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Iniciátori myšlienky BDP (v abecednom poradí) 

tím nezávislých odborníkov, (architektov a urbanistov, 
prírodovedcov, vodohospodárov a ochrancov prírody), 
sformuloval víziu Bratislavského dunajského parku (BDP) 



Skutočnosti ktoré viedli iniciátorov k potrebe 
zadefinovať toto územie ako park 

• Dunaj v Bratislave  

• rozsiahle riečne brehy a inundačné územia prírodného charakteru, vhodné 
na rekreáciu, pobyt a pohyb ľudí pri rieke 

• unikátne možnosti využitia prírodných podmienok Dunaja v Bratislave  

• revitalizačné opatrenia  potrebné pre naplnenia ich potenciálu, v súlade s 
modernými trendmi, budú pomerne jednoduché a lacné 

 



Základné črty idey BDP 

• Obnovenie konektivity dunajských ramien 

• Revitalizácia brehov Dunaja a ramien na vybraných miestach 

• Sprístupnenie pre ľudí: pozdĺžne spojenie po chodníkoch pri Dunaji, priečne vstupy 
do územia  k miestam prírodného Dunaja 

• Turistické, náučné, bežecké a cyklo chodníky, vodácke trasy 

• Možnosť vstupu priamo do Dunaja na čo najväčšom počte miest 

 



Základné črty idey BDP 

• Vytvorenie komplexného územia  

• Zásadné zlepšenie podmienok pre rybie spoločenstvá 

• Výchovný prvok – možnosť priamej osobnej skúsenosti, že rieka nie je nepriateľom 
(pri povodniach), ale najmä životodarným prostredím 

• Park prispeje k adaptácii na zmenu klímy – zlepší sa odtok cez inundačné územie, 
obnovia sa vodné plochy a mokrade, umožní sa ľuďom prístup do prostredia s 
príjemnejšou klímou v letných horúčavách 

• Možné rozšírenie aj na ľavý breh Dunaja 

• VEĽMI JEDNODUCHO REALIZOVATEĽNÉ aj postupne po etapách 

 



VYMEDZENIE 
ÚZEMIA 



• záplavové územie Dunaja tvoriace 
unikátny prírodný priestor 

• celý slovenský úsek pravého brehu 
Dunaja (cca rkm 1852 - 1872) 

• ucelený úsek dĺžky 20 km  
od rakúskej po maďarskú hranicu 

• zbytky ramenného systému, prírodná 
rezervácia Soví les a iné chránené 
územia, územia NATURA 2000, 
územia Ramsarských lokalít, 
prírodné lužné lesy, ale aj produkčné 
plantáže nepôvodných topoľov 
kanadských 

Petržalka 

Jarovce 

Rusovce 

Zdrž Hrušov 

Slovnaft 

Staré mesto 

Ovsištské rameno 

Starohájske 
rameno 

Jarovské rameno 

Čunovo PR Soví Les 

Bratislavský dunajský park 

Vymedzenie územia 
zámeru BDP 



Rámcový návrh BDP 



HISTÓRIA ÚZEMIA 



zdroj: http://geoportal.gov.sk 

Dunaj v Bratislave – I. vojenské mapovanie (1764-1787) 



zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_17570 

Dunaj v Bratislave v 16. storočí, Franz Hogenberg, Joris Hoefnagel 



zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.A_318 

Pravý breh Dunaja v Bratislave (Petržalský park z roku 1825), Sebastián Feitzelmayer 



Vodohospodárske 
revitalizácie v rámci 
BDP 



• na niektorých miestach 
zbytočné a neadekvátne 
opevnenie brehov 
Dunaja, navyše celkom 
nevhodnou formou 

 

• motivácia inými 
záujmami, nie reálnou 
potrebou ochrany brehu 

Revitalizácia brehov 



Revitalizácia brehov 

• dnes je revitalizácia brehov 
na vhodných miestach 
jednoznačným trendom 

 

• funkcie prirodzeného, 
alebo prírode blízkeho 
brehu sú známe a 
spoločnosťou vysoko 
cenené 



Revitalizácia brehov 

• Neestetické a devastačné opevnenie brehu 

• Na tomto mieste v konvexe oblúka aj 
zbytočné 

 Celoplošné odstránenie opevnení sa nepredpokladá. 

 Opevnenia na potrebných miestach sa budú 
rešpektovať, na vybraných miestach budú 
modifikované do vhodnejšej formy.  

 Najintenzívnejšia revitalizácia brehu do prírodnej 
formy bude v chránenom území Soví les.  

 



Náčrty niektorých 
navrhovaných foriem 
revitalizácie brehu 



Breh revitalizovaný do formy prírodnej pláže so zaviazaním 
existujúceho brehového opevnenia na okrajoch 



Miestna modifikácia brehového opevnenia do prírode 
blízkej podoby 



Miestna stabilizácia 
brehovej línie pomocou 
krátkeho kamenného 
rebra / výhonu 

Vyhliadkový chodník po 
lavičke opevneného brehu 



Inšpirácia - príklad z rieky Isar v Mníchove  



Jestvujúce kamenné opevnenie v Pečnianskom lese   



Obnovenie 
konektivity 
dunajských ramien 



zdroj: http://geoportal.gov.sk 

Dunaj v Bratislave – I. vojenské mapovanie (1764-1787) 



zdroj: http://geoportal.gov.sk 

Dunaj v Bratislave – súčasnosť 



• prepojenie ramien s hlavným korytom je 
technicky jednoduché a nijako neohrozí 
ani plavbu (ramená: Ovsišťské, 
Starohájske, Jarovské) 

• ekologické povedomie a poznatky sú dnes 
na neporovnateľne vyššej úrovni 

• revitalizácie bočných ramien, ich opätovné 
spojenia s hlavným korytom a obnova ich 
vodohospodárskych a ekologických funkcií 
sú vo vyspelých krajinách už roky jasným 
odborným trendom 

• zdravý riečny ekosystém a jeho 
ekosystémové služby sú dnes veľmi 
cenené odborníkmi aj verejnosťou 
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Starohájske 
rameno 
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Bratislavský dunajský park 

Obnovenie konektivity 
dunajských ramien 



Historický a súčasný stav 
ramien a ich okolia 

• Strata spojenia ramien s korytom Dunaja 
vplyvom jeho regulácie, ťažba štrku 

• dno hlavného koryta sa výrazne prehĺbilo a 
vyššie položené ramená strácali vodu. 

• Vtoky do ramien boli náročky uzatvárané – 
koncentrácia vody do plavebnej dráhy 

• Vytvorenie Veľkého Zemníka 

• Ovsišťské rameno - stavba Prístavného 
mosta - betonárka v koryte ramena, ktoré 
nebolo obnovené  
+ odpadky a vrakovisko lodí 

1950 2010 



Obnovenie konektivity 
Starohájskeho 
a Jarovského ramena 

• 1. prepojenie Starohájskeho ramena  
s hlavným tokom Dunaja 

• 2. prepojenie Starohájskeho a Jarovského 
ramena 

• 3-5. prepojenie Jarovského ramena  
s Veľkým Zemníkom 



Hydrodynamické 
posúdenie návrhu 
prepojenia ramien 

• hydrodynamický model  
pri prietoku Qp = 2 061 m3.s-1  
a pri povodňovom prietoku Q100 = 11 000 m3.s-1  

• 2D model MIKE 21 FM 

• neustálené prúdenie  
s flexibilnou výpočtovou sieťou 

• Inundácia - trojuholníková sieť  

• koryto Dunaja s Veľkým Zemníkom a časťami 
ramien  
- pravouhlá sieť 

• 186 287 prvkov a 109 695 uzlov 

• model počíta s výstavbou rýchlostnej cesty R7  
a príslušných mostných pilierov v danej lokalite 

R7 



• Mapa priebehu hĺbok pri Qp = 2 061 m3.s-1  

Výsledky 
modelu 



Výsledky modelu 

• Mapa priebehu hĺbok pri Qp = 2 061 m3.s-1  



Výsledky 
modelu 

• Mapa priebehu hĺbok pri Qp = 2 061 m3.s-1  



• Mapa priebehu hĺbok pri Qp = 2 061 m3.s-1  

Výsledky 
modelu 



Šmykové napätia pre minimálny plavebný prietok 1 000 m3.s-1 
Modelovanie transportu sedimentov 



Konštantný prietok  

výsledok modelu pri maximálnom plavebnom prietoku (Qmax,p = 5340 m3.s-1) 
  

Modelovanie transportu sedimentov 



ZÁVER 
• výsledky výpočtov deklarujú priaznivé podmienky pre plavbu rekreačných 

plavidiel pozdĺž celej trasy vzniknutej navrhovaným prepojením ramien 

• simulovaný priebeh rýchlostí, šmykových napätí a transportu sedimentov 
napovedá, že v jednotlivých prepojeniach pravdepodobne nebude dochádzať 
k významnej sedimentácii pri poklese hladín povodňových prietokov 

• významný benefit sprietočnenia ramien - zásadné zlepšenie podmienok pre 
rybie spoločenstvá vytvorením habitatov vhodných najmä ako neresiská, 
ktoré vo veľkej miere zo slovenského úseku Dunaja vymizli 

• výchovný prvok – možnosť priamej osobnej skúsenosti, že rieka nie je 
nepriateľom  
(pri povodniach), ale najmä životodarným prostredím 

• Prvé rokovania s aktérmi (SVP, mesto Bratislava) už prebehli a boli úspešné 



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ 
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