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Slovenský vodohospodársky podnik monitoruje stúpajúcu hladinu 
Dunaja. Zdôrazňuje – niet dôvodu na paniku. 
 
Bratislava, 18. 7. 2021 
 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) sleduje prívalovú vlnu na 
Dunaji. Situácia na vodnom toku Dunaja je pre toto obdobie bežná, a preto niet 
dôvodu na paniku. V rámci ochrany hlavného mesta  sa SVP riadi monitorovacou 
stanicou v nemeckom Passau, ktorá umožňuje prípravu aktivít na tri dni vopred. Pre 
krátkodobejšie aktivity SVP monitoruje dve stanice pri Viedni – Korneuburg a 
Kienstock. 
  
Prvý stupeň povodňovej aktivity nastane  v prípade, ak vodný stav na vodočetnej late 
na Devíne dosiahne 670 cm a bude mať stúpajúcu tendenciu. Druhý stupeň 
povodňovej aktivity sa vyhlasuje pri 760 cm v stúpajúcej tendencii. 
  
Aktuálny stav v nedeľu 18.júla  o 18. hodine na meracej stanici Kienstock bol 6600 
m3 za sekundu, pričom kulminácia sa očakáva pred polnocou a dosiahne 6800 m3 
za sekundu. V Devíne je aktuálny prietok 4820 m3 za sekundu a 574 cm k 19:45 
hodine.  Kulminovať by mal počas pondelka, keď dosiahne 6500 m3 za sekundu pri 
vodnom stave 730  cm na vodočte Devín. Na Vodnej elektrárni Gabčíkovo bol v 
nedeľu 18.júla o 18. hodine  prietok 4300 m3 za sekundu. 
  
Napriek tomu, že hladina rieky Dunaj sa bude prudko zvyšovať, tento stav nebude 
trvať dlho a už počas utorka sa hladina bude stabilizovať. Na porovnanie, v roku 
2013, kedy bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, hladina Dunaja v Devíne 
dosiahla 974 a v Bratislave 1032 centimetrov. Vtedy bol prietok veľtoku v Bratislave 
na úrovni 10 645 m3 za sekundu. 
  
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik (VV)  začala tvoriť rezervu ako predbežné 
opatrenia a prepúšťa vyššie prietoky do starého koryta Dunaja. Aktuálne do starého 
koryta Dunaja prepúšťa 900 m3 za sekundu, pričom bežný prietok je 400 až 600 m3 
za sekundu. VV je pripravená navyšovať prietok do starého koryta Dunaja v súlade s 
Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N a podľa zvyšovania prietokov 
Dunaja,  pričom sa stále nejedná o povodňové prietoky. 
 
Pripomíname, že prvý stupeň výstrahy upozorňuje na jav, keď môžu vzniknúť škody 
na majetku, pri druhom stupni sa vytvára nebezpečie pre ľudskú činnosť, spôsobujú 
sa škody na majetku. Tretí stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý svojou intenzitou 
vážne ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu. 

mailto:hovorca@svp.sk

