
V
eslovanie je ťažký šport
s dlhou históriou a tradí-
ciou. Prvé dejiny tohto
odvetvia sa začali písať za
čias otrokárskej spoloč-
nosti, keď otrokov využí-

vali ako galejníkov na lodiach, ale
to nebol ten pravý športový cha-
rakter. V polovici 19. storočia sa
začalo rozvíjať ako športové odvet-
vie a vznikali veslárske kluby, vyví-
jal sa športový materiál, ako dĺžka,
šírka a váha lode, posuvne „zad-
ky“, otáčanie vesiel a tvar, pevné
uchytenie nôh a spracovanie a sa-
mozrejme aj materiály. U nás prvý
klub vznikol v Bratislave v roku
1862, ktorý založil taliansky šľach-
tic Ferdinand de Martinengo. Na
jeho počesť nedávno vznikli prete-
ky medzi najbližšími hlavnými
mestami Európy, a to  Viedňou
a Bratislavou na veľtoku Dunaj.
Slovensko tiež prešlo vývojom toh-
to športu. V roku 1969 sa  Sloven-
sky veslársky zväz stal súčasťou
Československého zväzu. V rokoch
1978 až 1988 vznikali ďalšie kluby
na území Slovenska. SVZ so svo-

jou generáciou reprezentantov – 
J. Filip, J. Žižka, O. Hambálek, 
K. Martinková, V. Wimerová, mo-
ja maličkosť a veľa ďalších. 

Volám sa Ľuboš Podstupka
a z tejto generácie som posledný
mohykán a momentálne náš naj-
lepší veslár. V roku 1991 som re-
prezentoval už Česko-Slovensko
na MS v disciplíne párová štvorka.
Od roku 1993 som úspešne repre-
zentoval Slovensko na  18.  maj-
strovstvách sveta a olympijských

hrách v Aténach. Za svoje najväč-
šie úspechy považujem 1. a 3.
miesto na MS do 23 rokov, 3. mies-
to na MS seniorov a niekoľko
umiestnení v A- finále (čo je v prvej
šestke) a 11. miesto na OH  v Até-
nach. Veslovanie je pomerne ná-
kladný šport, drahý je materiál aj
preprava na preteky. V súčasnosti
je na Slovensku  malo veslárskych
oddielov, t. j. menšia základňa pre-
tekárov na kvalitný  reprezentačný
tím. A preto nominácia na OH

2004 Atény s pretekárom L. Baba-
čom,  vtedy ešte v juniorskom ve-
ku, a umiestnenie na 11. mieste,
oproti štátom, v ktorých je veslo-
vanie doslova národným športom
(Anglicko, Austrália...), boli aj
podľa novinárskej verejnosti do-
slova zázrakom. Veľká škoda, že
posádka sa po úspešnej premiére
rozpadla. Dali sme dokopy ďalšiu,
s ešte väčšou údernou silou,  ľahký
dvojskif s M. Slobodom a umiest-
nenie v roku 2005 na Svetovom
pohári, 4. miesto, bolo najlepším
umiestnením slovenských novo-
dobých veslárov. 

Sľubné výsledky počas spolu-
práce dávali veľký predpoklad na
úspešnú nomináciu na OH 2008
v Pekingu. Bohužiaľ, aj táto po-
sádka s pomocou funkcionárov, ro-
dičov a „sponzorov“ skončila svo-
ju spoluprácu. Moje vyradenie
z lode, v ktorej som bol lídrom,
viedlo k neúspešnej nominácii na
OH v Pekingu. Čo ďalej? Momen-
tálne hľadám vhodného partnera
do posádky, ktorá ma reálnu šancu
na donominovanie sa na OH. Vek
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Posledný mohykán 
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NAJČÍTANEJŠÍ ŠPORTOVÝ 
MAGAZÍN NA SLOVENSKU

NA 140 
STRANÁCH 

ZA 
120 Sk/Kč.

>> 50 najlepších cvikov na brucho
>> 16 zásad správneho tréningu brucha
>> 6-týždenný progresívny program na brucho
>> 10 tipov na zostavenie tréningu brušných svalov
>> 8-týždenný stravovací plán na vyrysovanie
>> Kardiotréning na spaľovanie tuku
>> 10 stravovacích tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa tuku
>> Osvedčené tréningy brucha známych kulturistov 

a fitnesiek
>> a množstvo iných, užitočných informácií pre vás.

poštou: MUSCLE&FITNESS, P. O. Box 40, 820 12 Bratislava 212
e-mailem: mf-distribucia@fitplus.sk, faxom: 02/43 33 97 52

telefonicky: 02/43 33 99 85, (záznamník), 43 33 41 69

www.muscle-fitness.sk

Špeciálne  vydanie PEVNÉ BŘICHO, ŠTÍHLÝ PÁS si môžete 
objednať za uvedené ceny plus poštovné:

je neúprosný, keďže už mám 35 ro-
kov, je to pravdepodobne posled-
ná možnosť  účasti na OH. Aj keď
vo svetovom veslovaní je trend dl-
hovekosti, napr. Václav Chalupa
má 40 rokov, Jurij Janson 42 a náj-
de sa niekoľko medailistov z MS,
ktorí prekračujú vekovú hranicu 40
rokov. Ako hovorí slepý, no uvidí-
me, ale ja som večný optimista.
S vrcholovým športom som začí-
nal, keď som mal 17 rokov, na roz-
diel od detí, s ktorými sa vo veslo-

vaní začína pracovať, vari aj preto
ma tento šport napĺňa a neodradia
ma tohtoročné neúspechy a nie
vždy férové konanie určitej skupi-
ny ľudí, ktorí na veľkú smolu nás
všetkých priviedli slovenské veslo-
vanie k priepasti. Držím sa hesla,
„čo ma nezabije, to ma posilní“, na
budúcnosť sa pozerám optimistic-
ky a verím, že si budem môcť vy-
chutnať ešte raz olympijskú atmo-
sféru. 

Ľuboš Podstupka 
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