm, v Bratislave by podľa SHMÚ mohol 
dosiahnuť 1005 až 1020 cm. Na ďalších úsekoch Dunaja by malo ku kulminácii prísť v piatok, resp. v 
sobotu. V Medveďove by mal Dunaj v piatok (7. 6.) podvečer dosiahnuť 960 cm, v Komárne v sobotu 
popoludní 860 cm a v Štúrove v sobotu podvečer 780 cm.  

16:08 Zábery z vychádzky na Starý most - od bývalého Lunaparku až po Fajnorovo nábrežie.  

16:04 SR: Nové obmedzenia v Bratislave! V súčasnosti už nie je možný vstup na nábrežie Dunaja 
v Starom Meste. Obmedzenie sa týka úseku od Mosta SNP po Starý most. Dôvodom obmedzení je 
vytvorenie manipulačného priestoru po konzultáciách s pracovníkmi Povodia Dunaja, ktorí neustále 
monitorujú vývoj situácie. Je nevyhnutné, aby tieto zložky mali nepretržitý a neobmedzený prístup k 
mobilným protipovodňovým zábranám. Ďalším dôvodom je nedisciplinovanosť občanov. Zábrany 
neslúžia na vykladanie detí ani ako plocha pre zvedavcov. Nielen, že dochádza k ich poškodzovaniu, 
ale ľudia vystavujú svoje životy zbytočnému riziku. Polícia dôrazne žiada občanov, aby rešpektovali 
pokyny polície a nevstupovali za zábrany (pásky) na nábreží Dunaja. Informácie poskytla bratislavská 
policajná hovorkyňa Petra Hrašková.  

16:02 SR: Slovenská pošta dočasne nedoručuje zásielky do Devína. Dôvodom je mimoriadna 
povodňová situácia a uzavretie prístupových ciest do tejto mestskej časti. Ako agentúru SITA ďalej 
informovala 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.  

15:58 ČR: Poisťovne majú v súvislosti s povodňami nahlásené tisíce škôd za celkovo stovky 
miliónov korún. Zatiaľ ide o menšie škody, tie väčšie ešte len prídu na rad. Odhady celkových škôd idú 
do miliárd korún. Posilnené tímy likvidátorov a mobilných technikov sú už v teréne a vyplácajú 
klientom prvé zálohy na poistné plnenia. Do niektorých oblastí sa ale stále nedostanú.  

15:52 Predstavitelia mestskej časti Petržalka prosí obyvateľov, aby v rámci nielen svojej 
bezpečnosti, ale aj pre záchranu našej fauny, nechodili na petržalskú hrádzu. Svojou prítomnosťou 
totiž nechtiac blokujú únikové cesty pre zver a tá kvôli tomu musí niekoľko hodín stáť vo vode bez 
možnosti úniku a následne z vyčerpania hynie.  

15:48 HUN: Plnenie vriec pieskom v rámci protipovodňových prác v maďarskom meste Komárom.  

15:45 SR: Protipovodňové opatrenia pred stúpajúcou hladinou rozvodneného Dunaja v Komárne.  

15:45 SR: 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. Množstvo zvedavcov 
lemuje aj nábrežie od Starého mosta až po River Park. Niektorí pre lepšie zábery dokonca neváhajú 
ani preskakovať policajné pásky. Na situáciu dozerá polícia, ktorá ľudí upozorňuje, aby tieto zábrany 
neprekračovali.  

15:41 GER: Prevádzkovateľ odstavenej jadrovej elektrárne Krümmel pri Labe sa začal prvýkrát v 
jej dejinách pripravovať na prípadné zatvorenie protipovodňových vrát a postavenie mobilných zábran. 
Hoci elektráreň nevyrába elektrinu, potrebuje ju na chladenie vyhoreného paliva. Úrady v Drážďanoch 
v súvislosti s povodňami rozhodli, že každému, kto bude prekážať pri záchranných prácach, hrozí 
pokuta vo výške 1000 eur.  



15:35 SR: Ďalšie z leteckých záberov na rozvodnený Dunaj.  

15:34 GER: Kritická zostáva situácia na hornej časti nemeckého úseku Labe, rieka však podľa 
hydrológov neprekoná maximá z roku 2002. V saskej metropole Drážďany by mala kulminovať vo 
štvrtok ráno na úrovni 8,5-8,7 metra (2002: 9,4 metra), v meste Schöna ležiacom pri hraniciach s 
Českou republikou na úrovni 10,7 m do 10,9 metra (12,04 metra).  

15:30 SR: Slovenské národné múzeum (SNM) oddnes do odvolania zatvorilo pre verejnosť sídelnú 
budovu na Vajanského nábreží v bratislavskom Starom Meste. Podľa člena krízového štábu v SNM a 
štatutárneho zástupcu generálneho riaditeľa SNM Milana Rybeckého, v sídle národného múzea, ktoré 
sa nachádza hneď na staromestskom nábreží Dunaja, zatiaľ priesaky vody nie sú. Preventívne však 
vysťahovali zbierky zo suterénnych priestorov.  

Slovenská národná galéria sa začala, rovnako ako národné múzeum, na prípadné zatopenie 
pripravovať v utorok 4. júna. Národná galéria operatívne dokúpila čerpacie zariadenie, ktoré je v stálej 
prevádzke. V sídelnej budove SNG, ktorú čaká veľká rekonštrukcia, sa totiž objavujú malé priesaky v 
suteréne. Z preventívnych dôvodov preto galéria ešte v utorok evakuovala tranzitný depozitár zo 
suterénu Esterházyho paláca na Námestí Ľ. Štúra. "Zároveň sme urobili protipovodňovú zábranu na 
nádvorí SNG z Rázusovho nábrežia, ktoré je jedinou uzavretou časťou SNG, kde však momentálne 
neprebiehajú žiadne akcie," dodáva sa v dnešnom vyhlásení SNG.  

15:29 SR: Slovenská katolícka charita je pripravená pomôcť pri odstraňovaní následkov povodní. V 
súčasnosti jej pracovníci monitorujú situáciu a pripravujú humanitárny sklad v Bratislave, v ktorom sú k 
dispozícii desiatky odvlhčovačov, vysúšače, náradie, čižmy, dezinfekčné a čistiace prostriedky. 
"Pripravujeme sa na pomoc ľuďom, ktorým voda spôsobila alebo ešte len spôsobí škody. Do nášho 
humanitárneho skladu sme doplnili potrebné veci, aby sme vedeli reagovať rovnako ako v prípade 
ničivých povodní z roku 2010, keď sme pomocnú ruku podali stovkám domácností," uviedol generálny 
sekretár charity.  

15:26 SR: 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.  

15:24 SR: Do 15:15 stúpol Dunaj v Bratislave podľa SHMÚ na 986 centimetrov.  

15:23 SR: Letecké zábery na rozvodnený Dunaj.  

15:22 - BRATISLAVA: Situácia na petržalskej strane Dunaja, pri Sade Janka Kráľa  

15:21 GER: Povodňová situácia v meste Halle v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa 
výrazne zhoršila. Úrady vyzvali okolo 30 000 ľudí, aby opustili svoje domovy, keďže hladina rieky Sála 
dosiahla 8,07 metra, čo je najviac za 400 rokov. Bežný stav sú necelé dva metre, uviedla agentúra 
DPA. Hrozí, že voda zaplaví päť veľkých oblastí, najmä severnú a južnú časť štvrte Halle-Neustadt. 
Miestne hrádze sú premočené a voda cez ne na mnohých miestach presakuje, informoval primátor 
Bernd Wiegand. Hrádze sú navyše oslabené obrovským tlakom, ktoré na ne voda vyvíja už niekoľko 
dní.  

15:17 SR: Aktualita k uzatvorenému mostu medzi Slovenskom a Maďarskom. O 18.00h bude 
uzatvorený most ponad rieku Dunaj medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, bývalý 
hraničný priechod Medveďov - Vámoszabadi. Polícia bude odkláňať dopravu na bývalý hraničný 
priechod Komárno - Komárom pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 20 t. alebo cez Bratislavu (bez 
obmedzenia).  

15:16 Aktuálne zábery zo zaplaveného Devína.  

15:15 SR: Zaplavené chatky pri Malom Dunaji za Slovnaftom. Fotografia od čitateľa Petra.  

15:10 SR: Aktuálne z Devína - Mestskú časť, kde pomáhajú vojaci navštívili Minister obrany Martin 
Glváč a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl generálporučík Peter Vojtek. Po skontrolovaní 
aktuálnej situácie sa uskutoční tlačový brífing.  

15:10 ČR: Povodne poškodili desiatky škôl, niektoré budú mimo prevádzky až do prázdnin. Uviedlo 
to dnes ministerstvo školstva s tým, že situáciu monitoruje a školám prispeje na obnovu učebníc a 
pomôcok. Pre zatopené vysoké školy ministerstvo vyčlenilo desiatky miliónov korún.  

15:07: Takúto situáciu sme zachytili v okolí piliera Mosta SNP. Reštaurácia na vrchole nefunguje.  

15:04 SR: Na Devínsku cestu stále nie je možné odbočiť už na križovatke pri Vodárenskom múzeu 
v Karlovej Vsi, polícia tam usmerňuje dopravu.  

15:01 SR: Záplavy a povodne na území Slovenska. Takto vysoko sa v jednotlivých rokoch 



vyšplahala hladina Dunaja.  

15:00 SR: Devín je odrezaný od sveta. Ľudí do centra naďalej zvážajú na vojenskej vetrieske. Už v 
utorok (4. 6.) starostka obyvateľov vystríhala pred týmto scenárom, mali by byť preto podľa nej 
pripravení. "V urgentných prípadoch kontaktujte záchranárske zložky 112," informuje obyvateľov 
mestská časť.  

14:55 SR: Význam Vodného diela Gabčíkovo v čase povodní spočíva v možnosti rozdeliť 
povodňový prietok do prívodného kanála a do starého koryta Dunaja. Podľa jeho riaditeľa Jána 
Závodného je počas terajšieho stavu v činnosti všetkých osem turbín vodnej elektrárne. "Našou 
snahou je, aby vodná elektráreň pracovala čo najdlhšie, aby sme vodu vedeli aj energeticky využiť. Ak 
by elektráreň kapacitne nestačila, vieme vodu odviesť do odpadového kanála aj cez plavebné komory. 
Ďalším riešením je odvedenie časti prietoku do starého koryta," povedal Závodný. Zamestnanci 
vodného diela sa v súčasnosti pripravujú na kulmináciu vodnej hladiny a pripravujú si určitý retenčný 
objem. Podľa Závodného však nie je možné zadržať viac ako niekoľko desiatok miliónov kubíkov 
vody.  

14:53 - V Bratislave už zaplavilo aj časť Osobného prístaviska, vedľa budovy Národného múzea.  

14:41 ČR: Protipovodňové zábrany pri pražskej zoo sa stavať teraz nedajú, tvrdí mesto. Nechá 
vypracovať analýzu a bude hľadať riešenie, ako záhradu proti povodniam ochrániť. Ak ho nenájde, 
dôjde možno k zmene usporiadania pavilónov v areáli zoo. Povodeň zaplavila spodnú časť záhrady, 
evakuované museli byť odtiaľ všetky zvieratá, škody sú predbežne 160 miliónov korún.  

14:37 SR: Voda už presakuje aj v Karlovej Vsi.  

14:30 SR: Hladiny riek Morava a Dunaj neustále stúpajú a v Bratislave sa už Dunaj blíži k 10 
metrom. Podľa informácií hydrologického spravodajstva Slovenského hydrometeorologického ústavu 
(SHMÚ) o 14:00 bol 3. stupeň povodňovej aktivity na štyroch vodomerných staniciach - vo Vysokej pri 
Morave, v Devínskej Novej Vsi, Devíne a v Bratislave. Na rieke Morava namerali vo Vysokej pri 
Morave 577 centimetrov. Z bratislavskej Devínskej Novej Vsi zverejňuje SHMÚ údaj z nočných hodín 
a o 1:30 tu rieka Morava dosiahla 793 cm, pričom stále stúpala. Podľa hovorcu SHMÚ Ivana Garčára 
problém je v tom, že vodomerná stanica v Devínskej Novej Vsi je zatopená vodou.  

14:27 SR: Prijímacie skúšky na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave by situácia na Dunaji 
nemala ohroziť. V blízkosti rieky sa nachádzajú Právnická a Filozofická fakulta, Fakulta telesnej 
výchovy a športu (FTVŠ), a tiež Vysokoškolský internát Družba. "Povodňový stav zatiaľ nijako 
neovplyvnil chod fakúlt či internátov," povedala Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s 
verejnosťou UK. Vedenie podľa nej situáciu neustále monitoruje a je v kontakte so záchranármi.  

14:22 SR: Fotografia z Devína - hladina vody už prevyšuje úroveň cyklistického chodníka.  

14:20 ČR: Vláda dnes povolala šesť desiatok príslušníkov Hradnej stráže na pomoc pri 
povodniach. V pondelok príslušníkov stráže na pomoc vyčlenil prezident Miloš Zeman, premiér Petr 
Nečas (ODS) dnes jeho rozhodnutie kontrasignoval. Kroky Hradu však podľa neho boli v rozpore so 
zákonom.  

14:17 SR: Aktuálna výška hladiny Dunaja na staromestskej časti pri Eurovei. Za fotografie 
ďakujeme čitateľovi Jánovi.  

14:00 SR: Pre protipovodňové opatrenia uzavrú dnes o 18:00 most ponad Dunaj medzi 
Slovenskom a Maďarskom, bývalý hraničný priechod Medveďov - Vámoszabadi. Polícia upozorňuje 
motoristov, aby si naplánovali trasy po iných cestách. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ 
Andrea Dobiášová.  

13:56 SR: Policajti práve uzatvárajú Rázusovo nábrežie. Z ohrozeného úseku vyháňajú ľudí a 
označujú ho páskami.  

13:54 SR: Zopár akutálnych záberov zo Starého Mesta nám poslala aj čitateľka Zuzana.  

13:51 ČR: Hasiči už v niektorých českých krajoch zahájili likvidačné práce po povodniach. Po 
dnešnom zasadnutí ústredného krízového štábu to uviedol ich šéf Drahoslav Ryba s tým, že 
nevylučuje využitie ponúk pomoci zo zahraničia. Námestník ministra vnútra Jaroslav Hruška doplnil, 
že policajti pripravili spoločne s hasičmi tri tímy, ktoré sú pripravené kvôli ochrane mostov odstrelovať 
neriadené lode a kontajnery vo vode.  

13:44 SR: O 13:30 dosiahla hladina Dunaja výšku 984 centimetrov.  

13:40 SR: Príjazdová cesta k hausbótom na Jaroveckom ramene je zaplavená.  

13:38 SR: Pred centrálou VÚB banky na Mlynských Nivách budujú robotníci bariéru proti vode z 
vriec naplnených pieskom.  

V Starom Meste presakujú zábrany  

13:34 SR: Na protipovodňových zábranách na Fajnorovom nábreží v Bratislave sa vytvoril malý 



priesak.  

13:33 SR: Pohľad z Devínskej Kobyly pred pár minútami.  

13:32 SR: V bratislavskej 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. Ten je už tretí deň ale uzavretý, ešte v utorok (4. 6.) 
tam však obyvatelia prechádzali a fotili si rozvodnenú Moravu. "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.  

13:24 SR: Dunaj z petržalskej strany od čitateľa Tomáša.  

13:18 SR: Medzinárodné vlaky prichádzajúce na Slovensko z Českej republiky ešte aj dnes 
ovplyvňuje tamojšia povodňová situácia. Najväčšie problémy v prevádzke majú České dráhy (ČD) v 
okolí Děčína. V dôsledku toho budú medzinárodné vlaky z Berlína v smere Praha, Bratislava, 
Budapešť meškať 120 minút a viac. Týka sa to EuroCity (EC) vlaku 171 Hungária, 
Berlín - Praha - Bratislava - Budapešť s pravidelným príchodom do Bratislavy o 15:47 a EC 175 Jan 
Jesenius, Hamburg - Praha - Bratislava - Budapešť, ktorý má do Bratislavy pravidelný príchod o 
19:47.  

13:14 SR: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyzval dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri 
odstraňovaní škôd spôsobených súčasnými povodňami. "Prosíme všetkých, ktorí môžu a chcú 
pomôcť, aby sa prihlásili na telefónnom čísle, mailom, alebo aby potvrdili svoju účasť na Facebooku. 
Všetkých dobrovoľníkov budeme včas o ďalšom postupe informovať," povedal predseda BSK Pavol 
Frešo. Dobrovoľníci sa môžu hlásiť mailom na povodne@region-bsk.sk, na telefónnom čísle 0911/102 
866, zapojiť sa môžu aj prostredníctvom Facebooku na 
https//www.facebook.com/events/550918938277423/.  

13:10 HUN: Dunaj v Budapešti bude podľa najnovších prepočtov vodohospodárov kulminovať v 
pondelok, to je o deň dlhšie, než sa doteraz predpokladalo. Oznámili to dnes maďarské úrady. 
Očakáva sa, že hladina sa zastaví na 875 centimetroch, teraz má zhruba o dva metre menej.  

13:06 ČR: Vláda dnes schválila dvojmiliardovú pomoc na opravu povodňami zničenej dopravnej 
infraštruktúry. Pôvodne sa za túto sumu mali opraviť škody na cestách po zime. Na opravu 
komunikácií kvôli záplavám už bolo v pondelok vyčlenených 1,3 miliardy korún z rezervy Štátneho 
fondu dopravnej infraštruktúry.  

13:03 SR: Aktuálne zábery zo Sandbergu v Devínskej Novej Vsi. Takto nafotil povodne náš čitateľ 
o 12.30 h.  

Niektorých Petržalčanov pripravujú na evakuáciu  

13:00 SR: Obyvatelia Kočánkovej, Klokočovej a Májovej ulice v bratislavskej Petržalke sa 
pripravujú na evakuáciu. 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 Michaela Platznerová z miestneho úradu.  

12:46 AUT: Dunaj vo Viedni zrejme dosiahol svoj vrchol. Príslušné oddelenie viedenského 
magistrátu dnes podľa agentúry APA oznámilo, že výška hladiny sa na meracej stanici Korneuburg 
udržiava približne na úrovni 7,93 metra, čo zodpovedá prietoku 10.600 metrov kubických za sekundu. 
Zároveň tým boli prekročené hodnoty z povodní v auguste 2002 (7,89 metra, prietok 10.300 m3 za 
sekundu). V najbližších hodinách sa očakáva stagnácia hladiny a následne jej pozvoľný pokles - v 
Korneuburgu v najbližších 48 hodinách na asi 7,35 metra.  

12:36 SR: Prevádzkovateľ plynovej distribučnej siete SPP - distribúcia naďalej vo zvýšenej miere 
monitoruje svoje plynovody a plynárenské zariadenia, ktoré sa nachádzajú najmä v blízkosti 
rozvodnených riek. "Najkritickejšia situácia je stále v Bratislave, kde už máme zatopené niektoré 
zariadenia, ale prijali sme opatrenia, aby distribúcia plynu mohla pokračovať bez obmedzení," priblížila 
manažérka pre komunikáciu firmy Ivana Zelizňáková.  

12:34 SR: 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.  

12:32 SR: Primátor Richard Raši vyhlásil dnes dopoludnia III. stupeň povodňovej aktivity v 
Košiciach. Informoval o tom referát styku s verejnosťou košického magistrátu. Na základe 



pretrvávajúcej nepriaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie na území Slovenska a 
okolitých štátov zaplavilo podľa informácií mesta aj lokality v niekoľkých mestských častiach Košíc. V 
súvislosti s prívalovým dažďom je nepriaznivá situácia v mestskej časti Poľov a Šaca - Ludvikov Dvor, 
kde sa vybrežil potok a zaplavilo 80% košického Útulku zvierat. V mestskej časti Šaca došlo aj k 
podmočeniu nevyužívanej budovy, čo zapríčinilo deštrukciu jej nosných častí.  

12:31 SR: Hladina Dunaja v hlavnom meste stále stúpa a podľa aktuálnych informácií Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) by mala svoje maximum dosiahnuť vo štvrtok 6. júna 
popoludní až podvečer.  

Z Gabčíkova vyťahujú mŕtve telo  

12:27 SR: Pri Vodnom diele Gabčíkovo príslušníci Komplexnej centrálnej záchrannej služby 
(KCZS) vyťahujú v týchto chvíľach z vody Dunaja mŕtve telo. Povedal to šéf KCZS Ján Culka. Polícia 
sa zatiaľ k prípadu nevyjadrila. Podľa televízie TA3 ide pravdepodobne o prvú obeť záplav.  

12:25 SR: Podľa navigačného systému Waze by mal byť hraničný priechod Berg opäť prejazdný. 
Cesta na Hainburg od kruhového objazdu pred Wolfsthalom má byť uzavretá.  

12:21 SR: Dunaj do 12:15 stúpol na 980 centimetrov.  

12:15 SR: "Chcel by som týmto poukázať na neskutočnú dobrú vôľu a ochotu pomôcť zvieratám, 
ktoré uviazli v Pečnianskom lese v Petržalke, kvôli záplavám. Páni z MPO (Múzeum Petržalského 
opevnenia, pozn. red.) včera veľa z nich zachránili," napísal nám čitateľ.  

12:11 SR: O mimoriadnej situácii v Bratislave informujú aj na Kanárskych ostrovoch. Obyvatelia sa 
o povodniach v našom hlavnom meste môžu dočítať v regionálnom denníku La Provincia. Za 
fotografiu ďakujeme čitateľovi Martinovi.  

12:10 V Thajsku problémy so záplavami riešia svojsky. Naučili sa svoj majetok chrániť aj takýmto 
spôsobom.  

12:06 HUN: Szentendre (Svätý Ondrej) je mestom múzeí a kostolov. Maďari nechcú, aby ich 
jedinečná turistická atrakcia skončila podobne smutne ako Český Krumlov. Mobilná hrádza má 
blížiacu sa povodňovú vlnu udržať v koryte rieky.  

12:02 GER: "Tak takto vyzerá rieka Neckar v nemeckom Heidelbergu. Fotografované miesto: 
obľúbená Neckar-lúka, na ktorej je za normálnych okolností kopec hrajúcich sa detí a ostatných 
oddychujúcich," napísala nám čitateľka Mira.  

11:53 AUT: Podľa portálu vienna.at dosiahla hladina Dunaja vo Viedni 793 cm, čím predčila o 4 cm 
aj rok 2002. Pravdepodobne tak tento neblahý rekord čaká o chvíľu aj Slovensko.  

11:48 SR: Ako informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková, od 11.00 h pomáha 
30 vojakov z mechanizovaného práporu z Nitry plniť vrecia pieskom a pomocou nich stavať 
protipovodňové bariéry. "Ministerstvo obrany SR je pripravené nasadiť aj ďalších vojakov alebo 
potrebnú techniku," dodala.  

Žiaci bratislavskej ZŠ dostanú voľno  

11:47 SR: Žiaci z Gymnázia na Grösslingovej ulici (440) a zo Základnej školy s Gymnáziom na 
Dunajskej ulici (373 žiakov) v Bratislave budú mať vo štvrtok (6. 6.) riaditeľské voľno. Študenti školy na 
Dunajskej ulici budú mať voľno aj v piatok (7.6.). 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  

11:44 SR: Momentálna situácia v Devínskej Novej Vsi pod Sandbergom, fotografie zaslal čitateľ 
Boris.  

11:45 HUN: Zjazd maďarskej vládnej strany Fidesz, ktorý sa mal uskutočniť v nedeľu 9. júna, 
odložili kvôli záplavám na maďarskom úseku Dunaja. Podľa agentúry MTI komunikačný šéf Máté 
Kocsis uviedol, že vedenie strany prosí všetkých delegátov, starostov, členov Fideszu a aktivistov, aby 
aj v nedeľu, v deň plánovaného zasadania zjazdu, sa podieľali na protipovodňovej ochrane, prípadne 
na organizovaní tejto činnosti, aby rekordné záplavy spôsobili čo najmenšie škody.  

11:33 AUT: Voda z Dunaja už zaplavila časti mesta Klosterneuburg, ktoré sa nachádza len 
niekoľko kilometrov od Viedne. Medzi mestami Melk a Krems dosahuje Dunaj 10,8 metra, počas 
ničivých záplav v roku 2002 sa hladina vyšplhala na 10,9 metra. Pri Kremse hrozí pretrhnutie hrádze, 
čo by mohlo ohroziť niekoľko dedín. Na upevnenie jej 800-metrového úseku povolali aj armádu. 
Ohrozené je aj mestečko Bad Deutsch-Altenburg ležiace hneď pri Dunaji neďaleko slovenských 
hraníc. V Hainburgu museli evakuovať 82 domov z nižšie položených oblastí.  

11:32 SR: Čitateľ Juraj odfotil akutálnu situáciu v Devíne na ceste do Rakúska.  

11:25 SR: Čitateľ Boris sa s nami podelil o fotografie z Čunovskej hrádze. "Sranda bolo sledovať 



ako voda s približne 10 metrov dlhým stromom zametá ako so zápalkou," napísal. Zábery sú z utorka 
o cca 19:00.  

11:21 SR: Prístupové cesty do bratislavskej mestskej časti Devín 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. 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. Andrassy uviedol, že Krízový 
štáb rieši v Karloveskej zátoke aj v prístave v Devíne najmä problémy s priesakmi. "Nie je teda 
problém z hľadiska protipovodňovej ochrany, ale stúpa spodná voda. Mimo protipovodňovej ochrany 
presakuje na niektorých úsekoch," priblížil.  

11:18 SR: Dopravný podnik Bratislava (DPB) 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.  

11:17 SR: Vysoká hladina Dunaja ovplyvňuje situáciu aj v obciach nachádzajúcich sa pozdĺž toku 
Moravy na Záhorí. Voda Dunaja tlačí v sútoku na Moravu a prakticky bráni jej prirodzenému 
odtekaniu, dokonca nastal spätný tok. Najvážnejšia situácia je v obci Vysoká pri Morave, kde hladina 
dosiahla dnes ráno výšku 567 centimetrov (cm). To viedlo obecnú samosprávu k vyhláseniu 3. stupňa 
povodňovej aktivity. "Začal pracovať krízový štáb, ktorý bude až do odvolania monitorovať situáciu v 
obci. Spolupracuje s odštepným závodom Slovenského vodohospodárskeho podniku, políciou, 
Bratislavským samosprávnym krajom. Naši hasiči majú stálu, aj nočnú službu," uviedol dnes 
starosta obce Dušan Dvoran.  

11:16 ČR: V Děčíne sa odtrhli dva prázdne plynové zásobníky patriace súkromnej firme a plávajú 
po Labe. Dvanásťtonové nádrže na technický plyn sú už na nemeckom území. O situácii hasiči 
informovali kolegov a príslušné orgány v Nemecku.  

11:15 SR: Situácia v dodávke elektriny a v dodávke pitnej vody je od utorkového večera 
nezmenená. "Situácia zostáva od včera nezmenená. Časť odberných miest z trafostanice osobný 
prístav Bratislava je napojených z iných trafostaníc. Individuálne vypnutie odberných miest na nízkej 
napäťovej úrovni sa bude realizovať podľa potreby," spresnila Jana Pohanková z útvaru komunikácie 
ZSE. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v súvislosti s povodňovou situáciou na Dunaji zatiaľ 
naďalej eviduje bezproblémovú prevádzku v dodávke pitnej vody aj odkanalizovaní, podobne ako v 
utorok (4.6.) večer. "V prípade problémov budeme verejnosť informovať," ubezpečil hovorca BVS 
Zenon Mikle.  

11:07 SR: Aktuálne zábery spod Starého Mosta aj z Mosta SNP nám poslal čitateľ Erik. Parkovisko 
pri Divadle Aréna je už zaplavené.  

10:55 AUT: Povodne v Rakúsku sa postupne presúvajú smerom na východ krajiny, ktorý ohrozuje 
extrémne vysoká hladina Dunaja. Vo Viedni sa jeho kulminácia očakáva v noci zo stredy na štvrtok. 
Rakúske hlavné mesto však chráni systém dunajských kanálov, ktoré by ho mali zachrániť pred 
najhorším. Ako uvádza internetová stránka ORF, v Rakúsku doteraz celkovo evakuovali vyše 2400 
domácností. Na záchranných prácach sa zúčastňuje asi 20 000 ľudí. Regionálne krajinské vlády už 
sľúbili postihnutým obciam okamžitú finančnú pomoc.  

Dunaj zrejme čoskoro prelomí rekord z 2002  

10:53 SR: Výška hladiny Dunaja zrejme v Bratislave čoskoro prelomí doterajšie povodňové 
rekordy. O 10:45 dosahovala 976 cm, najvyšší Dunaj doposiaľ namerali v roku 2002, kedy dosiahol 
991 cm a prietok vody bol 10 370 metrov kubických za sekundu. Najviac vody, 10 870 metrov 
kubických za sekundu tieklo Dunajom v Bratislave 19. septembra 1899. Pritom podľa SVP je 
priemerný dlhodobý prietok Dunaja v Bratislave 2 045 metrov kubických za sekundu.  

10:50 SR: Hladiny riek Morava a Dunaj neustále stúpajú. Podľa informácií hydrologického 
spravodajstva Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o 10:00 bol tretí stupeň 
povodňovej aktivity na štyroch vodomerných staniciach - vo Vysokej pri Morave, v Devínskej Novej 
Vsi, Devíne a v Bratislave. Na rieke Morava namerali vo Vysokej pri Morave 569 centimetrov. Z 
bratislavskej Devínskej Novej Vsi zverejňuje SHMÚ údaj z nočných hodín a o 1:30 tu rieka Morava 
dosiahla 793 cm, pričom stále stúpala. Ako povedal starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor, voda 
v Morave stúpa pomalšie a situáciu v mestskej časti majú pod kontrolou. Pripomenul, že Devínsku 
Novú Ves chránia pred vyliatím Moravy mobilné protipovodňové zábrany. Vo vodomernej stanici v 



bratislavskom Devíne o 10:00 namerali 922 cm a v stanici Bratislava, ktorá sa nachádza v centre 
hlavného mesta, bol Dunaj o 10:00 vysoký 975 cm.  

10:45 ČR: Tretí stupeň povodňového nebezpečenstva stále trvá na 25 miestach, pričom na Labe v 
stredočeskom Mělníku a na Kamenici v severočeskom Hřensku platí extrémny stupeň ohrozenia. Na 
juhu Čiech už hladiny väčšiny vodných tokov klesajú, naopak začali stúpať na Morave a v Sliezsku, 
kde momentálne prerušovanie prší. Tisíce obyvateľov naďalej zostávajú bez elektriny a plynu. Situácia 
sa podľa Českej televízie už zlepšuje v Prahe, kde energetici postupne zapájajú odpojené odberné 
miesta. Od dodávok vody je odpojených asi 23 000 ľudí.  

10:42 SR: Pohľad na zatopenú Bratislavu z Wolfsthalu od čitateľa Lukáša.  

10:40 SR: Na mape, ktorú zverejnilo Ministerstvo vnútra, sú vyznačené úseky osadené 
protipovodňovými zábranami a tiež uzavreté cesty.  

10:20 GER: Do východného Nemecka sa blíži prívalová voda rieky Labe prichádzajúca z Českej 
republiky, pričom kulminovať by mala v stredu večer. Evakuovať museli už desaťtisíce ľudí. 
Pohotovostným zložkám naďalej pomáhajú stovky vojakov. Kancelárka Angela Merkelová, ktorá 
navštívila oblasti postihnuté povodňami na juhu a východe krajiny, prisľúbila zaplaveným oblastiam 
finančnú pomoc vo výške 100 miliónov eur.  

10:15 SR: Dunaj do 10:00 stúpol na 975 centimetrov.  

10:11 SR: Loď sa so stúpajúcou hladinou Dunaja nebezpečne blíži k Mostu SNP.  

10:08 SR: Národnú technickú pamiatku zaliala voda. "Situácia na Botanickej ulici v Lodenici a jej 
okolí dnes ráno medzi 6:00 - 7:00. Voda je v areáli o cca 30 cm nižšie ako je hladina Dunaja. Jedná sa 
o priesak spodnej vody, čerpadlá boli včera 4, no nestíhali to, tak to večer cca o 22:00 zabalili a odišli," 
napísal nám čitateľ Jakub.  

10:05 HUN: V rámci povodňovej ochrany uzatvorili v noci z utorka na stredu most na Mošonskom 
Dunaji pri maďarskej obci Mecsér v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe. Dnes uzatvoria úsek cesty 
číslo 1 medzi Györom a Gönyü, kde budú stavať provizórnu hrádzu. V Budapešti vzostup hladiny 
Dunaja bude pokračovať až do pondelka. Najohrozenejším miestom je Margitin ostrov, kde musia 
evakuovať obyvateľov hotela. Intenzívnu ochranu si vyžaduje aj Rímske nábrežie. Vodohospodári 
budujú na týchto miestach hrádze z 300 000 vriec naplnených 3000 metrami kubických piesku.  

Záplavy v Nemecku si vyžiadali život Slováka  

09:57 GER: Povodne v Nemecku si vyžiadali obeť zo Slovenska, keď v spolkovej krajine 
Bádensko-Württembersko spadol minulý týždeň v piatok do rozvodnenej rieky Elsach 46-ročný 
slovenský stavebný robotník.  

Bezdomovci chceli kradnúť zábrany  

9:48 SR: Mesto výzva ľudí, aby sa neopierali a nešplhali na protipovodňové zábrany, mohlo by to 
totiž viesť k ich narušeniu. Informoval nás o tom hovorca primátora hlavného mesta Ľubomír 
Andrassy. Objavili sa dokonca informácie o tom, že neprispôsobiví občania sa chystali kradnúť ich 
hliníkové časti. Bariéry preto 24 hodín monitorujú príslušníci mestskej aj štátnej polície.  

09:46 GER: V Herzbergu na rieke Schwarze Elster sa pretrhol asi 20-metrový úsek hrádze. 
Zacelenie prielomy je ťažké, vrecia s pieskom na miesto dopravuje armádny vrtuľník. V Herzbergu 
platí štvrtý, teda najvyšší stupeň nebezpečenstva. Sála v meste Halle v Sasku-Anhaltsku prekonala 
všetky maximá za posledných 400 rokov. V mestskej časti Trotha už má rieka 809 centimetrov a 
podľa vodohospodárov naďalej porastie. Úrady počítajú s tým, že voda zaplaví vo výške jedného 
metra ulice v historickom jadre Halle.  

9:37 SR: Fotografie z rána na ceste medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou.  

9:35 SR: Hasiči momentálne zasahujú na Botanickej ulici v Bratislave, kde sa v Lodenici 
nahromaždil asi jeden meter vody. Zatopený je aj bufet Propeler na Dunajskom nábreží, v ktorom je 
tiež približne meter vody.  

9:35 SR: ZSSK informuje, že osobná železničná doprava na Slovensku je plynulá a bez vážnejších 
mimoriadností. Podobne je to aj v prípade prichádzajúcich vlakov z Rakúska a Maďarska. České 
dráhy majú najväčšie problémy v prevádzke v okolí Děčína, čo môže spôsobiť meškanie 
medzinárodných vlakov z Berlína v smere Praha, Bratislava, Budapešť.  

Viac ako hodinové meškanie by sa týkalo EuroCity vlaku 171 Hungária, 
Berlín - Praha - Bratislava - Budapešť s pravidelným príchodom do Bratislavy o 15.47 h a EC 175 Jan 
Jesenius, Hamburg - Praha - Bratislava - Budapešť, ktorý má do Bratislavy pravidelný príchod o 19.47 
h.  

ČD však uvažujú, že tieto vlaky by v úseku Děčín - Praha odriekli a z Prahy by vypravili náhradné 
súpravy, čo by znamenalo, že vlaky do Bratislavy prídu načas. O riešení sa rozhodne v 



dopoludňajších hodinách.  

9:27 SR: Hasiči z Bratislavy včera podvečer zasahovali na Dunaji pri Nábreží arm. gen. L. 
Svobodu, kde sa na hladine rieky uvolnil pontón. Keďže hrozilo, že silný prúd by ho mohol odniesť, 
hasiči ho niekoľkými lanami pevne priviazali k brehu a zároveň tak zabránili jeho potopeniu.  

09:26 ČR: Hasiči dnes do 06.00 h evakuovali pred veľkou vodou 19 094 ľudí, 492 zachránili. Viac 
ako polovica evakuovaných je z Ústeckého kraja, ktorých zdvihnuté Labe donútilo opustiť domovy v 
hlavne v Děčíne, Ústí na Labem a Litoměřiciach. Kulminovať má rieka až v noci na štvrtok. Zhruba 
7000 ľudí bolo evakuovaných v stredných Čechách. Počet obetí záplav sa zatiaľ ustálil na čísle osem.  

9:25 SR: 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. Informoval o tom vedúci sekretariátu 
dobrovoľnej požiarnej ochrany Ján Parčiš.  

9:23 SR: Dunaj v Komárne zatiaľ stúpa pomaly, o 6:00 dosiahol 676 centimetrov. Vodohospodári 
sa pripravujú na zvládnutie storočnej vody. Ako povedal riaditeľ Správy vnútorných vôd Komárno 
Slovenského vodohospodárskeho podniku Juraj Fekete, naďalej utesňujú miesta prítokov na 
betónovom protipovodňovom múre. "Máme staršie železné hradidlá, ktoré dávame do otvorov, treba 
ich dotesňovať ešte vrecami s pieskom. Predpokladáme, že do štvrtkového rána Dunaj v Komárne 
dosiahne tretí stupeň povodňovej aktivity," povedal. Rieka vystúpila z koryta zatiaľ len v úseku cesty II. 
triedy medzi obcami Moča a Kravany nad Dunajom v okrese Komárno.  

V Štúrove dnes začnú vodohospodári osádzať hliníkové mobilné hradenia do otvorov 
protipovodňového múru. Postupne ich budú navyšovať tak, aby postačili na storočnú vodu. Druhý 
stupeň povodňovej aktivity naďalej platí okrem Dunaja aj pre ľavostrannú a pravostrannú hrádzu Váhu 
po Kolárovo. Väčšie problémy zatiaľ Váh nespôsobuje, podľa Feketeho stúpa len pomaly.  

09:21 SR: Prístupové cesty do bratislavskej mestskej časti Devín 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. Podľa posledných informácií z bratislavského Krízového štábu 
je cesta do Devína z Devínskej Novej Vsi uzatvorená úplne, z Karlovej Vsi regulujú vstup.  

09:18 SR: "Na prvej fotke, kde sú tri zábery, sú zábery z 3.6., 4.6., 5.6. Na ostatných, kde sú dva 
zábery, je porovnanie 4.6.-5.6.2013 (včera a dnes rozdiel 24h). Všimnite si, ako mizne budova, ktorá 
sa nachádza na záberoch po pravej strane pod Ufom," napísala nám čitateľka Lívia.  

09:15 SR: 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.  

09:12 SR: 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.  

09:10 SR: V prípade vyhlásenia evakuácie musia občania dodržiavať zásady pre opustenie 
ohrozeného priestoru, rešpektovať pokyny členov evakuačnej komisie alebo krízového štábu a 
okamžite sa presunúť na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, radí v súvislosti s 
povodňami a možnou evakuáciou ministerstvo vnútra. Okrem zabezpečenia príbytku proti povodniam 
a umiestnenia cenných vecí zo suterénu do vyšších poschodí je potrebné najmä si pripraviť 
evakuačnú batožinu, ktorá by v prípade dospelého nemala vážiť viac ako 25 a v prípade detí viac ako 
15 kilogramov. Obsahovať by mala najmä stravu a vodu na dva až tri dni, osobné lieky a cennosti, 
dôležité dokumenty, ale aj najnutnejšie oblečenie a prikrývku alebo spací vak. Pre deti je potrebné 
pribaliť hračku. V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených 
priestoroch, najdôležitejšie je uzavrieť prívod plynu, vody a elektriny, uzamknúť byt či dom a 
skontrolovať, či o vzniknutej situácii vedia susedia.  

09:06 HUN: Protipovodňové zábrany budujú vojaci aj v Maďarsku. Takto to vyzerá približne 80 km 
od Budapešti.  

8:55 SR: Bratislavskí hasiči dnes pred 4.30 h zasahovali v River Parku na Dvořákovom nábreží na 
ľavom brehu Dunaja, kde do podzemných garáží presakovala voda z potrubia s priemerom približne 
300-500 mm. Hasiči z hasičskej stanici na Radlinského ulici potrubie utesnili a zostatkovú vodu 
odčerpali. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.  

Voda zaplavuje parkovisko pri Divadle Aréna  

8:48 SR: 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.  

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.  

8:45 SR: Aktuálne protipovodňové opatrenia prijaté HaZZ:  

* trvalo sú zabezpečené 100 % stavy slúžiacich príslušníkov v Bratislavskom, Nitrianskom a 
Trnavskom kraji,  

* došlo k presunu plávajúceho transportéra do lokality Alžbetin ostrov,  

* celú noc vykonávali hasiči monitoring okolo celého toku Dunaja a ostatných ohrozených oblastí 
riek Morava, Malý Dunaj a Dolný Váh a došlo k strategickému rozmiestneniu vozidiel HaZZ so 
zvýšenou priechodnosťou, súčasťou výbavy sú záchranné člny, čerpadlá a osvetľovacie agregáty,  

* neustále je vykonávaný monitoring v lokalitách:  

* vodný tok Dunaj - Rázusovo nábrežie, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, lokalita Pribinová,  

* vodný tok Dunaj - Devínska Nová Ves, Devín, Devínska cesta, Karloveské Rameno,  

* vodný tok Dunaj - nábrežie Dunaja mestská časť Petržalka,  

* vodný tok Morava - Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Leváre,  

* sútok Dunaja a Váhu v lokalite Dunajské nábrežie - Komárno,  

* vodný tok Dunaj v lokalite Alžbetin ostrov,  

* vodný tok Morava v lokalite  

 


