
Doping Šarapová 

Dne 13.4.2016 vydala Světová antidopingová agentura WADA doporučení pro jednotlivé 

antidopingové organizace, které posuzují případy porušení antidopingových pravidel použitím látky 

meldonium. 

 

Mezi sportovce, kteří prokazatelně užívali meldonium patří ku příkladu ruská tenistka, bývalá světová 

jednička Maria Šarapovová. S meldoniem mělo problém i ruské národní hokejové mužstvo do 18 let, 

které museli na mistrovství celé vyměnit. 

Meldonium bylo na Seznam zakázaných látek a metod zařazeno s účinností od 1.1.2016, což bylo 

oznámeno 29.9.2015, tedy s předstihem tří měsíců, jako obvykle. V roce 2015 bylo meldonium 

zařazeno do tzv. Monitorovacího programu. V tomto programu jsou látky s potenciálním dopingovým 

účinkem a během roku 2015 se potvrdilo jeho masivní zneužívání sportovci ke zvýšení výkonnosti. 

Tito sportovci si pravděpodobně mylně vyložili zařazení meldonia (a možná i jiných látek) do tohoto 

Monitorovacího programu. Asi to bylo signálem pro jeho zneužívání místo toho, aby byli sportovci 

velmi obezřetní při užívání léku na chorobu, kterou neměli. 

WADA tedy upřesňuje statut meldonia jako zakázané látky, po jejímž nálezu v rámci testování při 

soutěži následuje automatická diskvalifikace sportovců v individuálních sportech včetně odebrání 

všech medailí, bodů a cen. Nejedná se tedy o absolutní „omilostnění“ sportovce. 

V následném disciplinárním řízení se pak může základní čtyřletá sankce zákazu činnosti ve 

výjimečných individuálních případech zmírnit. Toto zmírnění je ohraničeno termínem odběru vzorku 

1.1.2016 až 29.2.2016. Dále je podmíněno analyticky zjištěnou koncentrací meldonia méně než 15 

mikrogramů v mililitru moči, případně 1 mikrogram v mililitru moči, kdy lze v individuálním a 

odůvodněném případě uvažovat i o neuložení žádné sankce zákazu činnosti. 

************************************************************** 

Tatiana Kožáková 

 

Maria Sharapová, ruská tenisová hviezda, začiatkom marca (7.3.2016) priznala pozitívny test na 

doping. 

V januári na Australian Open jej odobrali vzorku, v ktorej zistili nepovolenú látku meldonium. Túto 

látku  World Anti-Doping Agency (WADA) zaradila od 1. januára 2016 na zoznam zakázaných látok. 

Meldonium bola obľúbená látka hlavne vo východnej Európe, kde sa dala voľne získať cez internet. 



Obľubovali ho niektorí ruskí športovci napr. krasokorčuliarka Jekaterina Bobrova, cyklista Eduard 

Vorganov, taktiež ukrajinskí, ale aj etiópski a švédski atléti. Aj preto ho WADA zaradila na čiernu 

listinu. Ukázalo sa, že títo športovci ho využívali na posilnenie výkonnosti. Liek sa vyrába od roku 1974 

v Lotyšsku a bol určený na vojenské účely. V súčasnosti je využívaný hlavne v postsovietských štátoch 

ako antiischemikum a v kombinácii s ďalšími antiarytmikami má priaznivé účinky pri angíne pectoris. 

Sharapová tvrdí, že urobila obrovskú chybu, keď si nepozrela aktualizovaný zoznam zakázanych látok. 

Meldonium užíva už 10 rokov, kvôli nepravidelnému srdečnému tepu a ako prevenciu pri pozitívnej 

rodinnej anamnéze diabetu. Na tlačovej konferencii, kde priznala pozitívny dopingový test sa 

ospravedlnila všetkým fanúšikom, ktorých sklamala. Kariéru skončiť nehodlá. No kedy sa vráti na 

kurt, ešte nikto nevie. Sankcia za použitie zakázanej látky, môže byť aj 4 roky. 

Sharapova, ktorá je v súčasnosti jedna s najlepších svetových tenistiek a zároveň najlepšie zarábajúca, 

prišla už o niektorých štedrých sponzorov. Na aféru zareagovala odevná firma Nike vypovedaním 

zmluvy aj švajčiarsky výrobca hodiniek TAG Heuer. No však tieto aféry robia podľa všetkého veľkú 

reklamu meldoniu. Podľa tamojších zdrojov predaj tejto látky vzrástol až dvojnásobne a to vrátane 

ruských poslancov, ktorí si ho kupujú ako prevenciu proti infarktu, no nie je vylúčené, že si chcú zvýšiť 

svoj výkon. 

Zdroje: 

http://fortune.com/ 

http://sport.aktualne.cz/ 

http://zpravy.idnes.cz/ 

********************************************** 

Kariéra ruskej tenistky sa otriasa v základoch. 

Paula Hanulová 

 

Mária Sharapova 8. marca oficiálne oznámila, že počas januárového grandslamového Australian 

Open bola pozitívne testovaná na meldónium. 

Ruská tenistka užíva túto látku na lekársky predpis už od roku 2006 zo zdravotných dôvodov, bola 

často chorá, mala nedostatok horčíka a iné zdroje uvádzajú, že tým kompenzovala nepravidelný tep a 

cukrovku ,ktorú majú vraj majú v  rodine . Meldónium sa dostalo na zoznam zakázaných preparátov 

1. januára tohto roku. Sharapová povedala, že si to nevšimla. Meldónium - prípravok Mildronat® To 

obnovuje rovnováhu medzi dodávkou a potrebou kyslíka bunky, eliminuje hromadenie toxických 

produktov metabolizmu v bunkách, chráni ich pred poškodením; má tiež posilňujúci účinok, rýchlo 

http://zpravy.idnes.cz/


obnovuje energetické rezervy. Vďaka týmto vlastnostiam Mildronat®používajú na liečbu rôznych 

porúch kardiovaskulárneho systému. 

Ruská tenistka by podľa prezidenta WADA Craiga Reedieho mala byť bez tenisu rok. Takýto trest totiž 

zvyknú dostávať športovci usvedčení z užívania meldónia. Sharapovová trpí aj na marketingovom 

poli, jeden z jej hlavných sponzorov Nike s ňou už stihol rozviazať zmluvu. 

Očakáva sa, že Sharapovová utrpí prepad v rebríčku najbohatších športovkýň, ktorý za rok 2015 

jednoznačne ovládla a veľkú časť z toho tvorili príjmy práve z Nike. 

Predstavitelia ruského tenisu veria, že to dopadne pozitívne a Sharapova bude môcť reprezentovať 

krajinu na augustových OH v Riu. 

********************************************** 

Michala Komyšáková  

 

Na tiskové konferenci 7. Března uvedla, že měla během Australian Open pozitivní dopingový nález, a 

to na látku Meldonium. Látku užívala již deset let a to prý kvůli pozitivní rodinné anamnéze diabetu, 

dále kvůli své nízké hladině hořčíku. Svým fanouškům se omluvila za svou nevědomost a s kariérou 

končit nehodlá. O tom, že lék užívá nevěděl ani lékař ruské tenisové reprezentace Sergej Jasnickij. 

Maria je od 12. března  suspendována, kauza se šetří.   

Tvůrce léku, Ivars Kalvinš, uvedl, že jím vyvinutý lék nijak nezvyšuje výkon sportovce, avšak umožňuje 

buňkám kompenzovat nedostatek kyslíku při fyzické zátěži. Šarapovová však v Rusku není jediná, u 

koho bylo Meldonium při dopingových testech objeveno, a to např. krasobruslařka Ekatěrina 

Bobrovova, cyklista Eduard Vorganov, a od 17. Března nově pozitivně testována Julia Jefimovova. 

Meldonium- lék, který je od počátku roku 2016 zařazen Světovou antidopingovou agenturou na 

seznam zakázaných látek, čehož si ruská tenistka údajně nevšimla. Je to lék vyráběný v Lotyšsku, 

prodávající se především v postsovětských zemích, např. v USA nebyl schválen.  Meldonium je lék 

užívající se jako antiischemikum pro léčbu srdečních onemocnění, zejména angíny a infarktu 

myokardu.  

 

 

 


