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Londýn 2012 

GlaxoSmithKline, britský výrobce léků, 
postaví v rámci sponzorské smlouvy za 
10 miliónů liber antidopingovou labora-
toř, kde budou otestovány vzorky tisíců 
sportovců účastnících se olympijských a 
paralympijských her 2012.

Je to poprvé v historii OH, kdy bude anti-
dopingový program sponzorován. Dopo-
sud pokrývaly náklady nezávislé labora-
toře místní organizační výbory. Smlouvu 
bojovníci proti dopingu uvítali s nadše-
ním, ovšem vyjádřili i své obavy před ko-
merčními zájmy druhé největší farmaceu-
tické společnosti na světě. Pochybnosti o 
potenciálním vlivu GSK panují především 
kvůli lékům obsahující látky ze Seznamu 
zakázaných látek a metod z hlediska do-
pingu, které GSK vyrábí. Mluvči společ-
nosti však podobné spekulace vyvrátil.

GSK poskytne vybavení a vědce do labo-
ratoře, která bude akreditována WADA. 
Díky tomu se bude moci udělat více kon-
trol, než se původně zamýšlelo. Oproti 5 
000 testů vykonaným na OH 2008, chtějí 
nyní organizátoři otestovat polovinu z 
10 500 olympioniků a 1 500 paralympiků.

 
WADA znepokojena španělským 

soudem 

Prezident Světové antidopingové agentury 
(WADA) John Fahey vyjádřil znepokojení 
nad pomalou prací španělské justice a nad 
jejím odmítnutím vydat WADA průkaz-
ní materiál (krevní konzervy) týkající se 
Operace Puerto. Není prozatím známo, 
zda je soud WADA a Mezinárodní cyk-
listické unii (UCI) nehodlá vydat nikdy 
či jen do uzavření vyšetřování. „Ačkoliv 
jsme tímto rozhodnutím frustrováni, zů-
stáváme optimisty, že vhodné potrestání 
stále čeká na ty, kteří mohli podvádět,“ 
řekl Fahey.

Odvolání ředitele ADV ČR

Ke dni 1.11.2009 byl odvolán 
dosavadní ředitel Antidopin-
gového výboru ČR Dr. Jaroslav 
Nekola a do této funkce byl 
ministryní školství, mládeže a 
tělovýchovy jmenován dlou-
holetý šéf Exekutivy ADV ČR  
RNDr. Jan Chlumský.

Tuto funkci převzal do doby 
ukončení výběrového řízení, 
které právě probíhá.

Thanouová k Etické komisi

Řecká sprinterka Ekateri-
ni Thanouová se odvolala k 
Etické komisi Mezinárodního 
olympijského výboru, protože 
nedostala zlatou medaili ze 
závodu na 100 metrů z olym-
piády v Sydney 2000, kterou 
původně vyhrála Američanka 
Marion Jonesová.

Jonesové byla medaile (spolu 
s dalšími čtyřmi) odebrána 
v prosinci 2007 za přiznané 

používání dopingu. MOV se 
však rozhodla zlato Thanouo-
vé dodatečně neudělit, protože 
se sama zapletla do dopingu 
a v předvečer OH v Aténách 
2004 zfingovala dopravní ne-
hodu, aby se vyhnula dopin-
gové kotrole. Jelikož se záro-
veň jednalo o třetí zmeškaný 
pokus sprinterku dostihnout, 
dostala dvouletý trest. MOV 
místo zlaté medaile jen ověn-
čila druhým stříbrem původně 
třetí Taynu Lawrencovou z Ja-
majky a bronz připadl legen-
dární Merlene Otteyové.

Právníci Thanouové požádali 
o změnu rozhodnutí z dese-
ti důvodů, které zahrnovaly 
i zneužití moci, diskriminaci 
nebo porušování lidských práv. 
Gregory Ioannidis, který celý 
tým vede, pak nevyloučil ani 
soud o několik miliónů dola-
rů. Mluvčí MOV však zůstává 
klidný: „Máme silné morální 
a dobré zákonné právo zlatou 
medaili neudělit,“ říká.

Chcete pravidelně         

  dostávat bulletin?
 Zavolejte si o něj na 

233 370 149 nebo  
   nám napište na  

 info@antidoping.cz.

ADV ČR přeje všem šťastný nový rok 2010



Statistika dopingových kontrol v ČR (listopad 2009)
Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž           Celkový počet
basketbal              16   0  16    
biatlon           0   8    8    
box              4   0    4    
cyklistika     4   0    4
florbal     8   0    8
fotbal   16   0  16
házená               16   0  16    
hokej      8   0    8    
plavání      0   4    4
rugby          4   0    4 
silový trojboj                4   0    4
triatlon     0   1    1
veslování     4   0    4 
vodní pólo             4   0    4    
volejbal   12   0  12
vzpírání     0   7    7
zápas     0   4    4

CELKEM KONTROL     100 24  124  
Celkem sportů  12   5  17
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         Ze zahraničí
•  Rakouská antidopin-
gová agentura (NADA) 
začala vyšetřovat případ 
běžce na lyžích Christi-
ana Hoffmana, kterého 
podezřívá z používání do-
pingu. NADA se nechce 
k případu blíže vyjadřovat 
a až do vynesení rozsudku 
nehodlá olympijskému ví-
tězi ze Salt Lake City 2002 
pozastavit činnost. Hoff-
man, který bude v příštích 
týdnech NADA vyslyšen, 
tvrdí, že neprovedl nic za-
kázaného.

•  Řada bermudských 
sportovních organiza-
cí a svazů dostala od 
ministerstva sportu 
důrazné varování, že 
musí počínaje 1. 1. 2010 
postupovat podle regulí 
WADA nebo jim bude 
hrozit ztráta dotací, zá-
kaz používání státních 
zařízení či reprezentace 
sportovců na meziná-
rodních akcích. Podle 
ministerstva se jedná 
o většinu sportovních 
svazů ostrovního státu.

• Švédská policie zadr-
žela 40 lidí zapletených 
do distribuce růstového 
hormonu. Zatčení byli 
kulturisté a zaměstnanci 
fitness center ve věku 20 
až 45 let ze Stockholmu, 
Göteborgu, Malmö a 
dalších devíti menších 
měst. Policie zahájila vy-
šetřování v květnu poté, 
co celníci nalezli velký 
balík lidského růstové-
ho hormonu na letišti 
Arlanda (Stockholm). 
Podle tamního zákona 
jim hrozí až čtyři roky 
vězení.

Statistika dopingových kontrol v ČR (prosinec 2009)
Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž           Celkový počet
atletika     0   3    3
basketbal                4   0    4    
biatlon           5   0    5    
cyklistika     9   0    9
florbal     8   0    8
fotbal   12   0  12
házená                 4   0    4    
hokej      4   0    4    
krasobruslení    5   0    5
mod. gymnastika    0   2    2
plavání      2   0    2
rychlobruslení    0   3    3
stolní tenis              4   0    4
triatlon     0   2    2
volejbal     4   0    4

CELKEM KONTROL     61 10  71  
Celkem sportů  11   4  15


