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Vzpírání stojí nad propastí 

P r a h a -Možná olympijské hry ztratí jeden rozměr a přijdou o své nejsilnější muže. Vzpírání je 

zasaženo ranou, která může být osudnou. Smršť dopingových skandálů na olympiádě i paralympiádě 

v Sydney tento klasický sport dohnala na kraj propasti. Už to nejsou uznávaní chlapáci, svalovci a 

siláci. Stále víc se lidé ptají: Nakolik jsou vzpěrači odkázáni na dřinu a píli a nakolik na podvod, 

zakázanou chemii? Deset vzpěračů bylo přistiženo v období olympiády, dalších osm o pár týdnů 

později při paralympiádě. Sám Juan Antonio Samaranch, předseda Mezinárodního olympijského 

výboru, vyzval k úvahám, zda má vzpírání zůstat v programu olympijských her. 

Zdroj: http://sport.idnes.cz/vzpirani-stoji-nad-propasti-d1h-

/sporty.aspx?c=A001214_090302_sporty_bym 

 

MS ve vzpírání: 11 pozitivních 

 BUDAPEŠŤ/PRAHA - Celkem jedenáct vzpěračů, devět mužů a dvě ženy, se provinilo během loňského 

světového šampionátu ve Vancouveru pravidlům o dopingu. Agentuře AP to dnes v Budapešti 

potvrdil Jenö Boskovics, mluvčí Mezinárodní federace vzpírání (IWF). Mezi přistiženými není žádný z 

českých reprezentantů. 

"Přestože některé svazy již oznámily výši trestů, které provinilcům vyměřily, konečné slovo v každém 

případu zvlášť bude mít exekutiva IWF," zdůraznil Boskovics. Zasedání výkonného výboru 

mezinárodní federace se uskuteční začátkem března v Drážďanech a s napětím k němu vzhlíží i česká 

strana, přestože se žádného prohřešku nedopustila. 



Mistrovství světa bylo totiž současně přímou olympijskou kvalifikací a český výběr skončil v 

bodovaném pořadí národů na 27. místě, které mu zajišťovalo účast tří borců v Aténách. Následnými 

diskvalifikacemi dopingových hříšníků však došlo k posunům v celkovém pořadí jednotlivých kategorií 

a současně s ním se mění i podoba olympijského žebříčku. Češi v něm klesli o jedno místo na 

osmadvacátou, první nepostupovou, pozici. Před české vzpěrače se posunuli Japonci. 

"Při pohledu na současné pořadí soutěže národů jsme skutečně přišli o svoje zastoupení v Aténách, 

ale jedná se pouze o čistě počítačové zpracování dat," mírnil generální sekretář Českého svazu 

vzpírání Zdeněk Eret v rozhovoru pro ČTK obavy z absence některého z českých siláků v olympijské 

výpravě. 

"Z pohledu olympijské kvalifikace by měl platit dosažený výsledek. Navíc se jednalo v podstatě o 

soutěž národů, a není ani zatím jasné, jak budou postiženy ty týmy, jejichž zástupci dopovali," 

předložil Eret svoji verzi. 

Vedle ruského vzpěrače Vladislava Lukanina, jenž ztratil kvůli dopingu zlatou a stříbrnou medaili v 

kategorii do 69 kg, byli diskvalifikováni rovněž Sanžar Kadyrbergenov z Turkmenistánu ve váze do 56 

kg, Bělorus Gennadij Oleščuk, Vladimír Popov z Moldavska a Iráčané Chalíd A. Himdan a Muhammad 

Swara (všichni v kategorii do 62 kg). Z výsledkové listiny byli vyřazeni také Dmitrij Lomakin z 

Kazachstánu (do 69 kg), Gevorg Davtyjan z Arménie (do 77 kg) a Ukrajinec Arťom Udachyn v nejtěžší 

hmotnostní kategorii na 105 kg. 

Hříšnicemi v ženské soutěži jsou Číňanka Šang Š'-čchun ve váze do 75 kg a Ilona Dankóová z 

Maďarska, čtvrtá ve stejné kategorii. Největší maďarská medailová naděje pro Atény užila blíže 

nespecifikovanou substanci patřící do oblasti zakázaných diuretik, zajišťujících razantní úbytek 

tělesných tekutin a tím i rapidní snížení hmotnosti. 

"Po příjezdu do Vancouveru jsem měla čtyři kila nad váhu. Musela jsem se rozhodnout; zda riskovat, 

nebo na sklonku kariéry přijít o svoji životní příležitost," vysvětlila Dankóová v oficiálním prohlášení 

svoje dilema. 

V aktualizovaném pořadí poskočil Zbyněk Dub ve váze do 62 kg na 22. místo, stejná pozice nyní patří i 

Radce Ševčíkové v kategorii do 75 kg. Petr Sobotka (nad 105 kg) je sedmnáctý a družstvo českých žen 

šestatřicáté. 

Zdroj: ČTK 

http://powerlifting.ronnie.cz/c-600-ms-ve-vzpirani--11-pozitivnich.html 


