Premeny Hornožitnoostrovnej hrádze, polí a vodných plôch
HISTÓRIA HORNOŽITNOOSTROVNEJ HRÁDZE A JEJ VYUŽÍVANIE NA
PROTIPOVODŇOVÚ OCHRANU DO ROKU 1992

DNEŠNÁ TVÁR HRÁDZE, POLÍ A CYKLISTICKEJ CESTY

Hornožitnoostrovná protipovodňová hrádza sa nachádza v úseku Bratislava – Hamuliakovo. Ide
o technické dielo niekoľkých generácií našich popredných odborníkov, ktorého stavebný vývoj je
doložený od polovice 19. storočia. Po povodniach v rokoch 1890 a 1899 bola hrádza zosilnená
a zvýšená. Šírka koruny ostala 4,0 m. Dnešná zachovaná podoba hrádze má celkovú šírku 40 m a výšku
6 m. Po uvedení VD Gabčíkovo do prevádzky roku 1992 sa stala táto hrádza nefunkčná a jej funkciu
prebrala ľavostranná hrádza Hrušovskej zdrže. V roku 1994 bola hrádza vyhlásená za kultúrnu
pamiatku pre jej technické a kultúrne hodnoty.

Povodeň v roku 1965 – zaliate polia
a cesta ku starým kasárňam.

Mládež za hrádzou, 60. roky.

Okolité polia sú dnes bezpečne chránené pred povodňami.

Deti na hrádzi v roku 1985.

Hrádza v r. 2003 – pohľad
na Domovské centrum.

Cesta k bývalým vojenským
kasárňam v roku 2014.

Pred vybudovaním odpočívadiel.

Za hrádzou v roku 2014 –
pohľad na tenis. akadémiu.

Cesta k bývalým kasárňam
v roku 2003.

Hrádza bez cyklotrasy – rok 2003 – pohľad na kostol zo
strany k.ú. Nové Košariská.
Za hrádzou v roku 2003 – smer ku strelnici.

Cyklistická cesta na hrádzi bola vybudovaná s podporou štrukturálnych fondov
Európskej únie v roku 2006. Začína na hranici medzi katastrami obcí Rovinka
a Dunajská Lužná, prechádza miestnymi časťami Nové Košariská a Jánošíková
a končí na spevnenej hrádzi v Kalinkove. Výstavbou cyklistickej cesty sa
prepojila cyklotrasa od Senca až po Hamuliakovo, kde sa napája na
Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu z Nemecka cez Rakúsko a Slovensko
do Maďarska. V roku 2012 obec umiestnila na hrádzi so súhlasom vlastníka
(SVP, š.p.) odpočívadlá a informačné tabule vďaka podpore Nadácie SPP.

Hrádza s cyklistickou cestou v
roku 2014 – pohľad na kostol.

Hrádza s cyklistickou
cestou v roku 2014.

Hrádza v r. 2014 – pohľad
na Domovské centrum.

V roku 2012 sa na hrádzi vybudovali dve odpočívadlá.

PÔVODNÉ BIKROSOVÉ IHRISKO A BUDOVANIE NOVÉHO IHRISKA

POHĽAD NA PÔVODNÉ A PRIPRAVOVANÉ IHRISKO V LETE 2014

VODNÉ PLOCHY A ICH VYUŽITIE V MINULÝCH DESAŤROČIACH

VODNÉ PLOCHY A ICH SÚČASNÉ VYUŽITIE

Malá voda je umelé jazero v miestnej časti Nové Košariská, ktoré vzniklo po ťažbe štrkopieskov. Ťažba štrkopieskov sa začala už v 50. rokoch minulého storočia a vyťažené jamy sa
využívali na kúpanie. Od roku 1974 sa v tejto lokalite začalo s hĺbkovou ťažbou, ktorú schválila Rada Miestneho národného výboru Dunajskej Lužnej. Aj vodná plocha Piesková jama, ktorá
sa nachádza v miestnej časti Jánošíková v inundačnom pásme za ochrannou protipovodňovou Hornožitnoostrovnou hrádzou, vznikla po ťažbe. Ťažil sa tu prevažne piesok, z čoho dostala
aj pomenovanie Piesková jama. Okolo Malej vody sa začala od roku 1979 vytvárať chatová osada.

Chatky na Malej vode – 80. roky.

Člnkovanie detí na Malej vode v roku 1984.

Preplnená Malá voda v lete 2010
Zdroj: Pravda, 13.07.2010.

Zimné plávanie v roku 2014 na MDŽ – 0-tý ročník bol už
v roku 2013 - Malá voda Dunajská Lužná.

Rybárske preteky na Malej vode.

Piesková jama, jar 2003.

Korčuľovanie na Malej vode v zime 1977.

Aktuálne snímky obidvoch vodných plôch (Piesková jama / vľavo a Malá voda / vpravo) sú dostupné na
stránke http://sk.worldmapz.com/photo/39442_fr.htm. Obidve využívajú aj miestni rybári.
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