
Bulletin Antidopingového výboru ČR 
      Listopad – Prosinec 2010 
 

 
WADA slaví desetiletí hesla : „PLAY TRUE“ 

 
John Fahey zůstává prezidentem 

 
John Fahey byl 21.prosince 2010 opětovně zvolen do 
čela WADA na své již druhé volební období, tj do 
31.prosince 2013. Stejné pocty se dostalo i prof. Arne 
Ljungqvistovi ze Švédska, který bude 
místopředsedou této agentury. 
 
John Fahey i Arne Ljungqvist byli poprvé zvoleni do 
svých funkcí na třetí Světové konferenci o dopingu 
ve sportu v listopadu 2007 v Madridu a zároveň 
ukončili svou činnost na dobrovolných postech v této 
agentuře.  
    
Po svém zvolení prohlásil stávající prezident WADA: 
„Jsem velice vděčen členům výboru za důvěru, 
kterou jsem od Vás dostal. Zároveň jsem hluboce 
přesvědčen o tom, že v příštích letech dojde 
k dalšímu celosvětovému rozvoji boje proti dopingu 
ve sportu“. 
 
Konference bude v Johannesbourgu 

   
Světová antidopingová agentura (WADA) oznámila, 
že se čtvrtá Světová konference o dopingu ve sportu,  
bude konat v roce 2013 v Jižní Africe. Vybrala tak 
mezi dalšími kandidáty, kterými byli Dallas, Soči, 
Kuvajt city a Lublaň. 
 
„Čtvrtá konference bude důležitou příležitostí 
k vyhodnocení správnosti cesty v tomto boji a také si 
budeme muset vytýčit hlavní cíle pro další období“, 
řekl prezident WADA John Fahey a dále dodal: 
“Světová konference bude také projednávat nový 
Antidopingový kodex, který připravujeme. Těšíme se 
na spolupráci s Johannesbourgem a děkujeme 
zároveň všem, kteří se ucházeli o pořádání této 
konference.“ 
 
První konference, která se uskutečnila ve švýcarském 
Lausanne v únoru 1999, přijala myšlenku vytvoření 
nezávislé mezinárodní agentury, která by řídila a 
koordinovala boj proti dopingu ve sportu. 
 

Tato idea vyústila ve vznik WADA v listopadu 1999. 

Druhá světová konference, konaná v dánské Kodani 
v březnu 2003, dala vzniknout Světovému 
antidopingovému kodexu, který optimalizoval a 
harmonizoval antidopingová pravidla ve všech 
sportech a zemích  celého světa. Později byl kodex 
přijat zástupci vlád a sportovních hnutí. 
 
Třetí kongres, který byl ve španělském Madridu 
v listopadu 2007, zaznamenal hlavně přijetí 
novelizovaného antidopingového kodexu. 
 

„Doping Nemesis“ 
 
Profesor Arne Ljungqvist, který je v současnosti 
místopředsedou WADA a také dřívější vice -
prezident světové atletické federace IAAF, osobně 
představil v polovině října roku 2010 čínský překlad  
svojí světově proslulé knihy, která poprvé vyšla ve 
Švédsku v roce 2008.   
 

ANADO (zatím) končí 
 
Prezident ANADO (Asociace národních 
antidopingových výboru) Graeme Steel oznámil dne 
16. prosince 2010, že se výkonný výbor této 
organizace rozhodl v důsledku  platební 
neschopnosti, pozastavit k 31.12. 2010  činnost 
servisní organizace ANADO-ADS . 

 
UCI zkvalitňuje boj proti dopingu 

 
Mezinárodní cyklistická unie zveřejnila svůj plán 
boje proti dopingu na rok 2011. Ambiciózní plán 
prezentoval její šéf Pat McQuaid. Cílem tohoto plánu 
je zásadní zvýšení počtu kontrol a další rozšíření 
biologických pasů. V mezinárodní unii bylo zatím 
provedeno přes 25.500 krevních testů pro biologické 
pasy. 
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Tato organizace se také rozhodla investovat zvýšené 
prostředky do kampaně pro prevenci tohoto zla. UCI 
ve spolupráci s národními svazy se především zaměří 
na :“Zničení již u kořenů. Postihy a tresty jsou nutné, 
ale co je ještě důležitější -  odradit mladé závodníky, 
aby vůbec nezačali používat tyto nelegální praktiky,“ 
řekl prezident. 
 
UCI také každoročně navyšuje částky ze svého 
rozpočtu na boj proti dopingu. Unie byla dokonce 
první sportovní federací, která v roce 1997 zavedla 
krevní testy, dále v roce 2001 zavedla metody 
zjišťující EPO a v roce 1997 zavedla biologické pasy. 
„Pevně věříme, že náš antidopingový plán na rok 
2011 bude dalším krokem vpřed“, uzavřel nejvyšší 
představitel unie.   Pat McQuaid dokonce vyzývá 
k přísnějším disciplinárním trestům za prokázané 
užití krevního dopingu EPO. Ten by měl být, dle jeho 
mínění, považován za vážný přestupek a měl by 
následovat čtyřletý trest místo dosavadního 
dvouletého. 
 
Unie také již dříve představila osvětový a vzdělávací 
program pod názvem „True Champion or Cheat“ 
(Opravdový šampion, nebo podvodník), který je 
přístupný již v osmi jazycích na unijních webových 
stránkách. Prioritní snahou tohoto projektu je 
přesvědčit všechny závodníky o tom, že je možné se 
stát „čistým“ šampionem. 

 
Florbal říká ne dopingu 

 
Mezinárodní florbalová federace IFF je čtvrtou 
sportovní federací,  po mezinárodní  federaci  ledního 
hokeje IIHF, fotbalové federaci FIFA a mezinárodní 
federaci lukostřelby FITA, která se připojila 
k celosvětovému boji proti dopingu přímo na své 
nejvýznamnější akci, tj. mistrovství světa. 
 
Kampaň se rozběhla při nedávném světovém 
šampionátu, který se konal ve Finsku od 4.  do 10. 
prosince 2010 a kde naši reprezentanti získali 
bronzové medaile. Významný podíl na přípravě 
a průběhu  této  kampaně  měl  finský  antidopingový 
 

  
 
výbor FINADA. Viditelným znakem této propagace 
boje proti dopingu byly zelené florbalové míčky 
(soutěže se hrají s míčky bílé barvy) s nápisem : „say 
NO to doping“ (řekni NE dopingu). Míčky zelené 
barvy používala jednotlivá národní mužstva při 
rozcvičení před zápasy. Do této akce se mohli zapojit 
i diváci v hale. Za  správné  vyluštění kvízu 
s antidopingovou tématikou dostali fanoušci  zelené 
míčky s výše uvedeným logem.     

 
Fidži je 150. zemí 

 
Tato tichomořská země se stala jubilejní 150. zemí, 
která ratifikovala konvenci UNESCO v boji proti 
dopingu. 
 
Od doby vzniku této konvence, tj. od 1. února 2007, 
podepsalo tento dokument více než sedmdesát pět 
procent zemí celého světa, ve kterých žije na 
devadesát dvě procenta celkové populace. Tato 
konvence se tak stala jedním z nejrychleji 
ratifikovaných dokumentů, který kdy UNESCO 
vydalo. Generální ředitelka UNESCA Irina Boková 
prohlásila:“Ratifikace této konvence tolika zeměmi 
v tak krátkém čase ukazuje na to, jak se vlády těchto 
zemí seriózně zabývají touto problematikou“. 
 
Prezident Světové antidopingové agentury 
prohlásil:“Tato konvence umožňuje národním 
vládám sladit jejich vlastní legislativu 
s antidopingovým kodexem“. John Fahey dále 
poděkoval UNESCO za jejich vedoucí roli v tomto 
procesu ratifikace.“Také díky UNESCO má dnes tato 
konvence tak velikou podporu celého světa,“ dodal. 
 
UNESCO také velice aktivně spolupracuje s WADA 
v oblasti vzdělávání a osvěty.“Naším cílem je mít 
sport bez dopingu“, prohlásila Irina Boková. 

 
UNESCO společně s WADA podporují a pomáhají 
zbývajícím čtyřiceti třem zemím, aby co nejdříve 
podepsaly tuto konvenci. 
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Astarloa usvědčen 

 
Bývalý mistr světa v silniční cyklistice Igor Astarloa 
Askasibar dostal dvouletý trest za použití dopingu. 
Čtyřiatřicetiletý závodník byl španělským svazem 
potrestán za použití krevního dopingu. Světový 
šampion z roku 2003 navíc musí zaplatit pokutu 35 
tisíc eur. Tento závodník byl již před dvěma lety za 
podezření na použití krevního dopingu propuštěn 
z týmu Milram a loni ukočil svoji sportovní kariéru. 
Z obdobného přestupku začala cyklistická unie 
vyšetřovat i další závodníky – Rubena Lobata, 
Ricarda Serrana, Pietra Caucchioliho a Francesca De 
Bonise. 
 

Trest pro celou rodinu 
 
Vyšetřovatelé chtějí potrestat rodinu cyklisty Lorenza 
Bernucciho.Vedoucí této vyšetřovací komise 
navrhuje tresty i pro jeho ženu, bratra, matku 
i tchána, protože všichni uvedení prý měli co do 
činění s krevním dopingem. 

 
Lze věřit Rusům? 

 
V minulém čísle našeho bulletinu jsme Vás 
informovali o tom, jak mezinárodní lyžařská federace 
FIS potrestala devět ruských trenérů a zároveň jak 
chtějí Rusové očistit své závodníky ještě před 
olympiádou v Soči. Do tohoto boje jsou údajně 
zapojeni i nejvyšší státní představitelé včetně 
prezidenta a šéfa organizačního výboru her. 
 
Když se však vrátíme trochu do minulosti, určitě si 
ještě vzpomeneme, jak již dříve byly potrestány ruské 
špičky tohoto sportu – Larissa Lazutinová, Ljubov 
Jegorová, Julie Čepalovová a mnohé další. 
  
A co více - v září letošního roku byl na švýcarských 
hranicích chycen další ruský běžkař Nikolaj 
Pankratov, u kterého byly nalezeny ampule derivátu 
telecí krve Actovegin, který může sloužit 
ke zvyšování  vytrvalosti.  V jeho zavazadle byl dále 
 

 
zajištěn infuzní přístroj. Pankratov má zastavenou 
činnost, ale před několika dny se začal hájit 
prostřednictvím svého právníka. 
 
“Může se kroutit, jak chce, ale takové věci nemá mít 
u sebe“, prohlásil šéf exekutivy Antidopingového 
výboru ČR dr. Jan Chlumský a dále dodal:“Držení 
dopingových látek je porušením antidopingového 
pravidla a to může těžko okecat.“ 
  
Reprezentační trenér Miroslav Petrásek prohlásil:“Je 
trošku podivné, že minulé dvě sezony nebyli schopni 
jezdit do desátého místa a navíc měli problémy 
s dopingem. V současné době mají šest závodníků 
v první desítce. Pokud však není nikdo chycený, 
nepochybuji o tom, že je čistý.“ 

 
„Antidopingoví komisaři se ale určitě na Rusy 
zaměří, protože v našich zásadách je vybírat 
sportovce, pokud enormním způsobem zvýší svoji 
výkonnost. Nevím však, jak je moc složité je 
lokalizovat, když jsou někde na Sibiři“, dodal dr. Jan 
Chlumský.   

 
„Operace chrt“ 

 
„Operacion Galgo“ (česky „Operace chrt“) je druhou 
velkou akcí Španělského antidopingového výboru a 
vlády se snahou chytit do sítí další „ryby“, které mají 
co do činění s dopingem. Tato velká akce navazuje 
na předchozí rozsáhlé vyšetřování pod názvem 
„Operacion Puerto“ a může vážně zasáhnout celý 
španělský sport, který v současné době dominuje 
především ve fotbale (mistři světa, ale i na klubové 
úrovni – Barcelona a Real Madrid), tenise (Rafael 
Nadal – první hráč světa a vítěz turnajů tzv. Grand 
Slamu), cyklistice (Alberto Contador – vítěz Tour de 
France, byl však již obviněn za pozitivní dopingový 
nález) a částečně i v atletice, kde na minulém 
mistrovství Evropy získali jejich sportovci celkem 
osm medailí. 
 
Začátkem prosince 2010 byli zadrženi trenéři, agenti, 
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lékaři i sportovci včetně mistryně Evropy na 3.000 m 
překážek Marty Domínquezové, dohromady čtrnáct 
osob. V roce 2006 podle listu El País, kdy vypukla 
kauza kontroverzního lékaře Eufemiana Fuentese a 
jeho praktik především ve světě cyklistiky, byl 
zajištěn sáček s krví, na němž bylo kódované 
označení a číslo mobilního telefonu Domínguezové. 
Opět se kolem tohoto doktora rodí skandál. Tři lidé 
včetně něj měli dostávat od trenérů seznamy 
s akcemi, na něž chtěli jejich svěřenci naladit formu a 
podle nich připravovat dopingové programy. 
 
Na základě několikaměsíčního vyšetřování byly 
zabaveny steroidy, krevní vzorky, hormony, dokonce 
i zařízení pro transfúze. Již v minulosti bylo zjištěno, 
že tento lékař mimo cyklistiku spolupracoval i se 
sportovci z jiných odvětví, především z atletiky, ale i 
vrcholového basketbalu a fotbalu. Ze zhruba dvou set 
jmen sportovců však většina na povrch nevyšla, prý 
kvůli politické nechuti šťourat se v bohatých 
sportovních odvětvích. 
 
„Kdybych řekl, co vím, dejme sbohem titulu mistrů 
světa a Evropy,“ řekl prý Fuentes podle svědectví 
spoluvězně po zatčení. Po propuštění však Fuentes 
uvedl:“Takové komentáře jsem nikdy nevyřkl.“ 
Fotbalisty bránil i Xavi Hernandéz, který prohlásil: 
„Ve španělském fotbale není doping“. 
 
Otázkou však je, co přinese další vyšetřování a 
případně i nové důkazy. 

 
Kauza Iljo Keisse 

 
Na základě množství žádostí o komentář k případu 
boje za potrestání výše uvedeného  cyklisty, se 
předseda WADA John Fahey  rozhodl zveřejnit 
následující stanovisko.  
 
Iljo Keisse byl potrestán dvouletým zákazem činnosti 
sportovním arbitrážním soudem (CAS) dne 
6. července 2010. Toto rozhodnutí má celosvětovou 
činnost. Místo toho, aby se cyklista podvolil tomuto 
konečnému  rozhodnutí,   tak  se  odvolal  k  belgické 
 

 
 
 justici, která neuznala rozhodnutí CAS. Proto může 
tento závodník, na základě rozhodnutí belgického 
soudu, závodit v této zemi. 
 
„WADA plně podporuje mezinárodní  cyklistickou 
unii (UCI), která uznává rozhodnutí mezinárodní 
sportovní arbitráže (CAS) v Lausanne.Také my 
požadujeme, aby rozsudek tohoto soudu a švýcarské  
legislativy  byl účinný. Velice se zajímám o tuto 
poněkud neobvyklou situaci v Belgii, která je 
v rozporu s rozhodnutím CAS, jako nejvyššího 
mezinárodního sportovního soudu pro všechny 
závodníky, a tak je zároveň v rozporu s naší snahou o 
čisté sportovce a integritu čistého sportu,“ řekl 
prezident WADA. 
 
V souladu s naší politikou se již dále nebude WADA 
vyjadřovat k případnému dalšímu vývoji této kauzy. 

 
 Hry britského společenství  

 
Tato soutěž (Commonwealth Games) se uskutečnila 
od 3. do 14. října 2010 v indickém Dillí. Jak je již 
letitou tradicí na velkých sportovních akcích, byli na 
místě přítomni i nezávislí antidopingoví pozorovatelé 
z WADA, kteří úzce spolupracovali jak 
s antidopingových výborem Her, tak i s Indickým 
antidopingovým výborem. Konečná statistika hovoří 
o tom, že bylo odebráno celkově 1.482 vzorků moči, 
bylo provedeno 121 analýz na zjištění EPO a 
konečně bylo odebráno i 188 vzorků krve. Závěrem 
WADA ocenila velice kvalitní antidopingový 
program těchto Her. 

 
Informace z WADA : 

 
 začátkem listopadu minulého roku navštívil 

prezident John Fahey představitele 
antidopingových výborů v Argentině a Uruguayi 

 
 v listopadu vydala svou novou osvětovou knihu 

povídek pro děti s antidopingovou tématikou 
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Statistika dopingových kontrol v ČR (listopad 2010) 

 
SPORT Při soutěži Mimo soutěž CELKEM 
atletika 0 8 8 
basketbal 8 0 8 
biatlon 0 1 1 
cyklistika 10 2 12 
fotbal 16 0 16 
házená 4 0 4 
hokej 8 0 8 
judo 7 0 7 
lyžování 0 6 6 
moderní gymnastika 0 1 1 
plavání 10 0 10 
potápění 1 0 1 
silový trojboj 5 0 5 
sportovní gymnastika 6 0 6 
stolní tenis 8 0 8 
taekwondo ITF 5 0 5 
tenis 6 0 6 
triatlon 0 6 6 
veslování 6 0 6 
volejbal 4 0 4 
vzpírání 0 4 4 
zápas 5 0 5 
Celkem sportů 16 7 22 
Celkem kontrol 109 28 137 

 

 
Statistika dopingových kontrol v ČR (prosinec 2010) 

 
SPORT Při soutěži Mimo soutěž CELKEM 
atletika             0 5 5 
basketbal            8 0 8 
biatlon              3 0 3 
box                  10 0 10 
cyklistika           3 0 3 
florbal              8 0 8 
fotbal               8 0 8 
házená               12 0 12 
hokej                12 0 12 
krasobruslení        5 0 5 
lyžování             6 0 6 
mod.gymnastika       5 0 5 
orient.běh           0 4 4 
střelba              4 0 4 
tenis                6 0 6 
triatlon             0 7 7 
veslování            5 0 5 
vodní pólo           4 0 4 
volejbal             20 0 20 
zdrav.postižení      5 0 5 
Celkem sportů        17 3 20 
Celkem kontrol       124 16 140 
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