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Světová antidopingová agentura (WADA) vydala 9. listopadu 2015 zprávu z vyšetřování 

systematického dopingu v ruské atletice. Naznačuje v něm, že v zemi fungoval státem řízený doping. 

Minulý týden navíc bývalý šéf moskevské laboratoře Grigorij Rodčenkov v NY Times promluvil o 

manipulování s pozitivními dopingovými vzorky ruských olympioniků během předloňských zimních 

her v Soči. Ze zprávy Světové antidopingové agentury vyplývá, že Rusko nemá dost antidopingových 

kontrolorů. A těm, kteří se vydají sportovce testovat, bývá bráněno v práci a sportovci často nebývají k 

dispozici. WADA tak doporučuje vyloučení Rusů z Mezinárodní atletické federace (IAAF) a tím tedy i ze 

všech soutěží včetně olympijských her. 

Ruský ministr sportu Vitalij Mutko se omluvil za závažné dopingové prohřešky sportovců jeho země. 

Za selhání jsou podle něho zodpovědní sami atleti, jejich trenéři a ruský atletický svaz. Politik to 

napsal ve sloupku pro britský list Sunday Times. V něm ale také označil hrozící vyloučení celé ruské 

atletické reprezentace z olympijských her na nefér a nepřiměřené. 

Ruská tyčkařka Jelena Isinbajevová bojuje proti vyloučení ruských atletů z olympijských her v Riu. A 

zároveň tvrdí, že se systematicky dopuje také v jiných zemích. Světová rekordmanka ukazuje na atlety 

z Německa, USA, Velké Británie a Keni. Dvojnásobná olympijská vítězka sama nikdy pozitivní test 

neměla a odmítá nést za doping kolektivní odpovědnost. „Nejsem odpovědná za chování jiných lidí. Já 

jsem pravidla neporušila,“ řekla Isinbajevová v televizním rozhovoru. „Nenechám si vzít práva, která 

mi náleží,“ dodala. 

Definitivní rozhodnutí o účasti ruských reprezentantů na olympijských hrách v Riu se Rusko dozví 17. 

června. V současnosti je celý ruský svaz vyloučen ze všech mezinárodních atletických závodů. 
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Dopingový skandál. WADA doporučuje vyloučit Rusy ze světové atletiky 

Atletický „velký třesk“ začal. Světová antidopingová agentura (WADA) vydala zprávu z vyšetřování 

systematického dopingu v ruské atletice. Doporučuje vyloučit Rusy z Mezinárodní atletické federace 

(IAAF) a tím i ze všech soutěží včetně olympijských her. A naznačuje, že v zemi fungoval státem řízený 

doping. 

WADA rovněž doporučila udělit pěti sportovcům a stejnému počtu trenérů či funkcionářů doživotní 

zákaz činnosti. A požaduje zrušení moskevské antidopingové laboratoře a suspendaci jejího ředitele 

Grigorije Rodčenka. 

Závěry z vyšetřování přednesla komise WADA na tiskové konferenci v Ženevě. Podle ní došlo k 

„sabotáži“ olympiády v Londýně, jelikož IAAF a ruská antidopingová agentura nebrala doping 

dostatečně vážně a povolila účast sportovcům, kteří vůbec závodit neměli: mezi nimi vítězce závodu 

na 800 metrů Marii Savinovové a bronzové Jekatěrině Poistogovové. Kvůli zatajování pozitivních 

dopingových testů měly být ovlivněny i další vrcholné akce. 

„Během vyšetřování jsme došli k informacím, které nejsou spojeny jen s korupcí ve sportu, ale i s 

možnými kriminálními činy. Předali jsme je Interpolu. Zodpovědné orgány rozhodnou o tom, zdali na 

základě nich zahájí stíhání,“ prohlásil Dick Pound, předseda nezávislé komise, která prováděla 

vyšetřování. 

Zjištění, ke kterým se svými kolegy dospěl, jsou dle jeho slov ještě horší, než očekával. „Doufáme, že 

Rusko využije tuto příležitost a postaví se do čela boje proti tomuto problému, který může zničit celý 

sport,“ dodal. Ve zprávě, čítající přes 300 stran, se rovněž uvádí, že k událostem nemohlo dojít bez 

vědomí ruské vlády. „Bylo by mimořádně naivní se domnívat, že aktivity na takové škále se mohly stát 

bez otevřené či tiché podpory ruských vládních autorit.“ 

Pound však rovněž připustil, že Rusové nejsou jedinou zemí s dopingovým problémem. „Jestli jde o 

špičku ledovce? Obávám se, že máte pravdu,“ odpověděl na novinářský dotaz. 

Podle zprávy je v ruské atletice „hluboce zakořeněna kultura podvádění.“ A co víc: „Máme 

zdokumentované případy, podle nichž atletům, kteří se nechtěli účastnit ‚programu‘, bylo řečeno, že 

s nimi nebude počítáno jako se součástí národního týmu,“ uvádí se v ní. 
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