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na Zemníku, kde by malo (konečne) vyrásť dôstojné kajakársko-veslárske športovisko

Internú previerku momentál-
nych schopností tam mali niektorí
kajakári domáceho ŠCP pod vede-
ním trénera Andreja Wiebauera 

a trenčianskej Dukly pod tak-
tovkou Radovana Šimočka. „„JJee

vvýýbboorrnnéé,,  žžee  mmáámmee  kk ddiissppoozzíí--
cciiii  aassppooňň  ttúúttoo  vvooddnnúú  pplloocchhuu..

JJee  jjeeddiinnáá  nnaa  SSlloovveennsskkuu,,  kkddee
ssii  mmôôžžeemmee  vv rreegguulláárrnnyycchh

ppooddmmiieennkkaacchh  ppoorroovvnnaaťť
vvýýkkoonnnnoossťť..  NNaa  tteeččúúcciicchh

rriieekkaacchh,,  kkddee  zzvvääččššaa
ttrréénnuujjeemmee,,  ttaakkááttoo

pprríílleežžiittoossťť  nniiee
jjee,,““  vyjadril sa
nám štvrtý naj-
rýchlejší kaja-

kár na kilometrovej trati z vlaňaj-
ších MS v Szegede Trenčan Peter
Gelle. „„KKoolleeggoovviiaa  vvooddnníí  ssllaalloommáárrii
mmaajjúú  kk ddiissppoozzíícciiii  ddvvee  ššppoorrttoovviisskkáá
ssvveettoovvýýcchh  ppaarraammeettrroovv,,  jjeeddeenn  
vv LLiippttoovvsskkoomm  MMiikkuullááššii  aa ddrruuhhýý  
vv ČČuunnoovvee..  MMyy,,  kkeeďď  ssaa  ttoottoo  ttuu  ddoo--
bbuudduujjee,,  bbuuddeemmee  mmaaťť  aassppooňň  jjeeddeenn
aarreeááll,,““ dodal na brehu Zemníka
dvojnásobný olympionik a majster
sveta v K2 zo Szegedu 2011.

Výborná vodná plocha dlhá 2,2
kilometra a široká 200 metrov tes-
ne vedľa hlavného toku Dunaja 
a z druhej strany obkolesená Ja-
roveckým ramenom nevznikla ná-
hodou. Odtiaľ vozili stavbári štrk
na výstavbu vodného diela Gabčí-

kovo – Nagymaros. Pri bagrovaní
ich, našťastie, usmernili nadšenci
rýchlostnej kanoistiky, aby vznikol
kanál pekného obdĺžnikového tva-
ru. Vodáci ho čoskoro začali vyu-
žívať, na vode jazdili, ale neoficiál-
ne. Nečudo, že naša rýchlostná ka-
noistika organizovala svoje regu-
lárne súťaže, kvalifikačné preteky
aj majstrovstvá Slovenska, v čes-
kých Račiciach.

„„SSiittuuáácciiaa  ssaa  zzmmeenniillaa,,  kkeeďď  ssmmee  aajj
vvďďaakkaa  ppoommooccii  nniieekkttoorrýýcchh  pprreeddssttaa--
vviitteeľľoovv  ššttááttuu  ppooddppííssaallii  ddoohhoodduu  nnaa
ppääťťddeessiiaatt  rrookkoovv  ss VVooddoohhoossppooddáárr--
sskkoouu  vvýýssttaavvbboouu  oo pprreennáájjmmee  ZZeemm--
nnííkkaa  aajj  ookkoolliitteejj  pplloocchhyy,,““ vyzdvihol
generálny manažér Slovenskej ka-

noistiky (SK) Boris Bergendi mi-
moriadne dôležitú udalosť spred 
šiestich rokov. Vďaka tomuto pre-
nájmu už postupne slovenská
rýchlostná kanoistika urobila ne-
málo nevyhnutných úprav na bre-
hu a začala aj v nedokonalých
podmienkach organizovať preteky.
Vlani dokonca aj medzinárodnú
Súťaž olympijských nádejí s 1500
účastníkmi z 37 krajín. Zázemie je
však stále iba v provizórnych kon-
tajneroch a predovšetkým chýba
solídna prístupová cesta. Sama vo-
da vodákom nestačí... Hoci pohľad
na ňu s vytýčenými kilometrový-
mi dráhami a krásnou zeleňou
okolo je pastvou pre oči. 

BOLI SME

Vodákom nestačí len vodaParadox známy dlhé roky. Slo-
venská rýchlostná kanoistika
má olympijských medailistov,
majstrov sveta i Európy, ale
stále nemá k dispozícii žiadny
vyhovujúci kanál s hladkou
netečúcou vodou a potrebnou
infraštruktúrou. Veľa na tomto
smutnom konštatovaní by
mohol zmeniť črtajúci sa vodác-
ky areál Zemník v Bratislave,
ktorý sme aj včera navštívili. 

● SSttoojjíímmee  pprreedd  vviizzuuaalliizzáácciioouu
AArreeáálluu  rrýýcchhlloossttnneejj  kkaannooiissttiikkyy  
aa  vveesslloovvaanniiaa  nnaa  ZZeemmnnííkkuu..  KKeeddyy
bbyy  mmaall  mmaaťť  ttúúttoo  kkoonneeččnnúú  ppooddoo--
bbuu?? – pýtame sa generálneho ma-
nažéra Slovenskej kanoistiky Bo-
risa Bergendiho.

„Malo by to byť o päť rokov,
čo je nielen naše želanie, ale aj
reálna predstava.“ 

● VV jjúúllii  22002233  bbyy  mmaalloo  bbyyťť  SSlloo--
vveennsskkoo  ddeejjiisskkoomm  mmaajjssttrroovvssttiieevv
EEuurróóppyy  jjuunniioorroovv  aa pprreetteekkáárroovv  ddoo
2233  rrookkoovv  vv rrýýcchhlloossttnneejj  kkaannooiissttii--
kkee..  ČČoo  mmuussíí  ddoovvtteeddyy  ssttááťť  aa ffuunn--
ggoovvaaťť  nnaa  ZZeemmnnííkkuu??

„Hlavná budova s rozhodcov-
skou vežou je nevyhnutnosť. 
V tej budove budú rôzne priesto-
ry pre funkcionárov medzinárod-
nej federácie, takisto pre rozhod-
cov. Potrebujeme súčasne aj dru-
hú budovu s hangármi pre lode
a členov výprav z takmer štyrid-
siatich krajín, ktorých športovci
by mali prísť do Bratislavy.“ 

● VViiddíímmee  ttaamm  aajj  nnaapplláánnoovvaannéé
hhľľaaddiisskkoo..  KKooľľkkoo  ddiivváákkoovv  bbyy  ssaa
ddooňň  mmaalloo  zzmmeessttiiťť??

„Do dvetisíc ľudí. Ak však bu-
de v budúcnosti na Zemníku
ozaj významné medzinárodné po-
dujatie, nebude problém vďaka
mobilným tribúnam aj pri inej
časti dráhy zvýšiť kapacitu hoci
aj pre desaťtisíc fanúšikov.“ 

● TTeerraazz  ssaa  aajj  vvooddááccii,,  oo bbeežž--
nnýýcchh  ddiivváákkoocchh  aannii  nneehhoovvoorriiaacc,,
lleenn  ťťaažžkkoo  ddoossttáávvaajjúú  kkuu  kkaannáálluu,,
kkeeďďžžee  nniiee  jjee  vvhhooddnnáá  pprrííssttuuppoovváá
cceessttaa..  AAkkoo  cchhcceettee  vvyyrriieeššiiťť  ddoopprraa--
vvuu  vv  bbuuddúúccnnoossttii??

„Pri ozaj veľkom podujatí bu-
deme mať k dispozícii záchytné
parkovisko ešte pred hrádzou zo
strany Petržalky a dovážať divá-
kov chceme kyvadlovou dopra-
vou. Pravda, areál, ako to vidno
aj na vizualizácii, dostane dva
mosty. Jeden, nazvime ho hlavný,
povedie ponad Jarovecké rameno
a druhý preklenie takzvaný vrat-
ný kanál, ktorý ešte budeme

hĺbiť.“ 
● VVýýssttaavvbbaa  ttaakkééhhoottoo  ššppoorrttoovviiss--

kkaa  vv ššppeecciiffiicckkoomm  pprroossttrreeddíí  nniiee  jjee
mmaalliiččkkoossťť..  VV aakkoomm  ššttááddiiuu  ssaa  nnaa--
cchhááddzzaattee??

„Vediem projektovú skupinu
,Zemník’, ktorej členovia sú od-
borníci vo svojich profesiách, po-
trebných pre náš cieľ. Hlavný ar-
chitekt v skupine Ing. arch. Juraj
Fecanin pripravuje projekt, ktorý

by mal byť hotový o dva mesia-
ce. Zohľadňuje veľa kritérií, 
z ktorých určite treba spomenúť,
že ide o záplavové a chránené
územie, akceptujeme v ňom všet-
ky možné vplyvy na životné
prostredie a nemálo iných váž-
nych súvislostí.“ 

● AAkkoo  ďďaalleekkoo  jjee  oodd  pprroojjeekkttuu  
kk zzaaččiiaattkkuu  vvýýssttaavvbbyy,,  kk ttaakkppoovvee--
ddiiaacc  pprrvvéémmuu  zzáábbeerruu  bbaaggrroomm??

„Hoci na projekte pracujú naj-
lepší možní odborníci, predsa bu-
dú pre začiatok výstavby rozho-
dujúce až nasledujúce činy.
Najprv potrebujeme dostať územ-
né rozhodnutie a potom požia-
dať o stavebné povolenie. Ak
všetko dobre pôjde, pričom dúfa-
me, že nenarazíme na mimoriad-
ne ťažkosti, by sa konkrétna vý-
stavba mala začať na jar budúce-
ho roka.“ 

● SSttaaččiillaa  pprree  EEuurróóppsskkuu  kkaannooiiss--
ttiicckkúú  aassoocciiáácciiuu  nnaa  nnaaššuu  kkaannddiiddaa--
ttúúrruu  nnaa  MMEE  jjuunniioorroovv  aa pprreetteekkáá--
rroovv  ddoo  2233  rrookkoovv  vv rrookkuu  22001133  ttaa--
kkááttoo  vviizzuuaalliizzáácciiaa??

„Bola vhodná, mali sme čo
ukázať. Treba však povedať, že
šampionát sme dostali iba pod-
mienečne, technický delegát ICF
príde osobne určite všetko skon-
trolovať. Môžeme ho očakávať na
návšteve v roku 2022. Ak by usú-
dil, že nemôžeme areál pripraviť,
tak ECA by ho ešte stihla prideliť
organizátorovi, ktorý buď už ta-
kéto podujatie organizoval, alebo
má, jednoducho povedané, kom-
pletný areál.“ 

● TTaakkááttoo  bbllaammáážž,,  pprreeppááččttee  zzaa
vvýýrraazz,,  bbyy  bboollaa  nneepprrííjjeemmnnáá  pprree
SSlloovveennsskkoo..  KKttoo  vváámm  eeššttee  mmôôžžee
ppoommôôccťť,,  aabbyy  kk nneejj  nneeddooššlloo??

„Predovšetkým musíme tomu
zabrániť sami našou prácou a
iniciatívou, pričom sme súčasne

radi, že za naším chrbtom stojí
pevne aj Slovenský olympijský 
a športový výbor. Konkrétne je-
ho prezident Anton Siekel sa pri-
amo na Zemníku počas Súťaže
olympijských nádejí vyjadril, že
patríme k jednoznačným kandi-
dátom na zisk príspevku zo v
znikajúceho Fondu na podporu
športu na výstavbu areálu. Fond
od začiatku tohto roka existuje a
my vďaka autorite prezidenta
SOŠV veríme, že na prvú fázu vý-
stavby dostaneme z tohto fondu
na budúci rok potrebných desať
miliónov eur.“

● VVrrááťťmmee  ssaa  eeššttee  nnaa  cchhvvííľľuu  
kk  vviizzuuáállnneejj  ppooddoobbee  aarreeáálluu..  AAkkéé
ssttaavvbbyy  vvyyrraassttúú  zzaa  cchhrrbbttoomm  hhllaavv--
nneejj  bbuuddoovvyy??

„Jedna bude vyslovene lodeni-
ca s priamym kontaktom s Jaro-
veckým ramenom, ktoré budeme
využívať ako vratný kanál. Dru-
há všestrannejšia bude mať aj
ubytovaciu kapacitu pre 80 ľudí.
Nemenej dôležité je, že mimo
pretekov tam bude rekreačná zó-
na pre verejnosť, najmä pre Bra-
tislavčanov. Budú si tam môcť na-
príklad požičiavať lode. A celý
areál zďaleka nebude slúžiť len
športovcom a pretekom. Veď
tam bude aj rokovacia sála asi
pre 140 ľudí, ktorú budú môcť
využiť rôzne inštitúcie. A nové
cesty okolo obohatia ponuku pre
cyklistov i korčuliarov, ktorí sa k
nám na Zemník dostanú z blíz-
kej hrádze.“

PPrriipprraavviill  
TTOOMMÁÁŠŠ  GGRROOSSMMAANNNN

Areál nielen pre športovcov

Pri jednom z kontajnerov na brehu Zemníka debatujeme s Borisom Bergendim o budúcej podobe Areálu rýchlostnej kanoistiky
a veslovania. FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

„Zemník som ukázal v uply-
nulých rokoch viacerým funkci-
onárom svetovej a európskej
kanoistiky. Každý priam vzdy-
chol, aké je to celé krásne. Vý-
hodou pre náš šport je, že 
v Zemníku je voda hlboká tak-
mer desať metrov. Dno je zrej-
me zo štrku, preto nám nehrozí
zarastanie vody nepríjemnými
rastlinami, ktoré potrápili naprí-
klad aj olympijské Rio de Jane-
iro. Hotový areál bude jeden 
z najkrajších na svete. Navyše
v geografickom strede medzi
takými strediskami rýchlostnej
kanoistiky ako sú Szeged, Záh-
reb, Račice, Poznaň či Duis-
burg,“ povedal nám člen technic-
kej komisie ICF Miroslav Haviar, vi-
ceprezident ECA. Vďaka týmto
funkciám a ako uznávaný medzi-
národný rozhodca pochodil azda
všetky vodácke kanály v Európe,
mnohé v Ázii i v Amerike, pozná
aj Austráliu, takže je to vskutku
muž, ktorý môže porovnávať.

JEDEN Z NAJKRAJŠÍCH
NA SVETE

Takto vyzerá teraz cieľová rovinka na Zemníku – v pozadí s provizórnou „hlavnou budovou“ a tribúnkou. FOTO ŠPORT/JANO KOLLER

Včera súťažil na Zemníku aj štvrtý
najrýchlejší kajakár sveta na kilo-
metri Peter Gelle.

FOTO ŠPORT/JANO KOLLER


