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Světová antidopingová agentura slaví desáté výročí vzniku
Světová antidopingová agentura (WADA) právě oslavila
desetileté výročí od svého
vzniku. Stalo se tak 10. listopadu 1999.
Prezident WADA John Fahey řekl: „Musíme v tomto
boji pokračovat, musíme být
inovativní. A co je důležité,
musíme pokročit ve vzdělávacích aktivitách, abychom
změnili obecný náhled na
věc a zajistili, aby si sportovci
volili cestu čistého sportu.“
Také bývalý prezident
WADA, který organizaci
vedl v letech 1999 až 2007,
Dick Pound je hrdý na výsledky dosavadní práce. Když
WADA začínala, neexistovalo
smysluplné testování mimo
soutěž, sance nebyly sjednocené, a seznam zakázaných
látek nebyl dokonalý.
„Zjistil jsem, že velké pro-

cento mé práce bylo chodit
za zodpovědnými osobami a
vysvětlit jim podstatu problému,“ řekl Pound.

webovou stránkou. Zlepšená navigace, nová sekce
Anti-Doping Community
a reorganizovaný obsah by
měli uživatelům zjednodušit
Jeho metody přinesly ovo- práci.
ce rychle, během čtyř let
WADA vypracovala dopin- Zároveň WADA vydala spegový Kodex, standardizovala ciální číslo svého Play True
pravidla, způsoby a zveřejnila magazínu, které se vrací k
novou verzi listu zakázaných nejdůležitějším situacím v
látek a metod.
minulosti a také prezentuje nápady pro budoucnost.
Z malého ústředí v Montre- Elektronické verze jsou ke
alu se WADA rozrostl na ce- stažení na webové stránce
losvětovou agentur se čtyřmi agentury www.wada-ama.
regionálními kancelářemi a org.
35 laboratořemi ve dvaatřiceti zemích světa, které Právě tímto vydáním pak
v průběhu let 2003 až 2008 Světová antidopingová agenzpracovaly více něž 1.2 mili- tura odstartovala také nový
ónu testů. WADA také ročně formát časopisu. Vedle papíutratí milióny dolarů za vě- rové podoby a formátu PDF
decký výzkum a vzdělávací bude od nynějška existovat i
projekty.
online verze, která bude obsahovat mimo jiné i videa a
V souvislosti s desátým vý- různé interaktivní a hravé
ročím vyšla WADA s novou cesty osvěty.

Nový Standard pro terapeutické vyjímky
Po schválení výkonnými výborem zveřejnila WADA obnovený Mezinárodní standard pro terapeutické vyjímky.
Tento standard vejde v platnosti 1. ledna 2010.
Standard se musel zrevidovat podle nového Seznamu zakázaných látek a metod pro rok 2010. Týká se to například
vyloučení látky salbutamol v inhalaci. Podle nového seznamu bude stačit pro použití salbutamolu, salmeterolu
nebo glukokortikosteroidů Prohlášení o použití.
Aby se standard nemusel často měnit podle seznamu, nebudou již látky a metody, které budou vyžadovat Prohlášení o použití, uvedeny ve standardu, ale tato povinnost se
přenese na každoročně aktualizovaný Seznam zakázaných
látek a metod.
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Dokument o Východním Německu

Poté, co aplikovali
sportovcům výkonnost zlepšující drogy na olympiádě v
Montrealu, zahodili
v ých o d on ě m e č t í
funkcionáři
zbytek séra a stříkaček
do řeky Svatého
Lawrence. Alespoň
to tak tvrdí nově objevené dokumenty.
Východní Německo
v Montrealu 1976
doslova
šokovalo celý svět, když
pobralo 40 zlatých
medailí a v pořadí
národů ho porazilo
jen SSSR. Dvacet let
po pádu Berlínské
zdi stále pokračuje
vyšetřování kauzy
státního dopingu.
V archivech tehdejší tajné policie
Stasi nalezl profesor
historie z University
ve Waterloo Gary
Bruce 95ti stránkový
dokument,
který pojednával o
Hrách v Montrealu.
V kapitole mluvící o
“Destrukci zbytku
speciální medicíny”
stojí: “Zhruba deset
tašek s lékařským
vybavením, jehlami

atd. Bylo potope- který žil v USA, o
no v řece Svatého slečně, která strávila
Lawrence.”
celou noc s italským
sportovcem, nebo
Bruce konstatoval, o muži, který dal
že osm z devíti strá- své telefonní číslo
nek této kapitoly se jedné Kanaďance.
nedochovalo. Prav- Stasi také zachytila
děpodobně
byly nabídku jednomu
zničeny na konci sportovci, aby se
studené války. Ale i připojil k americképřesto si je profesor mu týmu, ještě dříve
jistý povahou toho, než ji daný jedinec
co našel. “Není ob- dostal.
vyklé ničit povolené
lély nebo je házet na Stasi se také obávadno řeky.”
la, že se se sportovci spojí emigranti a
Dokumenty
také budou je zásobovat
potvrzují, že šéf Sta- protikomunistickýsi Erich Mielke viděl mi pamflety nebo
v hrách způsob, jak že budou pod palzlepšit image Vý- bou otázek novináchodního Německa řů ohledně použití
v očích veřejnosti. dopingu. Nic z toho
Proto bylo do vý- se vlastně nekonalo,
pravy nasazeno 67 mnoho sportovců
informátorů, což ve ani netušilo, že jimi
výpravě čítající 511 konzumované léky
členů tvořilo více obsahují anabolické
než deset procent!
steroidy.
Někteří členové výpravy pak byly přímo důstojníci Stasi
(např. překladatel).
V záznamech se lze
proto dočíst o návštěvě dědečka jednoho ze sportovců,

Vše se provalilo až
o řadu let později,
kdy začali trpět rakovinou, cystami,
problémy s játry a
ženy měly problém
otěhotnět a donosit
zdravé dítě.

Zfingovaná autonehoda před soudem
Soud řeckých sprinterů Kostase Kenterise a Ekateriny Thanouvé
byl opět odročen. Stalo se tak již popáté! Atleti v předvečer zahájení olympijských her v Aténách 2004 zfingovali autonehodu,
aby se vyhnuli dopingové kontrole. Kromě dvouletého trestu za
doping jim totiž hrozí i vězení.

Testy na EPO
WADA testuje novou
metodu odhalující použití zakázaného hormonu EPO. Viceprezident
WADA Arne Ljungqvist
sice nechtěl zveřejňovat
detaily, ale i přesto prozradil, že nová metoda by
mohla být lépe a jednodušeji využíváná než ta
současná, která je drahá
a komplikovaná. Metoda
však ještě musí být schválena.
„Metoda pokrývá všechny potenciální generace
EPO. Schválení má pro
nás vysokou prioritu, neboť doufáme, že budeme
mít tento nový nástroj v
rukou velmi brzy a zefektivníme tak boj proti EPO
včetně jeho dalších generací, které přijdou,“ řekl
Ljungqvist.

Pozitivní gymnasta
Holandský gymnasta Yuri
van Gelder, světový šampión 2005 na kruhách, byl
potrestán ročním distancem za pozitivní test na
kokain. Van Gelder se
kontrole podrobil při národním mistrovství loňského června. „Před soutěží jsem si vzal kokain.
Testován jsem byl tři dny
poté. Předpokládám, že
droga je stále vystopovatelná. Musím tak zaplatit
za své chyby,“ prohlásil.
Rovněž okamžitě slíbil
vrátit zlatou medaili.
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Zdvojnásobené kontroly při olympijských hrách 2010
Dopingové
kontroly se při zimních
olympijských a paralympijských hrách
ve Vancouveru 2010
oproti Turínu 2006
zdvojnásobí na 2 425
testů krve a moči.

pracoviště laboratoře v Montrealu,
se rozpíná na 1 350
čtverečních metrů
a stála 15,8 miliónu
dolarů.
Rozpočet
na antidopingový
program pak bude
dokonce ještě vyšší
Tým třiceti techni- – 16,4 miliónu.
ků a sedmi vědců z
WADA bude praco- „Nečekejte
první
vat v nově otevřené čisté Hry,“ varuje
antidopingové labo- antidopingová exratoři na Richmon- pertka z National
dově olympijském Institute for Scienoválu, který bude tific Research Chrishostit závody v tiane
Ayotteová.
rychlobruslení.
Metody na zakázané
látky, jako jsou tesLaboratoř,
která tosteron, EPO nebo
bude při olympi- růstový hormon, se
ádě operovat jako totiž v posledních

letech mnohem vylepšily. Ayotteová
řekla, že negativní
výsledky testů krve i
moči její tým oznámí do 24 hodin, obtížnější testy pak do
tří dnů.
Laboratoř otevře v
lednu, první testy
pak provede 4. února, kdy začne mimosoutěžní testování
sportovců. Po skončení olympijských i
paralympijských her
bude prostor laboratoře sloužit centru
sportovní medicíny
a vědy.
Laboratoř ve Van-

FIFA chce biologické pasy

Prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Sepp
Blatter přemýšlí o zavedení
biologických pasů pro hráče.
„Biologické pasy jsou to, co
chceme a chceme tento krok
v boji proti dopingu udělat.
Pracujeme na tom,“ prohlásil. Blatter věří, že pasy by
individuálním sportovcům
umožnily větší svobodu.

Biologické pasy jsou vytvořeny, aby se uchovávaly stále
záznamy o parametrech sportovcovy krve a moči tak, aby
mohlo docházet k jednoduché
detekci podezřelých změn,
místo pouhého spoléhání na
kontroly samotné.

Pasy byly zavedeny v cyklistice v roce 2008.
Jeho prohlášení bylo pro
mnohé překvapivé, neboť
Blatter se v minulosti stavěl
k antidopingu spíše zády než
čelem. Například loni odmítl
testování mimo soutěž 365
dní v roce, fotbalisté tak jsou
k dosažení pro kontroly jen,
když jsou se svými týmy.
Rovněž se vyjádřil pro snížení počtu kontrol ve fotbale.
Šéf FIFA zdůraznil, že jen
0.3 procenta testů při soutěži
jsou pozitvní a jen v 0,03 procentech se jedná o výkonnost
podporující látky jako jsou
steroidy či amfetamin, zbytek
pak představují drogy.

couveru je přesnou
replikou laboratoře
v Montrealu tak,
aby si zaměstnanci
nemuseli zvykat na
nové rozmístění přístrojů.
Místnosti dopingové kontroly budou
umístěny na každém
sportovišti, procesu
dopingové kontroly
se zúčastní 130 komisařů, 50 komisařů
pro odběr krve a 300
chaperonů. V průběhu olympiády bude
odebráno dva tisíce
vzorků, dalších 425
jich bude odebráno
při paralympiádě.

Contador proti dopingu
Alberto Contador právě vyjednává kontrakt se svojí stájí
Astana a jedním z jeho požadavků, z kterých nehodlá slevit, je boj proti dopingu.
Do smlouvy chce zařadit klauzuli, která mu umožní opustit
tým, pokud bude někdo z jeho
jezdců testován pozitivně.
Vítěz letošní Tour de France
rovněž žádá vnitřní program
kontrol. Mimochodem jeho
roční plat by měl dosáhnout
čtyř milionů euro a jednou z
dalších podmínek je, že dopingový hříšník Alexander
Vinokourov pojede Giro d‘Italia, ale nebude startovat na
Tour de France.
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Spolupráce cyklisty Jana Ullricha a doktora
Eufemiana Fuentese se rozkrývá

Cyklista Jan Ullrich je zpět na
pranýři médií poté, co byly zveřejněny detaily zprávy prokurátora, jež potvrzuje pravidelný
kontakt vítěze Tour de France s
notoricky známým španělským
doktorem Eufemianem Fuentesem.

dec, ukončil svoji kariéru dopingovým skandálem v roce 2007.
Použití dopingu Němec vždy
odmítal.
Podle rádce týmu Telekom a
T-Mobile Belgičana Rudyho Pevenage, který organizoval lety
Ullricha do Madridu, se Jan v letech 2004 až 2006 vídal s Fuentesem zhruba pětkrát až šestkrát
ročně. Jako důvod uvedl konzultace hubnutí, neboť potřeboval
za čtyři týdny zhubnout z 84 na
76 kilogramů.

Podle zprávy publikované magazínem Der Spiegel, konzultoval
Ullrich svůj stav s madridským
doktorem Fuentesem nejméně
24krát během let 2003 až 2006.
Prokurátor proto došel k závěru,
že Ullrich používal dopingový
systém doktora Fuentese, aby se Prokurátor vystopoval dvě banpřipravil na závody za použití za- kovní transakce z Ullrichova na
kázaných látek a metod.
Fuentesům účet v hodnotě 80
000 euro (sám Ullrich si ve zmiUllrich, kdysi oslavovaný vítěz ňovaných letech vydělal zhruba
Tour de France 1997 a dvojná- 8,5 miliónu dolarů). Otázkou
sobný olympijský medailista z zůstává zda za krevní doping či
Statistika
dopingových
ČR (říjen 2009)
roku
2000 a pak
zatracovaný jez- kontrol
za úpravuvjídelníčku.

Sport

Při soutěži Mimo soutěž

Celkový počet

aerobik
		
baseball			
basketbal			
biatlon			
boby			
box			
cyklistika
fotbal			
házená			
hokej			
judo			
lyžování			
naturkulturistika		
nohejbal			
rugby			
softball			
volejbal			
vzpírání			

5
4
12
0
0
0
0
4
8
8
0
0
0
4
8
4
12
6

0		
0		
0		
1		
2		
2		
2		
0		
0		
0		
3		
7		
3		
0		
0		
0		
0		
1		

5
4
12
1
2
2
2
4
8
8
3
7
3
4
8
4
12
7

Celkem sportů		

11

8		

18

CELKEM KONTROL

75

21

96

Novinky ze zahraničí
• Sportovcům z Rakousku chyceným za
porušení antidopingových pravidel bude v
budoucnosti hrozit deset let vězení. Očekává
se, že tento zákon bude
platit od prvního ledna následujícího roku.
V současnosti platí v
Rakousku zákon, který
vězením trestá držení a
prodávání zakázaných
dopingových látek.
• Při Asijských hrách v
listopadu 2010 v jihočínském městě Guangzhou
se uskuteční 1 500 dopingových
kontrol.
Vzorky budou analyzovány v antidopingové laboratoři v Pekingu. Tým
vykonávající dopingové
kotroly bude čítat deset
mezinárodních komisařů. Asiských her se zúčastní 10 000 sportovců
z 45ti členských států
Asijského olympijského
výboru v 42 sportech.
• Braziliská plavkyně Rebeca Gusmaová prohrála
odvolání proti doživotnímu zákazu startu za
tři dopingové provinění
(2x zvýšený testosteron
a 1x manipulace s moří).
CAS potvrdil rozhodnutí mezinárodní plavecké
federace, které ukončilo
kariéru pětadvacetileté
plavkyně v září 2008.
Chcete pravidelně dostávat bulletin nebo si koupit
náramek proti dopingu?
Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo nám
napište na
info@antidoping.cz.

