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Doživotní zákaz pro Krhuta
Případ kulturisty Lubomíra Krhuta se začal
psát v roce 1999, kdy
měl pozitivní nález při
juniorském soustředění
na dvě zakázané látky
clenbuterol a metandienon. Za toto porušení
antidopingových pravidel mu byl uložen trest
zákazu činnosti na dva
roky. Sám sportovec se
ve své výpovědi k použití metandienonu přiznal
a rozhodnutí o potrestání přijal bez odvolání.
V roce 2006 byl policií
vyšetřován pro trestné
činy v souvislosti s obchodováním s léky, které
obsahovaly zakázané látky. Vzhledem k tomu, že
držení zakázaných léčiv
je také proviněním proti
antidopingovým pravidlům, zahájil příslušné
řízení i Antidopingový

výbor ČR (ADV ČR). Při
něm Krhut jako důvod
svého jednání uvedl, že
chtěl provádět výzkum
srovnáním originálů a
padělků těchto léků.
Při svém odvolání po
rozsudku Disciplinární
komise Svazu kulturistiky a ﬁtness, který mu
uložil doživotní zákaz
činnosti, držení zakázaných látek popřel. Opíral
se o písemná tvrzení tří
svědků, kteří vypověděli, že slyšeli prohlášení
spolupachatele,
který
Krhutovi zakázaná léčiva dodal, o tom, jak jej
při smluveném obchodě
podvedl, když mu za několik tisíc prodal místo
skutečných léků vitamíny a trochu oleje. Podle
Krhuta tak jeho doznání
bylo učiněno v omylu,
kdy se domníval, že držel

léky se zakázanými látkami, ale, jak se ukázalo,
ve skutečnosti se jednalo
o falziﬁkáty. Žádal proto
o zproštění viny.
Celý případ nakonec
řešila Rozhodčí komise
ČOV (dále jen Komise)
Ta dospěla k závěru, že
ani jedno ze svých tvrzení Krhut věrohodně
neprokázal. Pokud jde o
tvrzení o provádění výzkumu, nepředložil jediný důkaz ani nenavrhl
jediného svědka, který
by toto tvrzení podpořil. Navíc jeho popis, jak
údajný výzkum prováděl,
byl natolik primitivní,
nelogický a zmatečný, že
mu nebylo možno uvěřit. Jeho vysvětlení, že
výzkum prováděl očima
a čicháním, hraničí až
s naivitou a Komise ho
nemohla brát vážně.

Ani argument, že se
nemohl dopustit provinění, neboť se později
ukázalo, že nedržel léky
se zakázanými látkami,
ale pouze jejich padělky,
nemohl obstát. Nejenže
Krhut nepředložil žádný
dostatečný důkaz o tomto tvrzení, ale i kdyby
tak učinil, nemělo by to
na podstatu jeho provinění žádný vliv. Léky si
totiž opatřoval s úmyslem opatřit si léky pravé
a s takovým vědomím je
i držel, což je proviněním proti článku 2.6.1.
Směrnice pro kontrolu a
postih dopingu ve sportu v ČR!
Komise tak odvolání Lubomíra Krhuta zamítla a
potvrdila původní rozhodnutí o doživotním
zákazu činnosti.

Stop pro boxera

Tvrdší zákony

Bronzový olympijský
medailista a boxerská
hvězda Suriya Prasathinpimai z Thajska
přišel kvůli použití zakázaných látek o zlatou
medaili z regionálních
asijských her i šanci
startovat na LOH v Pekingu.

Rakouské zákony zpřís-

ňují antidopingovou legislativu, když postavily
držení látek zvyšující výkonnost mimo zákon.
Za držení většího množství dopingových látek
tak půjdou viníci do
vězení. Trest také bude
následovat za manipulaci s krví či genetickým
materiálem.

Chcete pravidelně
dostávat bulletin?
Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo
nám napište na
info@antidoping.cz.

Kulturistika
Ilustrační foto

Dosud za nález zakázaných látek nenáležel
žádný trest. V budoucnosti budou padat
tresty odnětí svobody až do výše pěti let.
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ČR a předsednictví v EU

Sponzoři proti
dopingu

Česká republika bude s ohledem na předsednictví v Radě Evropské
unie v první polovině roku 2009 významně ﬁgurovat i v antidopingové
politice, jelikož bude zastupovat Evropu také v řídícím orgánu (Foundation Board) Světové antidopingové agentury (WADA).

Dvojnásobný vítěz havajského Ironmana Normann Stadler z Německa se rozhodl vytáhnout
do boje proti dopingu.

V tomto řídícím orgánu jsou rovnoměrně zastoupeny vládní autority
světových kontinentů a zástupci olympijského hnutí. Evropu zde zastupují stálí reprezentanti Rady Evropy a tři „rotující“ reprezentanti
Evropské unie. Rotující proto, že pro zachování kontinuity v návaznosti na předsednictví v Radě EU je jedním zástupcem reprezentant
předsedající země v daném období, druhým zástupcem v předcházejícím období a třetím zástupcem v následujícím období.
Pro reprezentanta České republiky to tedy znamená celkem jeden a
půl letý mandát, který začne prvním červencem roku 2008 a skončí
dvanáctého prosince roku 2009.
Vzhledem k výkonu státního mandátu zastává tuto funkci buď ministr
odpovědný za sport v dané zemi nebo jím pověřený zástupce.
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Při soutěži Mimo soutěž

aerobik
atletika
cyklistika
ﬂorbal
fotbal
hokej
judo
kanoe - rychlost
kanoe - slalom
moderní pětiboj
naturkulturistika
orientační běh
silový trojboj
squash
stolní tenis
šerm
veslování
volejbal
vzpírání
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Všech šest členů jeho
týmu projde 10 - 12 extra dopingovými kontrolami, na které Stadler
dokonce získal peníze od
sponzora! Banka Dresdner Kleinwort přispěla
na boj proti dopingu několika sty tisíci eur.
Stadler, který se v říjnu pokusí navázat na
svá vítězství na Havaji
z roku 2004 a 2006, tak
chce demonstrovat „čistotu“ svého týmu.

Systematický
doping ve Finsku
Podle zpráv komerční
ﬁnské televize Nelonen
docházelo v devadesátých letech v tamním
běžeckém lyžování k
systematickému dopování a následnému maskování dopingu.
Zdroj přímo z ﬁnské
lyžařské federace, který
už je unaven dlouhodobým lhaním, promluvil
o masovém použivání
EPO ruského původu a
růstového hormonu z
Francie.
Reportéři
programu
Nelonen znají i jméno
distributora a v případě
soudu chtějí svědčit.

