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Superhvězdný baseballista Alex Rodriguez z New Yorku Yankees se po ročním trestu za doping vrátil 

na scénu MLB. V prvním zápase sezóny nechyběl v sestavě při domácím utkání proti Torontu a dočkal 

se vřelého přijetí od fanoušků, kteří slavnému pálkaři zjevně odpustili. 

Rodriguez se v září roku 2013 přiznal k užívání dopingu v letech 2010 až 2012. Na oplátku měl od 

federálních agentů slíbenou imunitu v rozsáhlém skandálu kolem laboratoře Biogenesis of America. 

Deník má k dispozici patnáctistránkovou zprávu. V ní třetí metař Yankees uvedl, že si píchal růstový 

hormon HGH do břicha a že za doping utrácel zhruba 12 000 dolarů (267 tisíc korun) měsíčně. Od šéfa 

kliniky Anthonyho Boshe navíc Rodriguez dostával informace, jak projít antidopingovým testováním 

MLB. 

Trojnásobný nejlepší hráč ligy a její šampion z roku 2009 už před šesti lety přiznal, že zakázané látky 

užíval již v letech 2001 - 03 během působení v Texasu. Jakékoli další porušování antidopingových 

pravidel však od té doby popíral. Slavný hráč se hodlal bránit proti distanci u soudu, v únoru však 

trest přijal. Devětatřicetiletý Rodriguez tak nehrál celou sezonu a přišel o 25 milionů dolarů ze 

smlouvy, kterou má v Yankees až do roku 2017. Díky ní by si měl vydělat ještě 64 milionů. 

Rodriguezovu návratu přihlíželo 48 469 diváků a při představování jednotlivých hráčů se mu dostalo 

nejhlasitějších ovací. Newyorský rodák „ARod“ dokázal odpálit jeden míč, jednu metu dostal zdarma, 

ale vysoké porážce s Blue Jays 1:6 nezabránil. Přesto to pro něho byl výjimečný den. Sám ho označil 

za možná nejmimořádnější, co kdy prožil. Soutěžní zápas základní části hrál poprvé od září 2013. 

„Musím potvrdit, že to je skutečně skvělý pocit. Miluju New York a hlavně naše fanoušky. Ale oni mi 

nic nedluží. A jak už jsem řekl během přípravy, cítím se jako nováček a součástí toho je i to, že si 

vážím jejich aplausu a jejich respektu,“ prohlásil Rodriguez.  

V září 2013 byl za užívání dopingu, které dlouho popíral, suspendován na rekordních 211 zápasů; 

trest mu arbitráž později snížila na 162 duelů, tedy celý následující ročník MLB. Poté co absolvoval 

bez problémů letošní přípravný kemp, hraje jeden z nejlépe placených baseballistů ligy na pozici 

suplujícího pálkaře a má střídavě nastupovat i v poli.  
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