
Fernandez 
suspendován

Španělská atletická 
federace suspendo-
vala chodce na 20 
kilometrů Francis-
ca „Paquilla“ Fer-
nandeze poté, co 
se přiznal k držení 
zakázané dopingo-
vé látky.  Stříbrný 
medailista z olym-
pijských  her 2004 
řekl, že policii i 
sportovním orga-
nizacím prozradil, 
o jakou látku se 
jednalo. Veřejně to  
neoznámil, pouze 
se tak spekuluje o 
EPO. Fernandez 
však stále tvrdí, že 
látku nepožil.  De-
taily suspendace 
nebyly zatím ozná-
meny.

Fernandez byl 
v listopadu vyšet-
řován  v souvislos-
ti s Operací Grial, 
antidopingové ra-
zii, při které bylo 
zatčeno 11 lidí.

Bude ruský dopingový problém vyřešen do Soči 2014?
Rusko musí zlepšit 
systém boje proti do-
pingu nebo bude ris-
kovat pošpinění ima-
ge ZOH 2014 v Soči. 
Rusko v minulých le-
tech patřilo mezi nej-
více skloňované země 
v souvislosti s dopin-
gem. Mnoho spor-

tovců bylo testováno 
pozitivně na doping. 
Jen pro připomenutí 
– potrestání byli nej-
větší ruská medailo-
vá naděje v běhu na 
lyžích pro Vancouver 
Alena Sidková, troj-
násobná olympijská 
vítězka v běhu na ly-

žích Julia Čepalovová 
nebo olympijský vítěz 
v biatlonu z roku 2006 
Jevgenij Dementějev. 
Možná i proto se Rus-
ko muselo tentokrát 
spokojit s mnohem 
tenčí medailovou 
sbírkou než obvykle.
Viceprezident MOV 

Thomas Bach prohlá-
sil: „Myslím, že Ru-
sové již pochopili, že 
mají s dopingem pro-
blém. Pokud ale ne-
začnou bojovat s do-
pingem jako ostatní 
země, vrhne to na 
olympijské hry v Soči 
negativní stín.“
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Rakousko tvrdě v boji proti dopingu

Bojovat tvrdě s dopin-
gem se letos rozhodlo 
Rakousko. Jak jste si 
mohli všimnout, roz-
hodlo se do Vancouve-
ru neposlat mužský tým 
běžců na lyžích. „Jela 
jen jedna žena,“ řekl 
Peter Schroecksnadel, 
prezident Rakouské ly-
žařské federace. „Když 
máte problém, musíte 
ho odstranit. Chceme 
začít znovu s novými 
tvářemi. Ty staré už ne-
chceme,“ dodal.
Ti staří, pravděpodob-
ně v souvislosti s do-
pingem podváděli.
Žádná země na světě 
nezaplatila za doping 
tak vysokou mediální 
cenu jako Rakousko. 
Při ZOH 2006 v Turí-
ně skončilo Rakousko 
v pořadí zlatých me-
dailistů druhé jen za 
Německem. Z celko-
vého počtu 23 medailí 
jen jediná nepřipadla 
lyžařovi. Postaralo se o 
ně alpské lyžování (14), 
skoky na lyžích (3), se-
verská kombinace (3), 
snowboarding (1), běh 
na lyžích (1) a saně (1)

„Rakousko prožilo 
nejlepší Hry, ale stejně 
jsme byli odsunuti na 
druhou stránku novin. 
První vždycky okupo-
vali podvodníci,“ zlobil 
se Toni Innauer, trenér 
skokanů na lyžích.
Razie italské poli-
cie v Turíně zabavila 
v soukromém domě 
čtyř běžců na lyžích a 
dvou biatlonistů ma-
teriál používaný ke 
krevnímu dopingu.  Ti 
byli potrestání doži-
votním zákazem staru 
a Rakouský olympijský 
výbor musel zaplatit 
pokutu ve výši jednoho 
milionu dolarů. 
O čtyři roky dříve při 
ZOH v Salt Lake City 
byla zakázaná účast 
dvou rakouských běžců 
na lyžích a dvou členů 
oficiálního doprovo-
du na příštích dvou 
olympiádách za zane-
chání inkriminujícího 
vybavení sloužícího ke 
krevní transfúzi v mís-
tě pobytu.
Loni v prosinci byla 
pozastavena činnost 
olympijskému vítězi 

v běhu na lyžích z roku 
2002 Hoffmanovi. 
Toto všechno jsou dů-
vody, proč jsme nevi-
děli žádného Rakušana 
vyběhnout do stopy. A 
zároveň je to důvod, 
proč se ZOH 2014 
uskuteční v Rusku mís-
to v Salzburgu, které 
bylo až do vypuknutí 
dopingového skandálu 
považováno za jasného 
favorita ve volně pořa-
datele.
Nyní má Rakousko 
jedny z nepřísnějších 
sportovních pravidel 
na světě. Podle nové-
ho antidopingového 
zákonu, který rakous-
ký parlament schválil 
v prosinci, mohou být 
sportovci potrestáni 
až odnětím svobody 
na tři roky za podvod, 
až na deset let vězení, 
pokud jejich nelegální 
výdělek překročí 75 ti-
síc kanadských dolarů. 
Dopingoví hříšníci na 
vždy přijdou o jakou-
koliv státní podporu a 
ještě musí zaplatit zpět 
plnou částku doposud 
získané podpory.
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Zimní olympijské hry 
ve Vancouveru zatím 
vypadají jako mnohem 
čistší Hry v porovnání 
s několika posledními 
ZOH. Zatím se objevi-
ly pouze tři prohřešky 
– dva hokejisté (Ruska 
Terentěvová a Slovák 
Višňovský) si vzali lék 
na chřipku obsahující 
zakázanou látku, pol-
ská běžkyně na lyžích 
Kornelia Mareková 
byla pozitivně testová-
na na EPO. Pro porov-
nání - při ZOH v Turí-
ně 2006 i Salt Lake City 
2002 bylo za doping 
potrestáno sedm lidí.
Přesto to však ještě ne-
znamená nic.
Pozitivní případů může 
stejně jako po Pekingu 
2008 (do roka bylo 
díky novým testům ob-
jeveno dalších několik 
hříšníků, 6 sportovců 
vracelo kvůli použití 
CERA medaile) přibýt. 
WADA bude skladovat 
vzorky krve i moči po 
dalších 8 let a bude 
je tak moci kdykoliv 
přetestovat, pokud 
se vyvine nová me-
toda. WADA i MOV 
si jsou vědomy toho, 
že nyní nemají v ruce 
100% spolehlivé testy 
na růstový hormon 
nebo EPO. Prezident 
MOV Jacques Rogge 
doufá, že budou vyvi-
nuty brzy. „Nebude to 
trvat dlouho. Ale i tak 
se mě na konečný stav 
pozitivních případů ve 

Vancouveru můžete 
zeptat až v roce 2018. 
Myslím, že minimální 
počet pozitivních do-
pingových testů něco 
napovídá. Alespoň to, 
že sportovci přestávají 
používat látky, které 
můžeme sto procent-
ně vystopovat.  Ovšem 
musíme být objektivní, 
nedokážeme nalézt 
všechny látky,“ řekl. 
 „Můžeme být tak tro-
chu šťastní, že jsme se 
někam pohnuli, ale 
stále nemůžete prohlá-
sit, že se nám doping 
z Her podařilo vymýtit. 
Na to zapomeňte,“ řekl 
dr. Don Catlin, který 
řídil antidopingovou 
laboratoř při OH v Los 
Angeles, Atlantě a Salt 
Lake City. „Zatímco 
někteří opravdu do-
povat přestali, jiný 
vyvíjejí způsoby, jak 
kontroly oklamat. Ale 
určitě jdeme správnou 
cestou,“ dodal.
Prof. Arne Ljunqvist, 
předseda lékařské ko-
mise MOV, si rovněž 
myslí, že doping ve 
sportu je méně roz-
šířený, než byl v éře 
Bena Johnsona. Po-
mohl tomu i pád že-
lezné opony a přístup 
jednotlivých zemí. 
„Podívejte se na sta-
tistiky a dojde vám, že 
se něco muselo stát. 
Vždyť například vítěz 
koule nebo disku z mi-
strovství světa v atle-
tice v Berlíně, by se 

na olympiádě v Soulu 
1988 ani nekvalifiko-
vali do finále.“
Ve Vancouveru se 
uskutečnilo nejin-
tenzivnější testování 
v historii ZOH, opro-
ti Turínu 2006 došlo 
k 70% navýšení. Do-
pingovou kontrolou 
prošli všichni medai-
listé, plus dva sportov-
ci namátkou vybraní 
z každého závodu. 
Více než třicet spor-
tovců bylo za doping 
potrestáno v několika 
posledních měsících 
před ZOH. I jejich ab-
sencí by se dalo malé 
množství dopingových 
afér vysvětlit.
I přesto se v průběhu 
ZOH přetestovávaly 
některé vzorky, proto-
že se lékařská komise 
MOV obávala použití 
nové generace EPO 
nebo látky podobné 
EPO – hematide, kte-
rá ještě ani nestačila 
vstoupila na komerční 
trh. „Podezření, které 
vyplynulo z krevních 
hodnot, se pohybova-
lo jen na nízké úrovni, 
ale i tak jsme si je přáli 
znovu otestovat,“ řekl 
prof. Arne Ljunqvist.
Jejich negativní výsle-
dek ale expertům nic 
nenapověděl. „Ne-
znamená to, že látka 
nebyla použita. Spíš 
to znamená, že ještě 
nemáme testovací me-
todu,“ přiznal Catlin. 
Hematide by předsta-

vovala výhodu hlavně 
ve vytrvalostních spor-
tech, jako jsou běžecké 
lyžování, biatlon nebo 
delší závody v rychlo-
bruslení. 
Do budoucnosti hodlá 
MOV antidopingová 
pravidla ještě přitvr-
dit. Ratifikovala totiž 
pravidla pro program 
biologických pasů (již 
je používají některé 
federace včetně Me-
zinárodní cyklistické 
unie). Díky němu se 
z několika testů moči 
i krve zaznamenají 
obvyklé hodnoty spor-
tovce a stanoví se indi-
viduální limity. Jejich 
překročení bude posu-
zováno jako pozitivní 
test, nehledě na to, že 
dopingová kontrola 
vyústí negativním vý-
sledkem.
Ve skutečnosti na to 
dojela i německá rych-
lobruslařská hvězda 
Claudia Pechsteinová, 
která dostala dvoule-
tý trest za abnormál-
ní krevní hodnoty, 
přestože nikdy nebyla 
testovaná pozitivně 
na žádnou zakázanou 
látku. 
Biologické pasy totiž 
zatím představují jedi-
ný systém, který může 
chytit sportovce použí-
vající transfúzi vlastní 
krve. Jen abnormální 
krevní hodnoty mů-
žou vedle přiznání 
sportovce přinést do-
statečný důkaz. 

OH, doping a budoucnost
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Statistika dopingových kontrol v ČR (únor 2010)

Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž       Celk. počet
atletika              16 10  26
basketbal      4   0    4
boby     0   3    3
hokej   11   0  11
lyžování   10   4  14
moderní pětiboj    0   6    6
plavání       5   0    5
silový trojboj    0   2    2
veslování     4   1    5
vzpírání     0   8    8
zápas     9   0    9
Celkem sportů    6   8  11
CELKEM KONTROL         59 34                 93

Ve zkratce

• Pětidennímu zákazu 
startů v průběhu zim-
ních olympijských her 
ve Vancouveru se díky 
krevnímu testu vyhnuli 
dva lyžaři. Mezinárodní 
lyžařská federace (FIS) 
„omilostnila“ ruského 
sdruženáře Nijaze Nabe-
jeva a estonského běžce 
na lyžích Kaspara Kok-
ka od původního trestu 
za vysokou hladinu he-
moglobinu. Tato sankce 
má chránit sportovcovo 
zdraví a FIS ji nepovažu-
je za dopingový trest.

• 888 předsoutěžních 
testů uskutečnilo MOV 
před ZOH ve Vancouve-
ru. Po skončení jednotli-
vých soutěží a závodů na 
něj navázaly i pozávodní 
kontroly.

• Prof. Arne Ljunqvist  
prohlásil, že k čistému 
sportu je potřeba větší 
počet dopingových kon-
trol, aby každý sportovec 
věděl, že existuje velká 
šance, že bude testován. 
Nyní probíhá každoroč-
ně 250 - 300 tisíc kont-
rol, z nichž jsou zhruba 
dvě tisícovky pozitivní.

Lékařská komi-
se FIFA hodlá při 
mistrovství svě-
ta 2010 zakročit 
proti dopingu. 
 
„Doping ve fotbalu 
je nebezpečný. Be-
reme ho proto vel-
mi vážně. Chceme, 
aby všichni hráči 
ze 32 účastnických 
týmů dali ruce 
od dopingu pryč, 
protože my vůbec 
nebudeme hodní,“ 
prohlásil šéf lékař-
ské komise FIFA 
profesor Jiří Dvo-
řák. Zároveň dodal, 
že každý hráč, kte-
rý bude nachytán 
na použití steroi-
dů, bude z turnaje 
okamžitě vyloučen. 
 
FIFA také plánuje 
počínaje 22. břez-
nem bez ozná-

mení navštěvovat 
tréninkové kempy 
všech týmů pro 
namátkové mimo-
soutěžní dopingové 
kontroly (odebí-
rat se bude moč i 
krev). Testování 
bude samozřejmě 
pokračovat i v Jižní 
Africe v průběhu 
mistrovství světa. 
Mimo to všechny 
týmy podepsaly 
prohlášení o pod-
poře antidopingové 
strategie FIFA. 
 
Vedle zakázaných 
látek a metod uve-
dených na seznamu 
WADA se FIFA bojí 
i zneužití tradiční 
africké medicíny, 
která může poskyt-
nout nedekovatelné 
stimulanty. Chce 
proto, aby WADA 
zanalyzovala někte-

ré africké rostliny, 
zda by mohly spor-
tovcům pomoci 
k lepšímu výkonu. 
Jako příklad uvádí 
„umhlabelo“ (usu-
šené listy rostliny 
Nidorella), která 
pomáhá uzdravit 
kosti a svaly, nebo 
energii dodávající 
rostlinu „hoddia“. 
Jihoafrický lékař 
Ntlopi Mogoru 
tuto snahu pod-
poruje tvrzením, 
že některé africké 
tropické rostliny 
dokáží produkovat 
steroidové účinky, 
které nebudou při 
testech zjistitelné.

V historii bylo ve 
fotbale provede-
no více než 33 000 
kontrol jen 0.03% 
z nich mělo pozi-
tivní výsledek.

  Chcete pravidelně dostávat 
bulletin nebo si koupit 

náramek proti dopingu?
Zavolejte si o něj na

233 370 149 nebo nám 
napište na 

info@antidoping.cz.

FIFA proti dopingu


