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Září – Říjen 2010
Rusko a Brazílie stupňují úsilí v boji proti dopingu
Dvě země, kde se budou konat nadcházející
olympijské hry – Rusko a Brazílie, mají
antidopingové programy, které neodpovídají
mezinárodním standardům.
Rusko bude hostit účastníky ZOH v r. 2014 v Soči a
Brazílie se připravuje na LOH v r.2016 v Rio de
Janeiru.

důraz na kvalitu antidopingových programů zemí,
které se ucházejí o pořadatelství olympiád.
„Od nynějška bude tato otázka hlavním bodem při
hodnocení kandidátů na pořádání těchto akcí a toto
bude zároveň zakotveno jako nový element ve
výběrovém řízení, protože jsme se z této lekce
v minulosti již poučili“, dodal.

„Je všeobecným zájmem, aby antidopingový program
v tak velkých zemích byl na patřičné úrovni již v roce
2010“, řekl Arne Ljungqvist, který je předsedou
zdravotní komise MOV a zároveň členem WADA.
„Boj proti dopingu trvá již 40 let, a tak je
politováníhodné, že tak velké země jako tyto dvě,
nejsou zatím v této oblasti na patřičné úrovni.“

V současné době Rusko spolupracuje s Norskem
v reformačním úsilí jak zlepšit antidopingové metody
a systémy, včetně možnosti poskytnout dopingovým
komisařům jedné země testovat sportovce druhé
země. Jedním z problémů Ruska je i jeho velká
rozlehlost, která je rozdělena i devíti časovými
pásmy, a i proto je těžké monitorovat a testovat
sportovce, kteří jsou rozptýleni po celé zemi.

Ani jedna z těchto zemí neposlala své delegáty na
zasedání Asociace národních antidopingových
výborů (ANADO), které se konalo v Coloradu
Springs
v listopadu
letošního roku.
Jejich
nepřítomnost
neprošla
bez
povšimnutí
na
dvoudenním setkání, které bylo zaměřeno na výměnu
zkušeností z boje proti dopingu.

„Snaží se to dělat lépe a činí rychlé pokroky“, řekl
Anders Solheim, člen norské antidopingové
exekutivy.

„Vytvoření nezávislého Antidopingového výboru
ještě před OH 2016 musí být prioritou pro vládu
prostřednictvím ministerstva sportu“, řekl Eduardo de
Rose, který je předsedou antidopingového oddělení
Brazilského olympijského výboru.
De Rose řekl, že Brazílie neposlalo žádného delegáta
na toto setkání v Coloradu Springs, protože: „Bez
nezávislého antidopingového výboru to nedává smysl
tam někoho posílat“.
Předseda MOV Jacques Rogge patří mezi ty, kteří
apelují na Rusko, aby zlepšilo svůj antidopingový
program. Navzdory tomu a navzdory brazilským
problémům, dostaly obě země od MOV tu nejvyšší
poctu – možnost pořádat olympijské hry. Ljungqvist
řekl, že by v budoucnu přivítal, aby se kladl větší

Mezinárodní lyžařská federace potrestala Rusko (viz
další článek v tomto bulletinu) za množství problémů
v oblasti užívání zakázaných podpůrných prostředků
a očekává v této oblasti urychlené zlepšení tohoto
stavu.
Stejně jako Rusko, tak i Brazílie se snaží v této
oblasti udělat další pokrok i díky osobnímu podílu
současného brazilského prezidenta Luize Inacia Lulu
da Silvy. Odborníci jsou napjati, jak nová
prezidentka Dilma Rouseffová, která se ujme úřadu
1. ledna 2011, bude pokračovat v tomto započatém
díle. Ještě dva roky před olympiádou bude hostit
Brazílie mistrovství světa ve fotbale, které bude nejen
po organizační stránce, ale i v oblasti boje proti
dopingu prubířským kamenem.
„Věřím, že budou mít vše připraveno ještě před
olympiádou“, řekl Ljungqvist. „Ale co mě zároveň
trochu překvapuje, je to, že tak velká země nemá
zatím ucelený antidopingový program“.
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Nevěří Albertu Contadorovi

Světová antidopingová agentura WADA odmítá
tvrzení španělského cyklisty Alberta Contadora, že
jeho pozitivní test na clenbuterol během letošní Tour
de France souvisí s kontaminací masa.
Přítomnost uvedené zakázané látky v Contadorově
krvi prozradil dopingový test provedený během
letošní Tour. Druhá zkouška (test vzorku B)
přítomnost
clenbuterolu
potvrdila.
Světová
antidopingová agentura WADA zamítla jeho tvrzení,
že se tato látka dostala do jeho těla
z kontaminovaného masa. Zástupci WADA zkoumali
masné výrobky z řeznictví v baskickém Irúnu, které
cyklista snědl, ale žádné stopy clenbuterolu nezjistili.
Dokonce se do hledání této látky zapojila i
zdravotnická a spotřebitelská inspekce při Evropské
unii a prozkoumala téměř 20 tisíc (!!!) vzorků masa
z celého Španělska a nezjistila jediný případ
přítomnosti této látky. „Podle mého názoru je to jen
výmysl“, uvedl odborník na potraviny Portugalec
Fernando Ramos.
Sedmadvacetiletý Španěl je také podezřelý z užití
krevní transfúze,
což je také v rozporu
s antidopingovým řádem. V jeho moči byla laboratoří
v Kolíně nad Rýnem objevena laboratorní přítomnost
plastu, který se používá k výrobě sáčků na transport
krve. Metoda zjištění plastových částic však není
dosud ověřená Světovou antidopingovou agenturou,

takže její výsledky nejdou použít při vyšetřování jako
důkaz.
„Dnes nemůžeme někoho, kdo má v těle zbytky
částic plastu nařknout z toho, že dopoval“, uvedl
vědecký ředitel WADA Olivier Rabin.
Podle něj se mohou závodníci bránit tvrzením, že pili
z plastových láhví nebo jedli maso balené v plastu.
„Když se objeví vysoké hodnoty plastových zbytků,
velmi pravděpodobně to souvisí s transfúzí. Ale
musíme ještě pracovat na tom, abychom se ujistili, že
to tak je na sto procent. Takže zatím i jiná vysvětlení
musíme brát vážně“, doplnil Rabin.
Contadorovy vyhlídky na to, že by nebyl potrestán
dvouletým zákazem jsou velmi malé. Stejně jako on
překročila loni jen minimálně laboratorní meze
citlivosti pro tuto látku třeba atletka Josephine
Onyiaová a arbitrážní soud v Lausanne nakonec pro
ni prosadil dvouletý trest.
Jiného mínění je však Alberto Contador, který si
najal věhlasného švýcarského právníka Rocco
Taminelliho, aby ho „vysekal z této bryndy“ . Takže
tento příběh bude mít ještě pokračování, jak to často
u těchto případů bývá, i když se dá výsledek již
dopředu předvídat…
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Přiznání Bjaerne Riise

Trest pro ruské trenéry

Šéf Dánského antidopingového výboru Jes Evald
kritizuje uvedeného domácího cyklistu za jeho
přiznání ke braní zakázaných látek během jeho
profesionální kariéry, jak to závodník popsal ve své
auto-biografii, která se nedávno objevila na pultech
knihkupectví.

Devět (!!!) trenérů potrestala Ruská lyžařská federace
zákazem činnosti na jeden až čtyři roky kvůli
opakovaným dopingovým prohřeškům jejích
závodníků. Nejdelší čtyřletý distanc dostal mimo jiné
Anatolij Čepalov, trenér a otec trojnásobné
olympijské vítězky Julie Čepalovové. Tresty přišly
krátce poté, co národní olympijský výbor vyhlásil
jako prioritu před zimními hrami v Soči v roce 2014
„očistu“ ruského sportu. Ruský svaz dostal v červnu
na kongresu v turecké Antalyi od mezinárodní
federace FIS pokutu 180.000 švýcarských franků (asi
3,3 milionu korun) za liknavý přístup v boji proti
dopingu. Navíc zástupci FIS doporučili Rusům
vyměnit některé trenéry, přičemž jmenovali hlavně
Čepalova, a také některé lékařské poradce.

Někteří lidé očekávali, že Bjaerne Riis, který byl
v minulosti mj. i vítězem Tour de France, bude
nápomocen v boji proti dopingu třeba i tím, že popíše
třeba způsob braní těchto zakázaných látek, že sdělí,
jak fungoval způsob distribuce a kdo za tím vším
stál. Ale je to pro něj asi těžké, protože je v současné
době majitelem významné cyklistické stáje Saxo
Bank, a tak se stále ještě pohybuje v tomto prostředí.
Známý dánský cyklistický expert Henrik Elmgreen
řekl :“Příběh B.Riise nám něco vypovídá o určitém
období naší minulosti“. Je však jasné, že: „Lidé z
minulosti stále ještě pravděpodobně i dnes hrají
určitou roli v dopingové hře. Stěží si ale dovedu
představit, že právě Riis uvede další osoby, které
dříve a možná i nyní jsou v této špinavé hře
namočeni“.
Koulař Machura dostal trest

Stručně ze světa
•

Pokutu 50.000 EUR (asi 1,23 milionu korun) musí
zaplatit ruský biatlonový svaz za velké množství
dopingových případů svých sportovců.

•

Američtí vyšetřovatelé vyslýchali zástupce
francouzského antidopingového výboru
v souvislosti se stále otevřenou kauzou cyklisty
Lance Amstronga.

Disciplinární komise Českého atletického svazu
udělila koulaři Remigiu Machurovi mladšímu za
pozitivní dopingový test na růstový hormon trest na
dva roky. Zákaz platí zpětně od 12. srpna 2010, kdy
mu byla pozastavena činnost.
Překročené limitní hodnoty hladinu růstového
hormonu odhalili dopingoví komisaři u Remigia
Machury při krevním mimosoutěžním testu
v polovině července. Sportovec sám popírá, že by
mohlo dojít ke zvýšení hodnot „vnější cestou“ a
tvrdí, že překročení limitních parametrů vyvolaly
přirozené okolnosti.
„Podle použité metody analýzy vzorků a podle
vyjádření zástupce Antidopingového výboru ČR, tato
metoda nade vší pochybnost zjistila, že tam muselo
dojít k podání této látky. Obsah té látky nemohl
vzniknout v těle sám“, uvedl předseda disciplinární
komise ČAS Miroslav Ševčík.

Aktuality
•

WADA zveřejnila „Seznam zakázaných látek a
metod“ pro r. 2011. Souhrn hlavních změn (v
češtině i angličtině) a český překlad naleznete na
našich webových stránkách.

•

Vydali jsme aktualizovanou verzi kartiček
obsahujících příklady zakázaných léků pro
sportovce a také obvykle používaných povolených
léků. Kartička tak registrovaným sportovcům
usnadní rozhodnutí, jaké léky lze brát v případě
běžných nemocí. V případě zájmu o zaslání, či
vyzvednutí kartiček, se obraťte na náš sekretariát.
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Statistika dopingových kontrol v ČR (září 2010)
Při soutěži

Mimo soutěž

CELKEM

biatlon
cyklistika
házená
kanoe-rychlost
lyžování
nohejbal
sportovní gymnastika
střelba
veslování
volejbal
CELKEM KONTROL

5
12
0
5
7
2
5
2
7
0
45

4
5
4
0
5
0
0
0
0
4
22

9
17
4
5
12
2
5
2
7
4
67

Celkem sportů
Celkem kontrol

8
45

5
22

10
67

SPORT

Statistika dopingových kontrol v ČR (říjen 2010)
Při soutěži

Mimo soutěž

CELKEM

atletika
baseball
basketbal
curling
cyklistika
dostihy
fotbal
házená
hokej
judo
kulturistika
lyžování
motocyklový sport
národní házená
naturkulturistika
plavání
rugby
silový trojboj
vzpírání
CELKEM KONTROL

0
4
4
8
10
5
8
8
4
4
4
0
4
2
5
4
12
0
4
90

6
0
0
0
0
0
0
4
0
5
0
1
0
0
1
6
0
1
4
28

6
4
4
8
10
5
8
12
4
9
4
1
4
2
6
10
12
1
8
118

Celkem sportů
Celkem kontrol

16
90

8
28

19
118

SPORT

Chcete pravidelně dostávat bulletin?
Zavolejte si o něj na

233 382 700

nebo nám napište na
info@antidoping.cz.

