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Sad Janka Kráľa a lužné lesy v Petržalke sú ešte podmočené  

Po povodni musia ešte upratať nábrežie a opraviť zopár domov, ktoré zatopilo.  

BRATISLAVA. Polámané drevené lavičky, konáre prichytené o hojdačky, vrstva blata na 
šmykľavke či pokrivené detské preliezačky. Predtým aspoň trochu zelené plochy pod Starým mostom 
na oboch brehoch Dunaja a farebné detské ihriská majú teraz rovnaký sivastý nádych vysychajúceho 
blata. Po záplavách ich čaká upratovanie a dezinfekcia.  

Dnes od deviatej do trinástej budú ihrisko na Fajnorovom nábreží čistiť dobrovoľníci a zamestnanci 
staromestskej radnice. To, či bude treba niektoré časti úplne vymeniť, alebo ich len opravia a nanovo 
natrú farbou, bude jasnejšie po uprataní.  

Podobné čistenie čaká v najbližších dňoch aj ihrisko na petržalskej strane. Mesto preto vyzýva 
rodičov, aby ihriská s deťmi nenavštevovali, pokým nebudú vydezinfikované a skontrolované. Dovtedy 
nie sú bezpečné.  

Stromy môžu padať  

Podobne by sa návštevníci mali vyhnúť aj prechádzkam v Sade Janka Kráľa či lužných lesoch. 
"Pôda je stále podmáčaná a pretrváva riziko pádu stromov," povedala petržalská hovorkyňa 
Michaela Platznerová.  

To, či budú musieť v sade nanovo vysadiť trávnik, alebo to príroda zvládne sama, sa tiež ukáže po 
opadnutí vody a preschnutí zaplavenej pôdy.  

Predbežná výška škôd a nákladov na odstraňovanie dôsledkov záplav by mala byť známa v 
priebehu nasledujúceho týždňa, hovorí šéf kancelárie primátora Ľubomír Andrassy. Výsledná suma 
by mala byť výrazne nižšia ako v roku 2002, keď boli celkové škody zhruba 50 miliónov eur.  

Tento rok treba naprávať škody súvisiace s priesakmi vody, s nákupom piesku, dezinfekčných 
prostriedkov, vysušovačov či náradia.  

Omietky, cesty, nábytok  

V karlovoveskom vodáckom klube Tatran, kde sa tiež voda dostala popod protipovodňový múr, 
musia nanovo omietnuť jednu z budov. "Priesaková voda nám vystúpala do výšky meter šesťdesiat," 
hovorí poslanec za Karlovu Ves Juraj Kadnár (Most -Híd). Voda zaplavila aj iné lodenice v Karlovej 
Vsi.  

Opraviť budú musieť aj časť Devínskej cesty.  

Ľudia z Devína postupne hlásia škody poisťovniam. Len najväčšia poisťovňa Allianz eviduje 600 
poistných udalostí z celého Slovenska, najhoršie sú na tom kompletne zaplavené domy a firmy.  

Poisťovňa odhaduje, že počet nahlásených poistných udalostí sa vyšplhá na tritisíc spolu za tri 
miliardy eur.  

***  

Priesaková voda stúpala do výšky meter šesťdesiat.  

Juraj Kadnár, člen Klubu vodných športov Karlova Ves  

Texty k obr.:  

Preliezka na Tyršovom nábreží.  

Jemný piesok z Dunaja vyplavilo na šmykľavku na Fajnorovom nábreží.  

 


