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Zpráva o systematickém dopingu stáje T-Mobile

Antidopingové konference
Zástupci světových antidopingových orga-
nizací, které jsou členy ANADO (Asociace 
národních a-d organizací), se před konáním 
světové antidopingové konference v Lausanne 
sešli v Dublinu, aby zde diskutovali o aktu-
álních otázkách boje proti dopingu a imple-
mentaci nových předpisů, které počátkem 
roku 2009 spolu se Světovým antidopingovým 
kodexem vyšly v platnost. 

Workshop se tak týkal především otázek no-
vého Standardu pro terapeutické výjimky a 
Standardu pro testování. Oba tyto standardy 
ADV ČR úspěšně přijal a implementoval do 
Standardu pro testování. Oba tyto standardy 
ADV ČR úspěšně přijal a implementoval do 
Standardu pro testování. Oba tyto standardy 

svého programu. 

Výměna informací a zkušeností z těchto ob-
lastí v jiných zemích nejen Evropy, ale i Asie, 

USA, Kanady, Austrálie či Nového Zélandu je 
samozřejmě výbornou příležitostí pro ADV 
ČR ještě zlepšit a zdokonalit své postupy. 
samozřejmě výbornou příležitostí pro ADV 
ČR ještě zlepšit a zdokonalit své postupy. 
samozřejmě výbornou příležitostí pro ADV 

Velká část workshopu byla také věnována 
vzdělávání sportovců, svazů a dalších zain-
teresovaných osob, a také z této oblasti může 
ADV ČR čerpat nové nápady a zkušenosti. 
teresovaných osob, a také z této oblasti může 
ADV ČR čerpat nové nápady a zkušenosti. 
teresovaných osob, a také z této oblasti může 

Otázce vzdělávání a vzdělávacích programů 
bude věnován celý příští worskhop ANADO 
na podzim v Aucklandu na Novém Zélandu.

Na sympóziu WADA v Lausanne se pak řeši-
lo vedení terapeutických výjimek v systému 
ADAMS, problematika krevních testů (v blíz-
ké době je ADV ČR zavede i v ČR) i testování 
ADAMS, problematika krevních testů (v blíz-
ké době je ADV ČR zavede i v ČR) i testování 
ADAMS, problematika krevních testů (v blíz-

na zimních olympijských hrách ve Vancouve-
ru. V průběhu ZOH bude odebráno dva tisíce 
testů krve a moči, při paralympiádě pak 450 
vzorků.

Porušení 
antido-

pingových 
pravidel 

v průběhu 
roku 2009

Jekabs Redlihs
*1982, lední ho-
kej - porušení 
antidopingové-
ho pravidla 2.1 
Směrnice, při 
zápase Extraligy, 
dne 11.2.2009 
–  prednisolon. 

Sportovec pro-
kázal, jakým 
způsobem se 
zakázaná látka 
dostala do jeho 
těla, že použití 
zakázané látky 
nebylo vedeno 
úmyslem zvýšení 
sportovního vý-
konu a tedy při 
rozhodování o 
trestu mohly být 
a bylo použito 
ustanovení čl. 
10.4 Směrnice.

Sakce: varování, 
klub pokuta 20 
000 Kč za nedo-
statečnou pre-
venci.

T o m á š 
Z e c h m e i s t e r 
*1986, silový 
trojboj - poru-
šení antidopin-
gového pravidla 
2.3 Směrnice, při 
MČR juniorů v 
2.3 Směrnice, při 
MČR juniorů v 
2.3 Směrnice, při 

benčpresu, dne 
21.2.2009.

Sportovec pode-
psal a tím přijal 
výzvu k dopin-
gové kontrole 
a poté se nedo-
stavil k odběru 
vzorku.

Sakce: dva roky.

Skupina expertů ukončila 
dvouleté vyšetřování dopin-
gové praxe nemocnice ve 
Freiburgu, které ukazuje na 
systematický doping členů 
cyklistické stáje T-Mobile 
pod dohledem dvou lékařů 
stáje Lothara Heinricha a 
Alberta Schmida.

V průběhu osmé etapy  
Tour de France 2006 lékař 
týmu T-Mobile Heinrich 
odletěl do Basileje, kde si 
půjčil auto a v nedaleké ne-
mocnici ve Freiburgu zane-
chal sedm krevních vzorků, 
které byly pravděpodobně 
dříve odebrány členům 
týmu. Ještě téhož dne se 
vrátil zpátky k týmu.

Jezdci týmu totiž dostali 
o týden dříve - na začátku 
Tour autologní transfuzi a 
nyní nastal čas na testování, 
čehož se ještě téhož veče-
ra v laboratoři nemocnice 
zhostil jeden z Heinricho-
vých asistentů.

Zpráva na více jak šedesáti 
stránkách detailně popisuje 
manipulaci páchanou členy 
týmu po dobu dvanácti let – 

od 1995 do 2007. Autoři sle-
dovali stovky stop, prozkou-
mali cash flow nemocnice, 
prošli svazky místního pro-
kurátora i policejní záznamy 
a vyzpovídali 77 svědků. 
Zkoušeli i pohovořit s řadou 
dalších, ale profesionální 
cyklisté jako Jan Ullrich, 
Matthias Kessler, Andreas 
Klöden nebo Udo Bölts se 
s nimi nechtěli bavit.

Podle nálezů zprávy za sys-
tematickým dopingem stojí 
jednoznačně Heinrich se 
Schmidtem, kteří cyklisty 
stáje Deutsche Telekom a 
posléze T-Mobile zásobo-
vali zakázanými látkami od 
devadesátých let minimál-
ně do roku 2006. Obstará-
vali jim mimo jiné NeoRe-
cormon (syntetickou verzi 
EPO), Genotropin (růstový 
hormon), Nestor, Andriol, 
Kryptocur (vše obsahuje 
testosteron), preparát Di-
prophos obsahující korti-
kosteroidy a další.

Cyklisti si u nich sami 
mohli doping objednat 
textovou zprávou nebo 
emailem. Stačilo napsat 

první písmeno preparátu 
nebo použít nějaký kód. 
Například „Luft“ (vzduch) 
znamenal EPO. Lékaři si 
totiž dávali velký pozor, aby 
jejich spojení s dopingem 
nevyšlo na povrch. Mimo 
jiné také sportovcům psali 
falešné lékařské zprávy, na 
jejichž základě například 
Patrik Sinkewitz dostal od 
Mezinárodní cyklistické 
unie (UCI) terapeutickou 
výjimku na kortikoid beta-
methason.

Důkazy, které zpráva podá-
vá, vysvětlují, jak mohl tým 
T-Mobile v roce 2006 na 
Tour de France vyhrát tý-
movou klasifikaci a Klöden 
dorazit do Paříže jako třetí 
v celkovém pořadí. Prévě 
Klöden nebyl jako jediný 
z aktérů dosud za doping 
potrestán, neboť se odmítá 
přiznat.

Rozkrytý systém si s ničím 
nezadal s propracovaným 
systémem státního dopingu 
ve Východním Německu. 
Společným znakem byla i 
ignorace vysokého hazardu 
zdraví cyklistů.
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Statistika dopingových kontrol v ČR (březen 2009)
Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet
atletika                5   1    6
basketbal     8   0    8
biatlon     4   1    5
cyklistika           0   3    3
florbal     8   0    8
hokej   12   0  12
judo     0   9    9
kanoe - rychlost    0   1    1
kanoe - slalom    0   3    3
lyžování    20   3  23
moderní gymnastika    4   0    4
snowboarding    4   0    4
stolní tenis        5   0    5
veslování     0   7    7
volejbal   12   0  12
vzpírání     0   6    6
zápas     8   0    8

Celkem sportů  11   9  17
CELKEM KONTROL         90 34                 124

Doping ve Finsku
Výzkum finského ministerstva 
školství odhalil šokující sku-
tečnost, že zhruba dvě procen-
ta tamních mužů vylepšovala 
v minulosti svoji výkonnost či 
vzhled použitím zakázaných 
látek. To odpovídá více než 
padesáti tisícům Finů!

Ministerstvo proto plánuje 
zřídit anonymní poradenskou 
linku, kde by se dopující moh-
li zeptat profesionálního zdra-
votníka na negativní důsledky 
dopingu tak, jak fungují v dal-
ších skandinávských zemích.

Typickým finským uživatelem 
dopingu je mladý muž chodící 
do posiloven za účelem nabytí 
svalů, což může několikamě-
síční steroidová kůra výrazně 
urychlit. Ale ty důsledky!

Testy před OH
Američtí sportovci na cestě 
za olympijskými kruhy loni 
prošli více než 8 500 dopingo-
vými kontrolami. Antidopin-
gová agentura USA (USADA) 
zorganizovala 8 532 kontrol, 
z nichž 5 047 se uskutečnilo 
mimo soutěž a 3 758 zahr-
novalo sportovce tří dopin-
gem nejohroženějších sportů 
– cyklistiky, plavání a atletiky.

Atleti byli testování 1965krát 
– jen počet odběrů hvězd 
Bryana Claye, Allyson Feli-
xové, Tysona Gaye a Dee Dee 
Trottera dá dohromady číslo 
109. Plavci prošli 917 kont-
rolami, z nichž  jen Natalie 
Coughlinová, Michael Phelps 
a Dara Torresová se postarali 
o 103 z nich.

USADA potrestala 25 spor-
tovců (od napomenutí až 
po doživotní zákaz činnos-
ti) mezi nimiž byli i cyclis-
ta Stephen Alfred, sprinter 
Jerome Zouny, zápasník Joe 
Warren nebo atletický trenér 
Trevor Graham. 

USADA vedle testování usku-
tečnila v 41 městech 23 států i 
vzdělávací programy, jichž se 
zúčastnilo 15 840 sportovců a 
spol. ze 35 sportů.

Statistika dopingových kontrol v ČR (duben 2009)
Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž       Celkový počet
atletika                8 14  22
box     4   0    4
cyklistika                 3   1    4
fotbal   20   0  20
házená      8   0    8
hokej    4   0    4
judo     5   0    5
kanoe - rychlost    5   4    9
korfbal    4   0    4
moderní pětiboj    0   4    4
orientační běh    5   0    5
plavání   24   2  26
pozemní hokej    4   0    4
přetláčení rukou         5   0    5
silový trojboj   16   0  16
sportovní gymnastika 0   1   1
squash    4   0    4
veslování     5   0    5
volejbal   15   0  15
vzpírání     5   0    5

Celkem sportů  18   6  20
CELKEM KONTROL        144 26                170


