Piesok rozdávali zadarmo. Istí sa aj vysoká banka
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Dunaj by mal v Bratislave kulminovať dnes okolo obeda. V centre mesta očakávajú prívalovú vlnu
na úrovni storočnej vody.
Mesto, úrady, banka aj ľudia sa pre istotu chystali na najhorší scenár.
BRATISLAVA. Pred centrálou VÚB banky na Mlynských nivách včera robotníci napĺňali vrecia
pieskom a stavali bariéru pred jednou z najvyšších budov v celom meste.
Úrady, mesto aj banky sa napriek upokojujúcim prognózam, že Dunaj by nemal mesto ohroziť,
chystali aj na krízové varianty.
Centrála VÚB je od Dunaja vzdialená viac ako kilometer. Banka také aktívne opatrenie vysvetľuje
tým, že ich výšková budova je o meter nižšie ako Šafárikovo námestie, ktoré je bezprostredne pri
nábreží. Banka má v podzemných priestoroch bezpečnostné schránky klientov.
"Ak by došlo k poškodeniu hrádze, znamená to pre nás ohrozenie, že sa voda dostane až sem,"
vysvetľuje hovorkyňa banky Alena Walterová.
Pripravené nábrežie
Na Dunaj sa chystalo aj nábrežie Dunaja v Starom Meste. Mestská časť Staré Mesto dala k
dispozícii desať ton piesku pre ulice, ktoré môžu byť najviac ohrozené. Obyvatelia od Panskej po
Nábrežie gen. Ludvíka Svobodu si mohli prísť po piesok na nádvorie úradu. Záujem bol obrovský, tri
tony sa minuli za dve hodiny.
Najkritickejšie miesta s priesakmi sú v Karlovoveskej zátoke na Slovanskom nábreží. Vodu, ktorá
sa dostala za mobilnú ohradu, priebežne odčerpáva 12 čerpacích zariadení. Od krízovej situácie má
však aj táto oblasť ešte ďaleko.
Prijímačky nerušia
Priamo na nábreží Dunaja v Starom Meste sídli viac významných inštitúcií, ktoré sa na vodu
muselo prichystať. Najbližšie k rieke je Národné múzeum a Filozofická fakulta Univerzity Komenského
(UK).
Vyhlásenie Univerzity, že prijímacie skúšky naplánované na budúci týždeň sa rušiť nebudú, však
dáva jasný signál, že vedenie UK protipovodňovým zábranám pred univerzitou dôveruje.
Múzeum je od utorka až do odvolania zatvorené. Pre riziko priesakov už pracovníci vysťahovali
všetky zbierky zo suterénu. Priesaky podzemnej vody zaznamenali v neďalekej budove Slovenskej
národnej galérie.
"Preventívne sme ešte v utorok odstránili zbierky z depozitu na Rázusovom nábreží. Kritické
priestory monitorujeme, dokúpili sme aj čerpacie zariadenie, ktoré je stále v prevádzke," opisuje
situáciu hovorkyňa SNG Bohdana Hromádková.
Protipovodňové opatrenia sa dotkli aj žiakov gymnázií na Grösslingovej a Dunajskej ulici, ktorí
dnes dostali riaditeľské voľno.
Petržalka pod vodou
Horšia situácia ako v centre mesta je na petržalskom brehu Dunaja. Niektorým častiam hrozí
evakuácia. V záplavovaj zóne sú ulice Kločánkova, Klokočkova a Májová, ktorých obyvateľov mestská
časť včera pripravovala na možný presun.
Ohrozená je aj lesná zver, ktorá uniká pred vodou z Rakúska a lužných lesov. Magistrát
upozorňuje ľudí, aby sa nezdržiavali v okolí hrádze a v lesoch, bránia totiž zvieratám v úniku.
"Na Dolnozemskej a Panónskej ceste je zvýšený výskyt lesnej zveri, ktorá nebezpečne prebieha
cez cestu. Vodiči by v týchto miestach mali jazdiť mimoriadne opatrne, hovorí šéf krízového štábu
Ľubomír Andrássy.
Bratislava
Krízové miesta
* Karlovoveská zátoka -voda preteká pod podzemnú tesniacu stenu v hĺbke päť metrov
* Staré Mesto - Osobný prístav - puklina v pôvodnej protipovodňovej stene
* Petržalka - Pečnianske rameno - priesaky na prírodnej hrádzi
* Devín - priesaky na Slovanskom nábreží
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Z bratislavského Starého mosta vidno, ako protipovodňová ochrana zastavila vodu.
VÚB banka na Mlynských nivách asi kilometer od Dunaja sa ohradila.

