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Zimní evropský olympijský festival mládeže 
 

 
 
V Liberci se uskutečnil v termínu 12. – 19. února 
letošního roku již desátý ročník Festivalu (EYOWF). 
Soutěže, které se konaly pod záštitou Evropského 
olympijského výboru, Českého olympijského výboru 
a Libereckého kraje, byly určeny pro mladé nadějné 
závodníky, kteří by v budoucnu měli tvořit jádro 
účastníků zimních olympiád pro „dospělé“. Celkem 
se akce zúčastnilo 1.500 účastníků a na zdárném 
průběhu akce se podílelo přes 500 dobrovolníků. 
Prezidentem organizačního výboru byl jmenován 
Roman Kumpošt a výkonnou ředitelkou Kateřina 
Nyčová. 
 
Nejvýznamnějším hostem na zahájení i na některých 
soutěžích byl předseda Mezinárodního olympijského 
výboru Jacques Rogge, který mj. prohlásil: „Tento 
festival je velkou motivací pro mladé evropské 
sportovce, neboť dává smysl jejich kariéře už 
od samého počátku.“ Sám Rogge patří 
ke spoluzakladatelům Festivalu v devadesátých 
letech minulého století, kdy byl zvolen do nejvyšší 
funkce v MOV. 
 
Dalším významným zahraničním hostem byl 
anglický lord Colin Moyniham, který získal , jako 
kormidelník britské osmy, stříbrnou olympijskou 
medaili na Hrách v Moskvě. V minulosti působil jako 
ministr pro sport ve  vládě Margarethy Thatcherové. 
V současné době pomáhá s přípravou olympiády 
v Londýně 2012. Na adresu pořadatelů 
prohlásil:“Takové dobrovolníky jako na EYOWF 
2011 bychom v Londýně 2012 brali.“  
 
 

 
Slavnostního zahájení a zapálení Olympijského ohně 
se také zúčastnili předseda Evropských olympijských 
výborů (EOV) Patrick Hickey, předseda senátu ČR 
Milan Štěch, hejtman Libereckého kraje Stanislav 
Eichler.Na akci se také přijeli podívat další bývalí 
význační sportovci Vlade Divac, Katarina Wittová, 
Věra Čáslavská, Jan Železný, Květa Pecková a mnozí 
další. Patronátu jednotlivých sportů se ujali naši 
v současnosti nejlepší reprezentanti – Lukáš Bauer, 
Ondřej Bank a Tomáš Verner. 
 
V minulosti na tomto festivalu závodil i ruský 
krasobruslař J. Pljušenko, který se později stal 
olympijským vítězem i mnohonásobným šampionem 
světa i Evropy. Třeba na něj naváže i náš zlatý 
medailista z Liberce Petr Coufal. 
 
Na této nejvýznamnější mládežnické akci letošního 
roku pořádané na území České republiky nechyběli 
ani zástupci českého Antidopingového výboru. 
Exekutiva provedla mezi účastníky 30 odběrů (z toho 
bylo odebráno 8 vzorků mezi lyžaři-běžci, 3 
v severské kombinaci, 3 při skocích, 4 ve sjezdovém 
lyžování, 4 mezi biatlonisty, 6 v ledním hokeji a 2 
v krasobruslení). 
 
Závodníci i doprovod si mohli zasoutěžit ve Fun 
zóně“ olympijské vesnice v Liberci - Harcově 
v kvízu o dopingu. Po jeho vyplnění obdrželi luštitelé 
drobné propagační dárky a informační barevný leták 
pod názvem „Nebezpečí dopingu“, který byl 
ve spolupráci  se světovou agenturou  WADA  vydán 
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a připraven v pěti jazykových mutacích – česky, 
anglicky, francouzsky, německy i rusky a byl volně 
přístupný i pro ty, kteří se do kvízu nezapojili. 
 

 
 
Hostesky měly na sobě zelená trička 
Antidopingového výboru a jejich barva připomenula 
myšlenku boje za čistý sport bez drog. Účastníci se 
formou kvízu WADA („Outreach program“) - zadání 
se denně sestávalo z deseti otázek v různých 
jazykových mutacích -  dozvěděli mnoho důležitých 
informací z této oblasti. O tomto programu byli také 
informováni prostřednictvím festivalových novin 
„Cool News“, které vycházely denně, a to jak 
v anglické, tak i v české mutaci. 
 

 
 
Cílem těchto aktivit bylo přesvědčit mladé 
závodníky, aby soutěžili v duchu fair play a hlavně 
bez dopingu. Především mladí sportovci by se měli 
řídit heslem WADA: “Play True Generation.“ 
 

 
Antidopingový výbor také připravil na tuto akci 
„Desatero, proč nedopovat“ v českém a anglickém 
jazyce. Plakáty, s deseti nejdůležitějšími body 
shrnujícími negativní důsledky používání dopingu na 
zdraví sportovce, byly vylepeny v počtu 30 kusů 
především ve „Fun zóně“ a dále na mnoha dalších 
místech areálu olympijské vesnice Harcov. 
 

 
K propagaci těchto myšlenek jsme využili i plakát 
„Škodlivost a vedlejší účinky anabolických steroidů“. 
Velký formát plakátu se vylepil na mnoha místech a 
jeho zmenšenina velikosti A4 byla volně k dispozici 
všem závodníkům i doprovodu. 
 
Osvětový program („Outreach Program“), připravený 
Antidopingovým výborem ČR a částečně 
financovaný světovou antidopingovou agenturou 
WADA, se setkal s kladným ohlasem všech 
zúčastněných. 
 

 
Příští mládežnický Festival se uskuteční v roce 2013 
v zimním středisku rumunského města Brašov. 
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Štybar o dopingu 

 
Dvojnásobný světový šampion v cyklokrosu 
a nejlepší cyklokrosař uplynulé sezony poskytl 
po svém vítězství na mistrovství světa v německém 
Sankt Wendelu obsáhlý rozhovor pro deník Sport, 
který vyšel 5. února 2011. Z tohoto článku vyjímáme 
některé pasáže, kde Zdeněk Štybar prezentuje své 
názory na doping i zkušenosti z těchto  kontrol: 
 
 pokud nedopujete, i když si ostatní myslí opak, 

můžete mít čistou hlavu 
 
 každý sportovec je sám zodpovědný za braní 

dopingu 
 

 cyklistika se hodně vyčistila, ale pořád se s ní 
doping spojuje 

 
 dva týdny před šampionátem jsem měl deset 

dopingových kontrol, dokonce v sobotu, v 
předvečer startu šampionátu, byli u mě komisaři 
ráno v osm a potom zase v osm večer 

 
 není to nic příjemného, když se někdo na vás 

dívá, jak čůráte do kelímku 
 

 kdyby se doping povolil, najdou se pitomci, kteří 
by to hned zneužili 

 
 systém kontrol je dobře zavedený, ale nesmí se to 

přehánět. Kolikrát si děláme s klukama srandu, že 
bychom měli mít náramek s GPS, aby si nás 
mohli komisaři najít, kde potřebují. 

 

 
Nová laboratoř 

 
Výkonný výbor WADA akreditoval dne 20. ledna 
2011 novou laboratoř v kazachstánském městě 
Almaty. Proces schvalování její akreditace započal 
již v roce 2007, což jenom potvrzuje, jak je těžké 
přísné standardy kvality WADA splnit.  
 
„Jsme rádi, že můžeme přivítat do sítě WADA nově 
akreditovanou laboratoř v Almatě“, uvedl prezident 
WADA John Fahey, a potom ještě dodal:“Tato 
laboratoř sehraje důležitou roli při pokrytí této 
oblasti, která zatím neměla žádné akreditované místo 
ke kontrole odebraných antidopingových vzorků“. 
 
Za kandidáty akreditace byly přijaty další tři 
laboratoře v Buenos Aires (Argentina), Dauhá 
(Katar) a v Mexico city a WADA s nimi započala 
schvalovací proces k jejich oficiálnímu uznání. 
 

Hra Koule vzedmula vášně 
 
Autorem této rozhlasové hry je známý, renomovaný 
dramatik David Drábek (40 let), jinak dvojnásobný 
držitel ceny Alfréda Radoka. 
 
Ve své satiře ztvárnil dvě fiktivní postavy – atletické 
reprezentantky Milenu a Radmilu, které skutečně 
připomínají naše bývalé atletky. Obě byly ve své 
době šampionkami a dokonce světový rekord jedné 
z nich je nejdéle platným rekordem v atletice.  
 
Tyto dvě bývalé závodnice v reakci na tuto hru, ve 
které je hlavně propírán problém tehdy státem řízené 
distribuce dopingu a důsledky jeho užívání na zdraví 
sportovců, shodně prohlásily, že se jedná o cílený 
atak a že je hra urážející a ponižující. Možná, že to 
jenom u prohlášení neskončí, protože se již chystají 
různé žaloby za pomluvu, na ochranu osobnosti 
a společenské prestiže. 
 

Pechsteinová se vrací 
 
Známá Němka Claudia Pechtsteinová se po vypršení 
dvouletého trestu za doping vrací k závodění. 
Pětinásobná olympijská vítězka ke svému návratu 
řekla: „Skončila moje  dvouletá  noční  můra.  Nikdy 
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neodpustím těm, kteří mě tak mučili, ale už jsem za 
tím udělala tlustou čáru“. Zde je však nutno 
podotknout, že si „noční můry“ zapřičinila sama, 
protože dopovala.  
 

Celá rodina je potrestaná 
 
Jak jsme vás již informovali v jednom z našich 
dřívějších čísel bulletinu v článku „Trest pro celou 
rodinu“, byla již v minulém roce vyšetřována rodina 
italského cyklisty Lorenza Bernucciho i on sám 
z braní a napomáhání k užívání nedovolených 
podpůrných prostředků. Nyní je vyšetřování u konce 
a verdikt velice tvrdý. Závodník dostal pětiletý 
distanc. Jeho manželka, matka a tchán čtyřletý zákaz 
činnosti. Bratr Alessio byl potrestán na tři roky. 
Podle italského antidopingového výboru měli všichni 
co do činění s krevním dopingem, za což jim výbor 
uložil navíc ještě pokutu 540.000 eur, tj. téměř 13 
miliónů korun. Lorenzo Bernucci však popírá, že by 
jeho příbuzní byli zapojeni do dopingu. 
 

Otrávil se vlastní krví 
 
Neuvěřitelné, nepochopitelné, skandální. Tak reaguje 
cyklistický svět na zprávy o dopingu Itala Riccarda 
Ricca, který se po domácí transfúzi zkažené vlastní 
krve ocitl dne 6. února letošního roku v nemocnici 
v kritickém stavu s poškozenými ledvinami a plicní 
embolií. Případ začala vyšetřovat italská policie, 
která už obdržela lékařskou zprávu. Místo účasti na 
Tour Mediteraneé leží v modenské nemocnici a vedle 
zničené kariéry mu hrozí i poškození ledvin. 
 
„Zahrával si se smrtí. To se nedá tolerovat,“ zlobil se 
Paolo Bettini, bývalý profesionální jezdec a současný 
trenér italské reprezentace. „Idiot zůstane idiotem. 
Měli bychom ho odpálit na měsíc. Takový čin může 
udělat jen člověk, který si neváží vlastního života. Je 
mi líto, v jakém je Riccardo stavu, ale dostal se 
do něj sám. Navíc znovu pošpinil celou cyklistiku,“ 
láteřil mistr časovek Švýcar Fabian Cancellara. 
 
Vedle zdravotního poškození čeká jezdce 
s přezdívkou „Kobra“ i vyhazov ze stáje Vacansoleil 
a  za  tento  přečin  může  zároveň jít, podle italských 
 
 

 
zákonů, až na tři roky do vězení. Další smutnou 
skutečností na tomto případu je i to, že celou tuto 
„proceduru“ zároveň sledovala i jeho přítelkyně 
(jinak cyklokrosová závodnice - shodou okolností 
také v minulosti podezřelá z dopingu) Vania 
Rossiová. „Pro jeho vlastní  dobro,  pro  dobro jeho 
rodiny i celé cyklistiky by měl Ricco opustit náš 
sport sám,“ uvedl prezident italské cyklistické 
federace Renato di Rocco a dodal:“Musí se dostat 
z tohoto začarovaného kruhu, v němž uvízl, a znovu 
objevit sám sebe jako člověka. Z morálního hlediska 
jde o skutečnou katastrofu.“ 
 
V jeho kauze však nejde o první případ pozitivního 
dopingového testu. Již jako junior dostal v roce 2008 
za použití EPO dvacetiměsíční trest. Dokonce i v září 
minulého roku mu policie při razii zabavila podezřelé 
tablety. Že se však nejedná jenom o problémy 
nějakého bezvýznamného jezdce svědčí na druhé 
straně jeho výsledky: 
 
 2. místo na Giro d’Italia (2008) 

 
 dvojnásobný vítěz etap na Tour de France (2008) 

 
K uvedenému případu se vyjádřil i RNDr. Jan 
Chlumský, vedoucí Exekutivy pro kontrolu dopingu. 
Mimo jiné prohlásil:“Je to pořádný extrém“, řekl 
na úvod a dále pokračoval:“Na tomto případu je 
vidět, že si bohužel cyklisté nedají pokoj. Většinou 
dělají takové věci pod dohledem lékařů, takže se jim 
nakonec nic nestane. Případ Ricca, kdy to člověk 
zkouší na vlastní pěst a ocitne se v ohrožení života, je 
ale pořádný extrém. Navíc doping není u něj ničím 
novým, je to jeho opakované provinění a může již 
dostat distanc od osmi let až po doživotí. Je 
to závažné porušení antidopingových pravidel. 
S případem podobného typu jsem se u nás ani 
nesetkal“.  
 

Armstrong ještě jednou 
 
Je zajímavé, že i potom, co tento cyklista skončil 
v lednu letošního roku oficiálně s profesionální 
cyklistikou, je stále ve středu zájmu medií a také 
různých dohadů.  To  ukazuje  na  to, že se o něj stále 
 
 



Bulletin Antidopingového výboru ČR 
                      číslo 2/2011, únor 

 

 
zajímají, jak fanoušci, novináři i různí vyšetřovatelé, 
a to i přesto, že je již ve sportovním „důchodu“. 
 
V našem domácím tisku jsme si například mohli 
v únoru přečíst, že Lance Armstrong podstoupil za 
posledních deset let přes 400 antidopingových testů 
a že žádný jiný sportovec neodevzdal komisařům 
více litrů moči a krve. Výsledek? Všechny dopingové 
testy byly negativní. Po americké celebritě šel téměř 
každý – a zatím nikdo neuspěl. Dopingoví komisaři 
odebírali pravidelně jeho vzorky, o usvědčení z braní 
nedovolených látek se snažili organizátoři závodů, 
soupeři i bývalí spolujezdci. Všichni marně. Takže 
sedm triumfů z Tour de France, a také tituly mistra 
světa, zatím v životopisu legendy zůstalo. 
 
Názory na výkony Armstronga však rozdělily 
sportovní veřejnost na jeho zastánce, kteří tvrdí, že 
jde o největší výkony v historii sportu a jeho 
nepřátele, kteří říkají, že jde o největší podvod. 
 

Contador (zatím) omilostněn 
 
Celý sportovní svět se zájmem sleduje vývoj tohoto 
případu, o jehož průběhu jsme Vás informovali 
v předešlých číslech našeho Bulletinu. 
 
Zde jsou tedy čerstvé novinky. V lednu 2011 oznámil 
Španělský cyklistický svaz, že Alberto bude 
potrestán ročním zákazem činnosti, což by mělo za 
následek, že by se vítězem Tour de France 2010 stal 
Lucemburčan Andy Schleck. Většina lidí, znalých 
pravidel antidopingu v tu chvíli doporučovala 
Contadorovi, aby trest přijal a již se neodvolával, 
protože by snadno mohl utržit trest zákazu činnosti 
na dva roky. Závodník však těchto rad a doporučení 
nedbal a proti rozsudku se odvolal. V předvečer 
rozhodnutí o odvolání se do věci vložil španělský 
premiér Luis Zapatero, který prostřednictvím 
Twitteru prohlásil, že není žádný právní důvod k jeho 
potrestání. Zdá se tak, že názor premiéra „zabral“, 
protože druhý den jsme se dočetli v novinách, že byl 
Contador odvolací komisí Španělské federace 
omilostněn. Překvapení z tohoto rozhodnutí 
neskrývali ani nejvyšší představitelé UCI v čele 
s jeho prezidentem, tak i závodníci, kteří byli 
za  podobný  prohřešek  v   minulosti   již   potrestáni. 
 
 

 
Zde jmenujme alespoň dalšího hříšníka Španěla 
Valverdeho, který si v současnosti odpykává 
dvouletý trest. Tento verdikt Španělské cyklistické 
federace nemusí však být konečný, protože ho může 
zvrátit ještě např. mezinárodní cyklistická unie UCI 
a též Rozhodčí soud pro sport (CAS) v Laussane. 
Navzdory svému omilostnění se však Contador 
rozhodl nejíst maso, kterým se údajně do jeho těla 
dostala zakázaná látka clenbuterol. Příště se tak může 
tato látka dostat do jeho těla už jenom 
z kontaminovaných špaget, rajských… 
 

Novinky - WADA : 
 
 Švýcar Frédéric Donzé se stal od 1. února 2011 

ředitelem evropské kanceláře WADA se sídlem 
v Lausanne. Jako bývalý žurnalista a editor 
spolupracoval s WADA od roku 2002 přímo na 
centrále v Montrealu.Působil jako tiskový mluvčí 
a manager pro styk s veřejností a podílel se na 
přípravě a realizaci různých projektů WADA 
 

 Prezident WADA John Fahey se společně s 
generálním ředitelem Davidem Howmanem a 
evropským ředitelem Frédéricem Donzé setkal se 
zástupci německého, francouzského a britského 
antidopingového výboru. John Fahey zahájil se 
svými spolupracovníky evropskou misi 7. února 
v Německu, poté následovala 10. února návštěva 
Francie a poslední zastávkou se stala Anglie. Při 
návštěvě starého kontinentu se zároveň setkal se 
zástupci Evropské komise a Interpolu. 
Předmětem všech setkání bylo předávání 
zkušeností a dále strategie a priority boje proti 
dopingu. 

 
Stručně : 

 
 Rozhodčí komise Českého olympijského výboru 

odmítla odvolání koulaře Remigia Machury 
mladšího a potvrdila mu tak dvouletý trest za 
doping, který dostal loni v září. Pokud se nic 
nezmění, přijde závodník o olympiádu 
v Londýně. Před 26 lety měl pozitivní dopingový 
test  i  jeho  otec Remigius  Machura starší,  který 
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závodil ve stejné disciplíně jako jeho syn. 
Můžeme tak říci, že jablko nepadlo daleko od 
stromu…  
 

 Řecká sprinterka Ekaterini Thanuová podle 
serveru HellenicAthletes.com dostala koncem 
minulého roku tajně zlatou olympijskou medaili 
za vítězství v závodě na 100 m na Hrách 
v Sydney. Zlatá medaile byla odebrána Marion 
Jonesové, která byla usvědčena z dopingu. Bude 
proto zajímavé i nadále sledovat vývoj dopingové 
kauzy Kenteris Thanuová z athénské olympiády 
2004, o které jsme již dříve psali a která zdaleka 
ještě není u konce 
 

 Trenér Martiny Sáblíkové, naší bronzové 
medailistky z mistrovství světa ve víceboji, 

 

 
prohlásil po jeho skončení, že Martinu poškodila 
dopingová kontrola. Petr Novák dále sdělil, že 
jeho svěřenkyně musela podstoupit kontrolu 
v pátek, jako ostatní medailové závodnice a navíc 
ještě v sobotu před závodem, což není dobré. 
Závodnice by podle něj měla relaxovat a ne jít na 
doping. Veliká četnost kontrol však pokračuje i 
nadále. Martina se musela podvolit již čtvrté 
kontrole v pěti dnech. Hned po příletu do Salt 
Lake City, kde později vytvořila nový světový 
rekord na 5.000 m, na ni čekali dopingoví 
komisaři.  „Čtyřikrát za pět dní je hodně, může to 
ovlivnit regeneraci“, připouští i RNDr. Jan 
Chlumský, vedoucí Exekutivy pro kontrolu 
dopingu. 

 
Redakční uzávěrka únorového čísla: 23.2.2011 

 
 

 
 
 
 
 
 

Statistika dopingových kontrol v ČR (únor 2011) 
 

SPORT Při soutěži  Mimo soutěž CELKEM 
atletika             20 0 20 
badminton            4 0 4 
basketbal 4 0 4 
biatlon              6 0 6 
fotbal               4 7 11 
házená               4 0 4 
hokej                8 0 8 
kanoe-rychlost       0 3 3 
lyžování             5 0 5 
plavání              5 0 5 
sáně                 5 0 5 
silový trojboj       5 1 6 
veslování            5 0 5 
volejbal             4 0 4 
vzpírání             0 6 6 
Celkem sportů        13 4 15 
Celkem kontrol       79 17 96 

 
 
 
 


