
UK Anti-Do-
ping zavádí 

biologické pasy

Velká Británie při-
chází s další zbra-
ní proti dopingu. 
Zavedla totiž pro-
gram biologických 
pasů. 

Nedávno zfor-
movaný výbor 
UK  Anti-Doping 
již podnikl první 
kroky pro zave-
dení pasů, které 
dlouhodobě sle-
dují krevní profil 
sportovců a sta-
novují přirozené 
hladiny látek v 
těle jednotlivých 
sportovců. Abnor-
mální nálezy jsou 
pak snadněji iden-
tifikovatelné.

UK Anti-Doping 
poskytl King’s 
College London, 
jediné laborato-
ří akreditované 
WADA v Británii, 
speciální vybavení 
i kurzy, aby splnili 
mezinárodní stan-
dardy WADA nut-
né pro provádění 
tohoto programu. 
První sportovci 
byli do programu 
zařazeni na začát-
ku prosince 2009.

Hoffmann ukončil kariéru

Olympijský vítěz ze 
Salt Lake City 2002 
a mistr světa z roku 
1999 v běhu na lyžích 
Christian Hoffmann 
oznámil odchod do 
sportovního důcho-
du poté, co mu ná-
rodní antidopingová 
agentura dočasně za-
kázala závodit kvůli 
vyšetřování možné-
ho dopingového pro-
hřešku (informovali 
jsme v prosincovém 
bulletinu).
 
„Nemám tak šanci 
se kvalifikovat do 
Vancouveru,“ řekl 

Hoffmann a doplnil: 
„Stejně by to byla 
moje poslední sezó-
na, tak končím oka-
mžitě.“

Přestože Hoffmann 
nebyl nikdy testován 
s pozitivním výsled-
kem, rakouští vy-
šetřovatelé přezkou-
mávají, zda nepoužil 
krevní doping. Údaj-
ně tak činil spolu s 
cyklisty Bernhardem 
Kohlem a  Michae-
lem Rasmussenem, 
asistoval jim v tom 
Kohlův bývalý mana-
ger Stefan Matschi-

ner, který byl v břez-
nu zatčen a přiznal, 
že Kohlovi s krevním 
dopingem pomáhal. 
V jeho domě se také 
našla centrifuga pro 
odstřeďování krve.

Kohl později obvinil 
Hoffmanna, že se 
s ním podělil o za-
placení nákladů na 
centrifugu ve výši 
100 500 dolarů. Prý 
ji také dále půjčovali 
jiným sportovcům, 
což je podle rakous-
kých zákonů rovněž 
trestné. Hoffmann 
zatím vše popírá.
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Myllylä přiznal použití EPO

Běžec na lyžích Mika 
Myllylä, který figu-
roval v největším 
finském dopingovém 
skandálu na mis-
trovství světa 2001, 
přiznal použití zaká-
zané látky EPO.

Podle finského tele-
vizního programu 
Channel Four TV 
Myllylä prohlásil: 
“Sám jsem si píchal 
EPO, ale neřeknu, 
kdo mi ho poskytl.” 
Další detaily nepo-
skytl.

Jedná se o první při-
znání použití EPO 

finským běžcem na 
lyžích. Pozitivně tes-
tována však již dříve 
bylo například i Kai-
sa Varisová při MS 
2003 ve Val di Fiem-
me.

Myllylä vyhrál na 
třicetikilometrové 
trati na olympijských 
hrách v Naganu 1998 
a o rok později se stal 
trojnásobným mi-
strem světa. O dva 
roky později při MS 
2001 v Lahti mu byl 
v těle odhalen zaká-
zaný plasma expan-
der HES. Po vyprše-
ní dvouletého trestu 

v roce 2003 se již do 
závodních stop ne-
vrátil.

Bývalý běžecký kouč 
Kari-Pekka Kyrö již 
dříve prohlásil, že v 
devadesátých letech 
finští běžci na lyžích 
systematicky dopo-
vali a vrcholoví tre-
néři o tom věděli. V 
roce 2004 byl Kyrö 
shledán vinným za 
pašování zakázaných 
látek a pokus o pod-
vod. Byl usvědčen z 
dovážení látky EPO 
a růstového hormo-
nu v letech 1999 a 
2000.
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• Vedení Britské 
olympijské asocia-
ce (BOA)  navrhuje 
nový zákon, který 
by dovolil policii vy-
hledávat ve vesnici 
sportovců při OH 
2012 látky dopingo-
vého charakteru.
Colin Moynihan, 
předseda BOA, 
plánuje předložit 
Směnovně lordů 
návrh na přidělení 
zvláštních pravo-
mocí policii, aby 
mohla zakročit 
proti dopingovým 
hříšníkům. Moyni-
han, bývalý britský 
ministr sportu, sám 
ve Směnovně lordů 
sedí jako konzer-
vativec. Chce, aby 
měla Velké Británie 
také antidopingo-
vé pravidla, stejně 
jako například Itálie 
nebo Francie. Také 
MOV vyžaduje, aby 
všichni hostitelé 
olympiád měli fun-
gující antidopingo-
vou legislativu.

• Každý italský spor-
tovec, který bude v 
průběhu ZOH ve 
Vacouveru testo-
ván pozitivně, bude 
muset dle smlouvy 
s Italským olym-
pijským výborem 

(CONI) zaplatit 
pokutu ve výši 100 
000 Euro. Prezident 
CONI Giovanni Pe-
trucci prohlásil, že 
chtějí ukázat: “jak 
vážně to italský 
sport myslí s bojem 
proti dopingu. Kdo 
ze 109 sportovců 
by smlouvu nepo-
depsal, nejel by do 
Vancouveru.“
Sportovci museli an-
tidopingový slib po-
depsat už před OH 
v Pekingu 2008, ale 
nebyla tam zmínka 
o finanční pokutě. 
CONI nyní zvažuje 
právní kroky proti 
cyklistovi Davide 
Rebellinovi, který 
musel po dopingové 
aféře vrátit svojí stří-
brnou medaili.

• Mezinárodní 
olympijský výbor 
(MOV) zvažuje ote-
vření dalšího přípa-
du, který by mohl 
vést k odebrání zlaté 
olympijské medaile 
ze štafety. Crystal 
Coxová (USA), která 
běžela v kvalifikaci 
štafety 4x400-metrů 
na LOH v Aténách 
2004 přiznala pou-
žívání anabolických 
steroidů. Již akcep-
tovala čtyřletý trest 
i diskvalifikaci všech 

výsledků z let 2001 
až 2004. MOV již v 
minulosti USA ode-
brala tři medaile ze 
štafet z LOH v Syd-
ney 2000.

• Americká antido-
pingová agentura 
(USADA) uvedla 
kampaň „I compe-
te clean because...“ 
(Závodím čistě, pro-
tože...). Před začát-
kem olympijských 
her ve Vancouveru 
chce tato kampaň 
(ze strany USADA 
již čtvrtá) podpořit 
sportovce i fanoušky 
všeho věku v aktiv-
ním boji za čistý a 
zdravý sport.
Sedm nadějí USA 
pro zimní olympij-
ské i paralympijské 
hry dobrovolně 
obhajují důvody, 
proč závodit správ-
ně – bez podvádění 
a dopingu. USA-
DA multimediální 
kampaň propaguje 
videem, plakáty, po-
hledy, internetový-
mi reklamami, pro-
pagačními materiály 
a online  prohláše-
ními. Podívat se na 
ní můžete na: www.
USADA.org/ICom-
peteClean. 
Sportovci, kteří se 

objevují v kampa-
ni, jsou Tim Burke 
(biatlon), Julie Chu-
ová (lední hokej), 
Rachael Flattová 
( k r a s o br u s l e n í ) , 
Erin Hamlinová 
(saně), Trevor Mar-
sicano (rychlobrus-
lení), Augusto „Go-
ose“ Perez (curling 
vozíčkářů) a Lindsey 
Vonnová (sjezdové 
lyžování).

• Prezident IOC 
Jacques Rogge věří, 
že testování mimo 
soutěž a spolupráce 
s kanadskými úřady 
vyřadí ze hry všech-
ny dopingové hříš-
níky již v průběhu 
ZOH ve Vancouve-
ru. „Budeme pokra-
čovat v nečekaném 
testování mimo sou-
těž. To je zbraň proti 
všem podvodníkům. 
Také budeme vzorky 
skladovat po dobu 
osmi let, jako jsme 
udělali v Pekingu,“ 
řekl.
V měsících po OH 
2008 v Pekingu se 
vyvinul nový test 
na CERA, některé 
vzorky byly znovu 
otestovány a pět z 
nich (včetně vítěze 
na patnáctistovce 
Rashida Ramziho z 
Bahrajnu) bylo po-
zitivních.

Olympijské hnutí proti dopingu
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Statistika dopingových kontrol v ČR (leden 2010)

Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet
atletika                5 10  15
badminton    5   0    5
biatlon     5   0    5
boby     0   2    2
cyklistika           5   5  10
fotbal     0   7    7
hokej   16   0  16
lyžování   11   6  17
sáně     4   0    4
tenis       4   0    4
veslování     5   0    5
vzpírání     0   1    1
volejbal     4   0    4

Celkem sportů    9   6  12

CELKEM KONTROL         64 31                 95

130 zemí ratifi-
kovalo Konvenci 

UNESCO

Poté, co státy Togo a 
Gruzie dokončily pro-
ces ratifikace, zakula-
til se počet členských 
zemí UNESCO, které 
ratifikovaly Meziná-
rodní úmluvu proti 
dopingu ve sportu, 
na 130. Z celkového 
počtu členských zemí 
UNESCO (celkem 
193) tak úmluvu rati-
fikovalo zhruba 90%.

WADA na Faceboo-
ku and Twitteru

Chcete podpořit boj 
proti dopingu i na 
sociálních sítích nebo 
být pravidelně infor-
mován o novinkách a 
programech Světové 
antidopingové agen-
tury (WADA)? 

Pak se k ní připoj-
te na Facebooku na 
www.facebook.com/
wada.ama a na Twit-
teru na http://twitter.
com/wada_ama.

• Soupravy používa-
né pro krevní doping 
byly nalezeny mezi 
lékařským materi-
álem cyklistického 
týmu Astana v prů-
běhu loňské Tour de 
France, týmu vítěze 
Alberto Contadora i 
fenomenálního Lan-
ce Armstronga. 
Nález, o kterém jako 
první informovaly 
francouzské novi-
ny Le Monde, byl 
potvrzen i zdrojem 
blízkým francouz-
ským vyšetřovate-
lům. Zatím je však 
předčasné potvrzo-
vat hypotézy o mož-
ném dopingu.
Analýza produktů a 
vybavení zabraných 
vyšetřovateli pokra-
čuje. Testy indiko-
valy „sedm různých 
genetických profilů.“ 

Identifikace těchto 
profilů však může 
být provedena, jen 
pokud UCI dostane 
krevní vzorky od 
francouzské justice.

• Mezinárodní cyk-
listická unie (UCI) 
oznámila první 
finanční pokuty. 
Podle článku 326 
ant idopingov ých 
pravidel UCI, jenž 
vešel v platnost k 1. 
lednu 2009, zapla-
tí jezdci potrestaní  
dvouletým nebo 
delším zákazem 
činnosti pokutu dle 
svých čistých roč-
ních příjmů.
Potrestáni byli Mau-
rizio Biondo (13 750 
Euro), Inigo Landa-
luze (27 300 Euro) a 
Danilo Di Luca (280 
000 Euro). Tyto pe-

níze UCI použije na 
další boj proti do-
pingu.

• Íránská a indická 
vzpěračská federace 
byla za opakované 
porušení antido-
pingových pravidel 
potrestána pokutou 
500 000 dolarů. V 
minulém roce byla 
chycena šestice in-
dických a trojice 
íranských vzpěračů. 
Dopingové případy 
dalších čtyř Íránců 
jsou stále otevřené.
Mezinárodní vzpě-
račská federace 
(IWF) má právo 
uplatňovat zákazy a 
pokuty, pokud se tři 
a více sportovců pro-
viní proti antidopin-
govým pravidlům. 
Minimální pokuta 
je 50 000 dolarů.

  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.

Pokuty i potenciální krevní doping


