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Málo kontrol na Jamajce?

Olympijské počty
Mnohem méně pozitivních dopingových
testů bylo zaznamenáno v Pekingu. Oproti
30 až 40, které předpokládal prezident MOV
Jacques Rogge jich
bylo odhaleno pouhých šest!
Přičítá se to jak vývoji
antidopingových technik a menší odvaze
sportovců riskovat konec kariéry, tak i přesně opačným příčinám
- mazanějším způsobům a dokonalejšímu
dopingu.
„Používáme mnohem
inteligentnější testování, cítím, že sport se
stává čistějším,“ řekl
Arne Ljungqvist, předseda lékařské komise
MOV. Diskutabilní?
Ale jistě!
Každopádně pravdou
zůstává, že bylo uskutečněno 4.500 kontrol,
tedy o 25% více než v
Aténách. Zároveň nově
platí, že vzorky budou
uskladněny po dobu
dlouhých osmi let,
aby se případně mohly zpětně otestovat,
pokud by se vyvinuly
nové metody a vzniklo
důvodné podezření k
tomuto kroku. Takže
jisté je, že případným
nechyceným dopingovým hříšníkům se
určitě dobře spát nebude.

Po brilantním vystoupení jamajských atletů na
OH v Pekingu se vynořily pochybovačné hlasy o
kvantitě testování sportovců z tohoto ostrova.
Nebyly však úplně na
místě.

předchůzce na trůně nejrychlejšího muže planety
Asafa Powell, Michael
Frater, Brigitte Foster-Hylton, Dwight Thomas, Kemel Thompson
a stříbrná medailistka na
400 m z Pekingu Shericka Williams se podrobili
Podle antidopingových minimálně čtyřem odběstatistik
Mezinárodní rům.
atletické federace (IAAF)
se Jamajka v roce 2007 Melaine Walker, vítězumístila pátá mezi země- ka 400 metrů překážek,
mi s nejvyšším počtem šampiónka na 100 metrů
testů mimo soutěž. Před- Shelly-Ann Fraser, Noběhli ji pouze atleti Rus- vlene Williams, James
ka, Keni, USA a Řecka. Beckford, Michael BlacV závěsu naopak zůstaly kwood, Nesta Carter,
další atletické velmoce Ricardo Chambers, Deljako Maroko, Francie, loreen Ennis-London,
Ukrajina, Etiopie nebo Jermaine Gonzales, Elva
Goulbourne a stříbrný
Německo.
desetibojař z MS MauLoni se mimosoutěžním rice Smith podstoupili
testům IAAF podro- mimosoutěžní odběr 1
bilo celkem 749 atletů, – 3x. Tato čísla samozřejz nichž 26 bylo Jamaj- mě nezahrnují další testy
čanů. Přestože IAAF mimo soutěž jiných antinechce prozradit přesné dopingových organizací
počty testů na každého a testy při soutěžích.
sportovce,
zveřejnila,
že světový rekordman a Otázku antidopingových
trojnásobný olympijský procedur v Karibiku
vítěz Usain Bolt, jeho vznesl nechvalně proslu-

lý zakladatel laboratoře
BALCO Victor Conte.
Prohlásil, že Světovou
antidopingovou agenturu (WADA) varoval již
před osmi měsíci, že na
Jamajce se špičkovými
sportovci pracuje dealer
nedovolených prostředků.
Ačkoliv si Conte uvědomuje absenci důkazu o
používání zakázaných
látek, řekl, že když se
sprinterské rekordy objevují jako houby po dešti
a obzvláště od sportovců
z Karibiku, kde neexistují
nezávislé antidopingové
organizace, pochybnosti
jsou vždy na místě.
IAAF kontrovala prohlášením, že velký počet
odběrů bude od nynějška uskutečněn v zemích, v nichž nefungují
národní antidopingové
organizace. Vývoj se nevyhnul ani Jamajce, kde
vláda mezitím ustanovila vlastní výbor - Jamaica
Anti-Doping Commission (JADCO).

Usain Bolt
Ilustrační foto

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

Bulletin Antidopingového výboru ČR

Červenec - Srpen 2008
Sport

Další odběry

Statistika dopingových kontrol v ČR
(červenec - srpen 2008)

atletika
automobilový sport
badminton
basketbal
biatlon
boby
cyklistika
fotbal
házená
hokej
kanoe - rychlost
kulturistika
lyžování
plavání
rugby
tenis
triatlon
veslování
volejbal
vzpírání
zdrav.postižení
Celkem sportů
CELKEM KONTROL
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Methyltrienolon vs. Catlin
Patnáctka řeckých sportovců, která před a v průběhu olympijských her
v Pekingu neprošla dopingovou kontrolou, si myslela, že jim ojedinělý
steroid methyltrienolon pomůže obelhat dopingové komisaře.
S tímto názorem přišel známý chemik a člen výzkumné rady WADA
Don Catlin, jehož výzkumy vedly odhalení laboratoře BALCO i prvnímu testu na do té doby neprokazatelný a oblíbený hormon tetrahydrogestrinon (THG). „Řecký případ zahrnoval použití dosti ojedinělého
a nebezpečného steroidu, jehož použití nebylo nikdy předtím oﬁciálně
zaznamenáno. Prodejce zajisté argumentoval tím, že se jedná o nezjistitelnou a neškodnou látku,“ řekl Catlin.
Patnáct vzpěraců, plavců a atletů, mezi nimiž ﬁguruje i Fani Halkia, vítězka 400 metrů překážek z Atén 2004, si však příliš nepomohlo. Vedle
zákazu činnosti totiž navíc donutili i řecký parlament začít projednávat
tvrdší postihy za distribuci nedovolených látek a korupci antidopingových i sportovních funkcionářů.

Krátce před OH také ADV ČR
prováděl zvýšené množství odběrů
z pověření světové antidopingové
agentury WADA a další mezinárodní organizace slučující národní
antidopingové organizace ANADO.
Pro tyto organizace byli testováni
v drtivé většině olympionici, všichni mimo soutěž, především v ČR,
ale také například v Polsku.
Celkem se jednalo o 49 odběrů: 7
českých cyklistů, 16 testů u českých
kanoistů, 6 kazašských kanoistů, 5
polských kanoistů, 5 polských moderních pětibojařů, 2 české orientační běžce, 2 české basketbalistky,
a 6 českých paralympioniků.
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Mimo to ADV ČR také zajišťoval
v červenci dopingové kontroly na
významných mezinárodních akcích
konaných v ČR, např. ME juniorů
ve střelbě (30 odběrů), MS v orientačním běhu (24 odběrů), MS juniorů ve vodním slalomu (15 odběrů)
a dalších. Vytížení ADV ČR v této
době bylo opravdu maximální a limitně se blížilo kapacitním možnostem ADV ČR.
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Antidopingové vyšetřovací komise (AVK):
AVK při svém jednání dne 14.8.2008 né látky nebylo vedeno úmyslem
zvýšení sportovního výkonu a tedy
projednávala tyto případy:
při rozhodování o trestu lze použít
Radim Kovařík *1987 – rugby ustanovení čl. 10.3 Směrnice.
- porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při zápase Extra- Robert Smutný *1972 – kulturisligy dne 31.5.2008 – karboxy THC tika - porušení antidopingového
pravidla 2.1 Směrnice, při Mistrov> 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL AN- ství Čech, dne 3.5.2008 – drostaTIDOPINGOVÁ
PRAVIDLA. nolon a metabolity, metabolity
- AVK dospěla k závěru, že spor- stanozololu, T/E > 4, metabolity
tovec při slyšení prokázal, jakým metandienonu, metabolity mestezpůsobem se zakázaná látka dosta- rolonu, metabolity methyltestostela do jeho těla, že použití zakáza- ronu, norandrosteron > 10 ng/ml,
né látky nebylo vedeno úmyslem noretiocholanolon, oxandrolon a
zvýšení sportovního výkonu a tedy epioxandrolon, hydrochlorothiapři rozhodování o trestu lze použít zid, amilorid.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANustanovení čl. 10.3 Směrnice.
TIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Jan Příhoda *1984 – hokejbal
- porušení antidopingového pravi- Vojtěch Koritenský *1983 – kuldla 2.1 Směrnice, při zápase Extra- turistika - porušení antidopingoligy dne 18.5.2008 – karboxy THC vého pravidla 2.1 Směrnice, při
Mistrovství Čech, dne 3.5.2008
> 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL AN- – odmítnutí dopingové kontroly.
TIDOPINGOVÁ
PRAVIDLA. Rozhodnutí AVK: PORUŠIL AN- AVK dospěla k závěru, že spor- TIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
tovec při slyšení prokázal, jakým
způsobem se zakázaná látka dosta- Kamil Kopecký *1976 – kulturisla do jeho těla, že použití zakáza- tika - porušení antidopingového
né látky nebylo vedeno úmyslem pravidla 2.1 Směrnice, při Mistrovzvýšení sportovního výkonu a tedy ství Moravy, dne 4.5.2008 – bolpři rozhodování o trestu lze použít denon a metabolity, metabolity
stanozololu, T/E > 4, epitrenbolon,
ustanovení čl. 10.3 Směrnice.
hydrochlorothiazid, amilorid.
Milan Andreas *1988 – lukostřel- Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANba - porušení antidopingového TIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
pravidla 2.1 Směrnice, při 1. lize
dne 8.6.2008 – karboxy THC > 15 Jaroslav Paseka *1977 – kulturistika - porušení antidopingong/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL AN- vého pravidla 2.1 Směrnice, při
TIDOPINGOVÁ
PRAVIDLA. Mistrovství Moravy, dne 4.5.2008
- AVK dospěla k závěru, že spor- – drostanolon a metabolity, boldetovec při slyšení prokázal, jakým non a metabolity, T/E > 4, trenbozpůsobem se zakázaná látka dosta- lon a epitrenbolon, anastrozol.
la do jeho těla, že použití zakáza- Rozhodnutí AVK: PORUŠIL AN-

TIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Karel Branný *1967 – kulturistika
- porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při Mistrovství
ČR, dne 10.5.2008 – metabolity
metandienonu, metabolity methyltestosteronu, metabolity stanozololu, T/E > 4, oxymesteron.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Jiří Janoštík *1980 – kulturistika
- porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při Mistrovství
ČR, dne 10.5.2008 – drostanolon a
metabolity, metabolity stanozololu, T/E > 4, boldenon a metabolity, metabolity methyltestosteronu,
norandrosteron > 10 ng/ml, noretiocholanolon, oxandrolon a epioxandrolon, trenbolon a epitrenbolon hydrochlorothiazid, amilorid.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Dušan Macháč *1978 – kulturistika - porušení antidopingového
pravidla 2.1 Směrnice, při Mistrovství ČR, dne 10.5.2008 – furosemid.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Jiří Veinlich *1976 – kulturistika porušení antidopingového pravidla
2.1 Směrnice, při Mistrovství ČR,
dne 10.5.2008 – boldenon a metabolity, metabolity stanozololu, T/E
> 4, oxandrolon a epioxandrolon,
norandrosteron > 10ng/ml moči,
noretiocholanolon,
clenbuterol,
ephedrin > 10µg/ml moči, hydrochlorothiazid, amilorid.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

