
Opětovné testování 
vzorků ze ZOH

Na základě tipu, který 
dostala Světová anti-
dopingová agentura 
(WADA), se budou pře-
zkoumávat odebrané 
vzorky na ZOH 2006. 
Čtyři roky po Hrách 
totiž WADA obdržela 
„novou informaci“ o 
možném zneužití CERA 
v Turíně. WADA infor-
maci předala Meziná-
rodnímu olympijskému 
výboru (IOC), který se 
rozhodl některé vzorky 
znovu přetestovat.

IOC skladuje vzorky z 
OH po dobu osmi let, 
aby mohly být retroak-
tivně analyzovány, když 
je vyvinuta nová testo-
vací metoda. Dopingoví 
hříšníci jsou pak zpětně 
diskvalifikováni a jejich 
výsledky anulovány, 
jako například v přípa-
dě Rashida Ramziho, 
kterému byla loni ode-
brána zlatá medaile z 
1500 m z Pekingu.

Prozatím byl z turín-
ských her zachycen jen 
jeden pozitivní vzorek – 
ruská biatlonistka Olga 
Pylevová přišla o stříbr-
nou medaili za použití 
zakázaného stimulantu. 
K tomu italská policie 
nalezla velké množství 
vybavení a produktů 
pro krevní doping v 
domě rakouského týmu 
běžců na lyžích a biatlo-
nistů.

Molekulami markerů proti zneužití léků
Sportovci, kteří budou chtít v bu-
doucnosti dopovat, to budou mít 
od příštího měsíce opět výraz-
ně těžší! Světová antidopingová 
agentura (WADA) totiž podepíše 
smlouvu s několika největšími 
farmaceutickými výrobci, kteří 
pak budou do svých výrobků při-
dávat jednoduše identifikovatelné 
markery.

Přestože farmaceutické firmy 
nemohou kontrolovat své konco-
vé uživatele a případné zneužití 
léků, chtějí proti jejich zneužití ve 
sportu bojovat. Významné spo-
lečnosti jako GlaxoSmithKline, 
Bayer, Bristol-Myers Squibb, No-

vartis, Sanofi-Aventis a Merck tak 
budou některé své léky chránit 
před případnými dopingovými 
hříšníky.

Smlouvám šel příkladem farma-
ceutický gigant Roche, jež již v 
roce 2008 přidal tzv. Molekuly 
markerů do své tehdejší novinky 
na bázi EPO – CERA. Protože je 
EPO tělu přirozené a tedy obtížně 
zjistitelné, umožňuje sportovcům 
relativně snadno podvádět. Pří-
tomnost molekul v CERA však 
odhalení dopingu výrazně zjed-
nodušuje, jen v průběhu Tour de 
France 2008 byli takto chyceni tři 
jezdci.
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Mezinárodní cyklistická unie 
(UCI) informovala o případu 
Franca Pellizottiho, který si v 
minulých měsících pomáhal po-
uživáním dopingu. Člen stáje Li-
quigas-Doimo se proto neposta-
vil na start závodu  Giro d‘Italia, 
kde měl obhajovat druhé místo v 
celkovém hodnocení z loňského 
roku.

Případ se otevřel na základě sle-
dování programem biologických 
pasů, UCI se na něj zaměřila 
při loňské Tour de France, kde 
vyhrál bodování vrchařů. Ital 
Pellizotti je tak dalším známým 
jménem chyceným díky systému 
biologických pasů. Již dříve díky 
němu dostal trest např. mistr 
světa Igor Astarloa.

Pellizotti použití dopingu odmí-
tl. Prý se cítí jako by “si s z něj 
někdo dělal blázny.“ Postavil se 
za něj i jeho tým Liquigas ovšem 
s tím, že jim musí vše Pellizotti 
vysvětlit.

Pellizottiho místo v týmu převzal 
další Ital Vincenzo Nibali, kapi-
tánem Liquigas pro Giro d‘Italia 
se stal Ital Ivan Basso. 

Právě jeho zkušenosti během 
dvouletého trestu za doping 
(2006 – 2008) by měly podle UCI 
sloužit jako varování pro ostatní 
sportovce. „Basso mi řekl, že se 
mu v době jeho trestu komplet-
ně změnil svět. Jeho žena musela 
nosit sluneční brýle, když vodila 
děti do školy. A on sám nevěděl, 
co si o něm dětí myslí, ani když 
se jim díval do tváře,“ konstato-
val šéf UCI Pat McQuaid.

Organizátoři Giro d‘Italia plánují  
opět tvrdě bojovat proti dopingu.
Letos uskuteční nejvíce kontrol v 
historii - celkem 520.

UCI zároveň v květnu suspendo-
vala i Slovince Valjavce a Španěla 
Rosenda. Italské noviny speku-
lují, že UCI vyšetřuje pět až osm 
dalších podezřelých.

Biologické pasy kontra Pellizotti a spol.
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• Rakouský běžec na 
lyžích Jürgen Pinter 
se v příští sezóně vrátí 
do kolotoče Světového 
poháru poté, co mu 1. 
března skončil čtyřle-
tý trest za dopingový 
skandál na ZOH 2006 
v Turíně. 31letý Pinter 
vždy jakékoliv obvině-
ní z dopingu odmítal.
„Mistrovství světa v 
Oslu je můj cíl,“ řekl 
Pinter, který byl Ra-
kouskou lyžařskou 
federací zařazen do 
národního týmu pro 
příští sezónu. Pinter 
byl potrestán Meziná-
rodní lyžařskou fede-
rací za nález velkého 
množství produktů 
krevního dopingu a 
vybavení k tomu urče-
nému italskou policií v 
Turíně. Pinter byl jeden 
ze čtyř běžců na lyžích, 
kteří mají doživotně 
zakázaný start na OH 
a museli Rakouskému 
olympijskému výboru 
zaplatit pokutu jedno-
ho milionu amerických 
dolarů.
• WADA je zklamaná 
přístupem NHL k tes-
tování hráčů. Prezident 
WADA John Fahey 
řekl, že jednání s NHL 
pokračuje a WADA se 
i nadále snaží rozšířit 
možný čas, kdy mohou 
být hokejisté testováni. 
Nyní mohou být hráči 
NHL testování pouze 
třikrát za sezónu, ale 
žádný z těchto odběrů 
nesmí být uskutečněn v 
průběhu play off nebo 
letní pauzy.
• Charlie Francis, tre-

nér nejznámějšího 
dopingového hříšníka 
světa - kanadského 
sprintera Bena Johnso-
na, zemřel na rakovinu 
ve věku 61 let. 
Francis proměnil John-
sona v nejrychlejšího 
muže světa - 9,79 s na 
100 m na OH 1988, leč 
jeho svěřenec neprošel 
dopingovým testem. 
Francis později prohlá-
sil, že Johnson byl jen 
jeden z mnoha  atletů, 
kteří dopovali, nebo 
že člověk bez dopingu 
prostě za 9,79 s. stovku 
neuběhne, čímž změnil 
náhled na sport pro 
mnoho lidí.
„Ben se mohl rozhod-
nout, jestli chce závodit 
na nejvyšší úrovni nebo 
ne. Když chtěl závodit, 
steroidy ho na nejvyšší 
úrovni posunuly o metr 
dopředu. Takže bylo na 
něm, zda chtěl umístit 
svoje startovní bloky 
na stejnou úroveň s 
ostatními nebo o metr 
za ně,“ řekl Francis.
Kanadská atletická fe-
derace ho potrestala 
doživotním zákazem 
trénování. Přesto v roce 
2003 trénoval americ-
ké sprintery, kteří byli 
také později potrestáni 
za doping, Tima Mont-
gomeryho a Marion 
Jonesovou.
• Španělský chodec (2. 
z 20 km na OH 2004) 
Francisco Javier Fer-
nandez dostal dvouletý 
trest za přechovávání 
dopingových látek. 
IAAF stále nezveřejni-

la konkrétní produkty, 
které u něj byly nale-
zeny.
• Nová antidopingová 
manažerka Meziná-
rodní cyklistické unie 
(UCI)  Francesca Ros-
siová prohlásila, že 
zavede další zlepšení v 
programu biologických 
pasů a ruku v ruce s 
jejich implementací se 
bude zvyšovat i počet 
chycených dopingo-
vých hříšníků. 
Rossiová plánuje na 
příští sezónu přidání 
steroidních profilů k 
současným analýzám 
krve, díky nímž se jen 
tento týden zahájilo 
vyšetřování proti třem 
cyklistům.
 Specializovat se chce i 
na cyklisty, kteří použí-
vají malá množství za-
kázaných látek. „Tech-
nika zahrnuje neustálé 
braní malého množství 
zakázaných látek, např. 
EPO, tak aby výkyvy v 
krevním profilu nebyly 
výrazné,“ konstatovala 
Rossiová.
• Polská běžkyně na 
lyžích Kornelia Mare-
ková byla oficiálně dis-
kvalifikovaná ze všech 
závodů, kterých se 
zúčastnila při ZOH ve 
Vancouveru. Již dříve 
ji Polská lyžařská aso-
ciace udělila dvouletý 
trest za použití EPO. 
Znamená to tedy vedle 
např. 11. místa ze závo-
du na 30 km i diskva-
lifikaci polské štafety 
(původně šesté) i sprin-
terského týmu (9.).

• Švýcarský cyklista 
Thomas Frei přiznal, 
že by pokračoval v do-
pování, kdyby nebyl v 
březnu pozitivně tes-
tován na EPO. „Lákaly 
mě totiž peníze, tak 
jako každého,“ řekl.
Pěadvacetiletý Frei 
začal svoji kariéru v 
roce 2007 ve stáji Ast-
ana, tedy v době kdy 
se objevilo několik 
dopingových případů 
(Kessler, Vinokourov 
a Kasečkin). „Nikdy 
jsem nevěděl, kdo do-
poval a kdo ne. Byl 
jsem v týmu jen malá 
ryba,“ řekl.
Na začátku profesio-
nální kariéry byl Frei 
čistý. Postupně se však 
jeho přístup k dopingu 
začal měnit. Měl pocit, 
že dopují všichni. Po-
prvé vzal EPO, proto-
že „stál jsem před obří 
horou a nevěděl, jak 
ji překonat. Žraly mě 
ambice. Chtěl jsem se 
stát i něčím víc než jen 
domestikem.“
Nicméně přiznává, že 
nikdy necítil tlak ze 
strany týmů. „Nejsem 
obět, sám jsem se roz-
hodl dopovat. Nikdy mi 
žádný šéf neřekl, abych 
si něco vzal. Ovšem na 
druhou stranu, nikdy 
se také nikdo nezeptal 
jezdce, jak to že se náh-
le stal tak rychlým. Od 
šéfů totiž jen slyšíte, že 
nechtějí žádný dopin-
gový případ. Ale jejich 
slova doopravdy zna-
menají něco jiného,“ 
zakončil.

Zajímavosti ze světa antidopingu
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Statistika dopingových kontrol v ČR (duben 2010)

Sport                    Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet
basketbal                4   0    4
cyklistika           8   0    8
florbal     4   0    4
fotbal   16   0  16
házená     8   0    8
hokej     8   0    8
judo     3   0    3
kanoe - rychlost    5   0    5
korfbal     4   0    4
lyžování     0   1    0
poz. hokej     8   0    8
rugby     4   0    4
silový trojboj   11   0  11
squash     4   0    4
veslování     0   3    3
volejbal     8   0    8
vzpírání     5   0    5
zápas     5   0    5

Celkem sportů  16   2  18

CELKEM KONTROL        105   4                109

Ze zahraničí
• Halová mistryně Evro-
py na  1500 metrů Anna 
Alminovová dostala tří-
měsíční trest za použití 
pseudoefedrinu. Pětadva-
cetiletá Ruska si při HMS 
2010 v Dohá sama léčila 
chřipku a nezkontrolovala 
si obsah léku. Alminovové 
trest skončí 8. července, 
běžkyně se proto plánuje 
zúčastnit mistrovství Ev-
ropy v Barceloně.

• Americký bobista Ran-
dy Jones, stříbrný medai-
lista ze čtyřbobu na ZOH 
2002, dostal dvouletý trest 
za odmítnutí dopingové 
kontroly mimo soutěž 26. 
ledna. „Lituji, že jsem ne-
rozuměl antidopingovým 
pravidlům, což mě vedlo 
k odmítnutí poskytnutí 
vzorku,“ řekl čtyřicetiletý 
Jones.

• Deník Jamaica Observer 
přinesl zprávu, že nadějná 
čtvrtkařka Bobby-Gaye 
Wilkinsová byla při svě-
tovém halovém šampio-
nátu testována pozitivně a 
stejný výsledek potvrdil i 
vzorek B. To by znamena-
lo, že Jamajka pravděpo-
dobně přijde o bronzovou 
medaili ze štafetového 
závodu 4×400 m. Jméno 
ani skupina použité látky 
nejsou známy.

Justin Gatlin se připravuje na 
návrat po čtyřleté závodní stop-
ce! Sprinter, který měl pozitivní 
test na testosteron, zintenzivnil 
svůj trénink, aby šlapal na paty 
Usainu Boltovi.

Gatlin vyhrál stovku na OH 
2004, rok poté opanoval na MS 
závody na 100 i 200 metrů. Na 
jaře roku 2006 pak vyrovnal svě-
tový rekord časem 9,77 s., ovšem 
jen pár dní poté vyšel najevo 
jeho pozitvní test a rekord byl z 
historických análů vymazán.

Gatlin dodnes popírá jakékoliv 
užití steroidů. „Myslím, že Gat-
lin využil znalostí svého kouče,“ 
poukázal šéf Antidopingové 
agentury USA Travis Tygart na 
jeho trenéra Trevora Grahama, 
kterému byla doživotně zakázá-
na jakákoliv aktivita ve sportu za 

pomáhání sportovcům dopovat. 
Jeho svěřenci byli např. Marion 
Jonesová nebo Tim Montgome-
ry. „Nicméně nemůžete strčit 
hlavu do písku a nechat někoho 
vám cosi píchnout v šatně. Dou-
fám, že se ostatní sportovci z 
jeho lekce poučí,“ dodal Tygart.

Gatlin nyní věří v novou šanci. 
A i v medaili na velké akci. Přes-
tože ještě nemá plán závodů, ne-
boť netuší, kde ho budou chtít. 
„Snad ty čtyři roky představují 
dostatečný trest a budou mě 
brát na mítinky,“ řekl Gatlin. 

Přesto jeho pověst nebude 
očištěna nikdy. Dříve se totiž 
prohlašoval za odpůrce dopin-
gu a představitele těch, kteří se 
vydali správnou cestou – dokud 
ho neusvědčili pozitivním tes-
tem ze lži.

  Chcete pravidelně dostá-
vat bulletin nebo si koupit 
náramek proti dopingu?

Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo nám 

napište na 
info@antidoping.cz.

Justin Gatlin se vrací na ovály


