
Ve zkratce
• Slovenský koulař Milan Ha-
borák dostal doživotní zákaz 
startu za druhé porušení do-
pingového pravidla. Při kont-
role mimo soutěž byl testován 
pozitivně na zakázaný steroid 
stanozolol. Poprvé byl v roce 
2004 chycen na  hormon cho-
rionic gonadotropin, za který 
obdržel dvouletý trest. 37letý 
Haborák drží výkonem 20,87 
metru slovenský rekord.

• Čínská cyklistická federace 
potvrdila, že jezdec týmu Ra-
dioShack Fuyu Li použil Clen-
buterol. Výsledek vzorku B tak 
potvrdil nález látky ve vzorku 
A. Li byl testován při soutěži 
v průběhu březnového závo-
du Dwaars Door Vlaanderen. 
Čínský šampión dostal dvoule-
tý trest a byl vyhozen z týmu. 
Jednatřicetiletý Li, který v roce 
2006 vyhrál Tour de Thailand, 
dříve jezdil v týmech Discovery 
Channel a Marco Polo Cycling 
team a stal se prvním čínským 
cyklistou v týmu ProTour.

• Stříbrný atlet z paralympiá-
dy v Aténách 2004 Roberto La 
Barbera byl testován pozitivně 
na steroid Stanozolol. Kromě 
trestu ho čeká i navrácení dvou 
zlatých a jedné stříbrné me-
daile z nedávného mistrovství 
Evropy v Holandsku. Barbera 
chce bojovat za očištění své-
ho jména. Přišel však s poně-
kud paradoxní historkou, jak 
se stanozolol do jeho těla měl 
dostat. Při krájení tabletek pro 
jeho psy si jimi pravděpodob-
ně ušpinil ruce, čímž kontami-
noval své jídlo.

Testování na Tour de France
Kritikům to přijde velmi za-
jímavé. Zatímco v dřívějších 
letech, kdy na Tour de France 
testovala Francouzská antido-
pingová agentura (AFLD), při-
bývaly dopingové případy jako 
na běžícím páse, v posledních 
dvou letech nastalo ticho po 
pěšině. Od té doby, co testová-
ní převzala Mezinárodní cyk-
listická unie (UCI), totiž nebyl 
chycen ani jediný jezdec!

Organizároři jsou samozřejmě 
za poslední dva „čisté“ roky 
šťastní, šéf Tour Christian 
Prudhomme dokonce prohla-
šuje, že letošní závod byl tím 
„nejlepším, který kdy zažil,“ 
ale fanoušci i kritikové zůstá-
vají přesvědčeni, že se Tour do-
slova přes noc čistou nestala.

„Současné testování je velmi 
slabé. Dopování nadále pokra-

čuje, jen není odhalováno. Vše 
je o penězích a image se počí-
tá,“ tvrdí německý antidopin-
gový expert Werner Franke. 

UCI kritizuje i ředitel AFLD  
Pierre Bordry: “Organizují 
testy tak, že jezdci o nich vědí 
dopředu.“ 

Když AFLD testovala na Tour 
naposledy, psal se rok 2008 a 
při závodě bylo chyceno sedm 
cyklistů na CERA, vylepšenou 
verzi EPO. Od té doby nebyl 
chycen žádný jezdec, ovšem k 
žádnému zhoršení časů nebo 
výkonnosti nedošlo.

UCI letos na Tour de France 
pod dohledem nezávislých 
pozorovatelů Světové antido-
pingové agentury (WADA) 
uskutečnila 600 dopingových 
kontrol.
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Oxid dusnatý a vytrvalost

Studie odborníků z University of Exeter zjistila, že používání 
doplňků výživy ke zvýšení oxidu dusnatého v těle, může vý-
razně navýšit vytrvalost během cvičení s vysokou intenzitou. 

Výsledky ukázaly, že sportovci mohli v průběhu tes-
tů trénovat až o 20 procent déle, navíc došlo ke sní-
žení systolického krevního tlaku i spotřeby kyslíku 
a sportovci vykazovali 1 - 2% zlepšení ve výsledcích.  
 
Výzkum podstoupilo devět zdravých mužů, kteří procházeli 
řadou různých fyzických výzev. Namátkou brali buď černo-
rybízový placebo nápoj anebo unikátní doplněk výživy s ob-
sahem L -  arginin amimokyseliny, která stimuluje produkci 
oxidu dusnatého v těle.

Studie tedy potvrdila nedávný jiný výzkum z Exeteru, který 
poukazoval na vysoký obsah dusíku ve šťávě z červené řepy, 
která má podobné efekty na trénink, jako jsme již popsali 
výše.
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Mezinárodní triatlonová unie se přidá mezi 
sportovní federace, které do svých antido-
pingových programů zařadili i biologické 
pasy, které vyvinula Světová antidopingová 
agentura (WADA). Jako první začala pasy 
používat Mezinárodní cyklistická unie (UCI) 
v roce 2008.

Biologické pasy patří mezi efektivní metody 

monitorování dopingu z krevních hodnot 
sportovce Komisaři mohou také zaměřit 
testování na sportovce, jejichž výsledky jsou 
podezřelé. Díky úspěchu používání pasů 
cyklisty vydala WADA v prosinci pravidla 
pro další sportovní federace, které by si chtě-
li tento program osvojit. Triatlon patří mezi 
jeden z prvních sportů, které na tuto výzvu 
reagovali pozitivně.

Triatlon zavádí biologické pasy

Dva ředitelé farmaceutických společností byli 
odsouzeni k trestu vězení za prodej dopingo-
vých látek.

Daniel L. Dailey ze společnosti PowerMedica 
dostal tři roky za prodej růstového hormonu a 
anabolických steroidů bez platného předpisu. 
Látky dodal několika tisícům zákazníků. Před-
pisy orazítkovávalo několik doktorů za úplatu, 
aniž by se kdy se zákazníky setkali.

Jedním z těchto doktorů byl i bývalý kubánský 

reprezentant v plavání Dr. Manuel Sanguily, 
který sám přiznal podepsání více než dvou ti-
síc lékařských předpisů.

Prodejem dopingu se provinil i prezident a 
vlastník Applied Pharmacy Services A. Samuel 
Kelley II, který od března 2003 prodal 2 465 
701 jednotek anabolických steroidů tisícům 
sportovců, mezi nimiž figurovalo i 24 profesi-
onálů. Kelley, který se díky distribuci steroidů 
stal milionářem, dostal trest odnětí svobody 
na 10 let.

Do vězení za prodej dopingu

Ilustrační foto
Foto: Courtesy of coach Tony
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Statistika dopingových kontrol v ČR (srpen 2010)
Sport                 Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet

atletika                5   0    5
basketbal      0   4    4
box       0   4    4
házená       0   4    4
hokej     0 12  12
kanoe - rychlost    5   0    5
kanoe-slalom    5   0    5
lyžování     0   1    1
naturkulturistika     0   1    1
plavání     0   6    6
rugby     0   8    8
silový trojboj    0   1    1
tenis     5   0    5
triatlon     5   0    5
volejbal     0 12  12
zápas     0   7    7

Celkem sportů    5 11  16

CELKEM KONTROL          25  60                 85

Ze zahraničí
• Dánsko vyzvalo Evrop-
skou unii k vyřešení pro-
blému prodávání dopingu 
a výživových doplňků na 
internetu. Stránky, které 
se často tváří jako místní, 
jsou řízeny z cizích zemí a 
právně tudíž nespadají pod 
danou zemi.
Zákazníci by se neměli se-
tkávat s nebezpečným a kla-
mavým marketingem, když 
si kupují výživové doplňky 
na internetu,,” říká dánský 
ministr Henrik Hoegh a 
volá po zpřísnění kontrol.

• Vědci vyvinuli novou 
metodu pro odhalení ge-
nového dopingu. Uvedl tak 
americký časopis Molecular 
Therapy, podrobnější detai-
ly ovšem nebyly zveřejněny.

• Zápasník Chael Son-
nen obvinil cyklistu Lance 
Armstronga, že si rakovinu 
zavinil sám používání nedo-
volených prostředků. „Pod-
váděl a bral doping. Místo, 
aby řekl: Podívejte se, pod-
váděl jsem a mám z toho 
rakovinu, nebuďte jako já, 
ale poučte se z mých chyb, 
udělal sám ze sebe obět, 
což mu vyneslo zisk kolem 
patnácti milionu dolarů,“ 
obvinil sedminásobného 
vítěze Tour de France Son-
nen, který nikdy medicínu 
nestudoval a není ani anti-
dopingovým odborníkem.

Chcete pravidelně 
dostávat bulletin? _

Zavolejte si o něj na
233 370 149 nebo nám 

napište na 
info@antidoping.cz.

Statistika dopingových kontrol v ČR (červenec 2010)
Sport                 Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet

atletika              13   5  18
cyklistika    11   0  11
fotbal     2   4    6
kanoe - rychlost    9   5  14
lyžování     0   4    4
plavání   16   0  16
rychlobruslení     0   2    2
triatlon     5   0    5
veslování    5   0    5
vzpírání     0   4    4

Celkem sportů    7   6  10

CELKEM KONTROL          61  24                 85


