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J.I.Felbiger (1724-1788) a jeho 

dve brožúry o zimách 1783/84 a 

1784/85 v Bratislave, v ktorých 

sa zmieňuje o povodniach 1775 a 

1784 v Bratislave



Felbiger (1784) sa pri popise povodňovej značky stručne

zmieňuje, že vo februári roku 1775 vystúpila hladina Dunaja a

jej výška bola v meste zaznamenaná na uholnom kameni

Vodných kasární.

V novinách Preßburger Zeitung zo dňa 22.4.1775 je uvedený

nasledovný popis znenia tejto značky: „DANUBII,

EXUNDANTIS, ALTITUDO, ANNO, 1775. MEN. FEBR.“

(„Výška rozvodneného Dunaja v mesiaci február roku 1775“).



Vodné kasárne – pôvodný stav barokovej budovy s pravdepodobnou

polohou povodňovej značky 1775

(Zdroj: http://www.bratislavskerozky.sk/)

 



Bývalé Vodné kasárne (súčasná SNG) - aktuálny stav v marci 2014.

Foto: M. Melo

 



Felbiger (1785):

„ ... Zmieňovaná výška povodne z februára 1775 je presne

zaznačená ako blízko brehu na rohovom kameni kasární, tak aj

na jednej železnej tabuľke na Kallovskom kúpeli (Calischen

Badhauße), ktorý je teraz označený číslom 576 ... “.



Lokalizáciu kúpeľného domu nám pomohol objasniť Ortvay

(1905):

Podľa neho sa v dome na rohu ulíc Laurinskej a Rybárskej

brány nachádzal tzv. Veľký kúpeľ, ktorý sa vzhľadom na

svoju polohu v blízkosti Rybárskej brány nazýval aj Dolným

kúpeľom.

Kúpele sa podľa neho na tomto mieste spomínajú už v roku

1423.

„V súčasnosti jednoposchodový pavlačový rožný dom patrí Prvej

sporiteľni, avšak v čase Korabinského (okolo roku 1781) patril

tento dom Sebastiánovi Kallovi a boli v ňom kúpele“ (Ortvay,

1905).



Pôvodný objekt na nároží Laurinskej ulice a Rybárskej brány (bývalý Dolný

kúpeľ) z roku 1926 s pravdepodobnou polohou povodňovej značky 1775.

Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy.

 



Dňa 6.2. vystúpila voda na Dunaji o 4 stopy (1,26 m) a tým sa

okolo poludnia dala do pohybu väčšiu časť ľadov.

Vzápätí všetky záhrady a pivnice v Blumentáli, nachádzajúce

sa napravo od Dunajskej ulice, boli zaplavené.

Navyše domy predmestia začalo ohrozovať pretrvávajúce

podmočenie.

Napokon sa viaceré domy v Blumentáli skutočne zrútili, najmä

tie, čo boli z nepálených tehál.

Príval vody zasiahol aj záhradu grófa Aspremonta (= dnešná

Medická záhrada), kde sa v dôsledku podmočenia zrútila časť

múra.

Niektorí ľudia sa zachránili na povalách svojich domov.



Magistrát vyslal na pomoc ohrozeným občanom šesť povozov.

Z Vodných kasární museli vysťahovať dve roty vojakov

a ubytovať ich u mešťanov.

V Blumentáli, pri petržalskom moste a pri budove soľného

úradu (dnes budova MŽP SR) pohyb koní a povozov nebol

možný, dalo sa tu pohybovať len na pramiciach (PZ 8.2.1775).



Pod vodou sa ocitli aj dediny Prievoz, Vrakuňa a Vajnory.

Vo Vrakuni zostali stáť len tri domy, všetky ostatné odplavila

voda.

Z hradu bolo vidieť veľké otvorené jazero. Všetko až po

rakúsky Bad Deutsch-Altenburg a vyššie bolo zaplavené.

Povodeň bola navyše spojená s pretrvávajúcim mrazom.

Magistrát i gróf Juraj Csáky poskytli trpiacim obyvateľom

Blumentálu potravinovú pomoc (PZ 8.2.1775).



Dňa 11.2.1775 v noci sa prelomili ľadové zátarasy na

Brennerskom ramene Dunaja, vďaka čomu voda klesla o tri

stopy (0,95 m).

Nasledujúci deň sa dal do pohybu aj ľad na Pečenskom

ramene, a poniže pri Karlburgskom (=Chorvátskom) ramene

sa s veľkým hrmotom rozpadol, po čom hladina voda klesla

ešte o ďalšiu stopu (31,6 cm).



Bratislavčania pri povodni prišli o mnoho vína, ktoré padlo

v pivniciach za obeť vode.

Časť sudov s vínom sa podarilo zachrániť chlapom, ktorí sa

po ne spustili do pivníc a povynášali ich von.

Voda sa pritom počas tejto povodne dostala i do tých starých

pivníc, ktoré inak nezvykli bývať zaplavované.

Gróf Batthyány nariadil pomoc trpiacim obyvateľom (PZ

15.2.1775).



Mostné piliere, ktorý prvý ľadochod zanechal na brehu

ramena Höll Wasser, odniesla posledná povodeň.

Mostná niva (= dnešný Sad Janka Kráľa) bola tak pokrytá

ľadom a zanesená bahnom, že prechod cez ňu bol nemožný.

(PZ 18.2.1775).

 

Novovybudovaný most

z Petržalky na Mostnú

nivu cez rameno Höll

Wasser na pláne Jozefa

Kisa z r. 1774.

Most, dlhý 190 m a široký

7,6 m spočíval na

štrnástich mostných

pilierových nosníkoch.



1 – povodňová značka na rohu Vodných kasární; 2 – povodňová značka na

Kallovskom kúpeli v Starom Meste; 3 – most cez rameno Dunaja Höll Wasser,

poškodený povodňou; 4 – francúzska záhrada grófa Aspremonta (= dnešná Medická

záhrada);

B – predmestie Blumentál (Kvetná dolina); D – hlavný tok Dunaja; H – bočné rameno

Höll Wasser; K – Karlburgské (dnes Chorvátske) rameno; N – Novozámocké rameno

(Malého Dunaja).

 

Bratislava a priľahlá časť toku Dunaja na mape inžiniera v. Kreya v roku 1760:



Táto povodeň spôsobila ešte väčšie problémy v polovici

februára 1775 v okolí Vacova a Budapešti, kde bolo napr. len

v samotnej Pešti zničených 611 domov, v Starom Budíne okolo

250 domov.

Mesto Ráckeve na dunajskom ostrove Csepel (južne od

Budapešti) bolo 12 dní odrezané od okolitého sveta.

V Kostole sv. Anny v Budíne voda vystúpila až ku hlavnému

oltáru.



Povodňová značka na dome č. 15 (Döbrentei utca) v budínskej

štvrti Tabán, ktorá nesie dátumové označenie 17. február 1775

   

1838

1775



(Foto: P.Brož, 2009)

LAKAGÍGAR

8. júna 1783

7. februára 1784



Ľadová povodeň na Vltave v Prahe, 27 – 28 februára 1784; Karlov most od juhu. Medirytina: F. 

Erban , 16.5 x 35 cm (Múzeum hl.mesta Prahy) (Munzar, J., Elleder, L., Deutsch, M. (2005)).



Oprava karlovho mosta v Prahe po povodni 1784. Medirytina: K. Salzer, 28.5 x 45.5 cm (Múzeum 

hl.m. Prahy) (Munzar, J., Elleder, L., Deutsch, M. (2005)).



Kolín nad Rýnom, povodeň z r. 1784. Medirytina: Johann Baptist Bergmüller, 31 × 41.5 cm.

Rathaus, Gross St. Martin, Klein St. Martin, Augustiner Kloster, St. Maria und der Hochwasserkastrophe am 28.02.1784



Würzburg, povodeň na Mohane ťažko poškodila most dňa 28.2.1784 

(http://www.bernd-nebel.de/bruecken/index.html?/bruecken/4_desaster/1784/1784.html)



Presspůrské Nowiny, 20.3. 1784

V Bambergu zahynulo vyše 40 ľudí, veľa mlynov a domov bolo 

zničených a všetky mosty odnieslo. 

Obzvlášť jeden kamenný most, postavený v r.1752 z kresaného kameňa 

aj s 30 ľuďmi, ktorí na ňom stáli, sa zrazu zrútil a jeden uličný rad 

pozostávajúci s 15 až 18 domov celý odnieslo preč. 

Bamberg, 27. a 

28. február 1784, 

Friedrich 

Rübner



Zničený dunajský most v Ulme, 28. február 1784

Zdroj: http://www.bernd-nebel.de/



Regensburg, most cez Dunaj, Matthäus Merian, 1644



Grafika: Hieronymus Löschenkohl, © Wien Museum

Povodeň vo Viedni, 1784 (29. február-7. marec 1784 (ľadochod, náhle topenie snehu)



2.1.-1.3.1784 zamrznutý Dunaj

Felbiger (1784): “V noci z 1. na 2. januára 1784, po poklese teploty 
vzduchu (Réaumurova stupnica) z večernej hodnoty 7 stupňov pod 
bodom mrazu (-8.8 °C) do raňajšej hodnoty o pol stupňa nižšej (-
0.6 °C) (= -9.4 °C), bol hlavný tok Dunaja úplne pokrytý ľadom a 
uzatvorený tak, že popoludní sa dalo po ňom už s istotou chodiť. 5. 
januára sa cez zamrznutú rieku už dalo prechádzať aj s nákladnými 
vozmi, 12. januára ľad uprostred prúdu dosiahol hrúbku do 21 
palcov (55.3 cm)“. 

1.-10.3.1784 povodeň

S minimálnou prevádzkou sa znovu začalo až 12. marca 1784. (Komorné 

knihy mesta Bratislava 1784, sign.K 408).

Loďkový most bol mimo prevádzky od 2.1. do 27.2.1784 (Komorné knihy

mesta Bratislava 1784, sign.K 408).



Pressburger Zeitung 10.3. 1784:

• Od Kittsee po Bratislavu stojí všetko pod vodou 
a hoci voda každým dňom klesá, minulú sobotu v 
nej predsa len ešte 3 ľudia nešťastne zahynuli. 



Prešporské noviny, dňa 10.3.1784 :

• Jedna žena pri Devíne prala šaty práve vtedy, keď sa ľad 
púšťal na Dunaji, pričom ju voda strhla aj s putňou, 
v ktorej mala prádlo. Rybári, ktorí ju videli, sa za ňou 
pustili na člne a šťastne ju zachránili.  

• Kdesi vyššie na toku musela voda poškodiť aj zverinec, 
pretože unášala srny a zajace, z ktorých sa tu podarilo 
niekoľko chytiť. 

• Niekde pobrala aj domy s ich obyvateľmi, pretože ľudia tu 
hovoria, že zazreli niekoľko utopených osôb, ktorých voda 
striedavo vynárala a hneď zase ponárala. 



Pressburger Zeitung 3.3. 1784:

• Prvý deň v mesiaci o 5. hod. sa rozpadla prvá časť ľadu 

a chvalabohu nespôsobila ani najmenšiu škodu. 

• O 9. hod. však nasledoval ten, ktorý stál oproti predmestiu 

Zuckermandel s tam nakopenými ľadovými kryhami 

a spôsobil také vzdutie, že sa zdalo, že na predmestí 

Blumentál vzniká nové rameno. 

• Tunajšie domy sa tak ocitli celkom pod vodou. Nápor ľadu 

oproti kúpeľu odtrhol loď priviazanú 8 lanami, v ktorej sa 

nachádzalo 13 ľudí, ktorí strhli hornú časť lode, aby ju 

zachránili pred vodou. 



Pressburger Zeitung 3.3. 1784:

• Desiati sa ešte stihli zachrániť a vystúpili po 

nahromadených kryhách na breh, no tri osoby sa zdržali na 

lodi a prúd ich aj s loďou odniesol. 

• Hoci bolo počuť ich bedákanie, nedalo sa im nijako prísť 

na pomoc a zďaleka bolo vidieť ako zalamujú rukami 

a prosia o zmilovanie. 

• Napokon kryhy vyplavili loď na súš, neďaleko tunajšieho 

popraviska. Tu všetci šťastne povyskakovali, loď však bola 

úplne zničená. 



The amount of new snow cover [cm] and the total 

snow cover [cm] in individual days during the winter 

seasons of 1783-84 (bottom ) in Bratislava (Felbiger) 

and 2013-14 (top) in Bratislava (Mlynská dolina) :





ZÁVER:

V historických dokumentoch z 18. storočia 
nachádzame zmienky o dvoch ľadových 
povodniach na Dunaji v Bratislave, a to v rokoch 
1775 a 1784. 

Obe sa prejavili aj na ďalších miestach tohto toku.

Kým podľa popisov v Bratislave a v Budapešti 
väčšiu povodeň predstavovala tá z roku 1775, na 
hornom toku (v Bavorsku) to bola povodeň z roku 
1784. 



Ďakujem za Vašu pozornosť!

melo@fmph.uniba.sk

peter.pisut@uniba.sk

katarina.melova@shmu.sk
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