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Asijské hry 

 
V čínském městě Guangzhou se v termínu 12. – 17. 
listopadu 2010 uskutečnily již šestnácté hry tohoto 
kontinentu. WADA pověřila mandátem 
k antidopingovým kontrolám Asijský olympijský 
výbor a sama prováděla dohled nad jejich prací. 
Počet odběrů na této sportovní akci byl navýšen 
ve srovnání s rokem 2006, kdy se tyto soutěže 
uskutečnily v Dauhá, o více než 500 testů. Celkově 
bylo odebráno 1.602 vzorků moče (z toho bylo 176 
před soutěžemi a 1.426 po závodech), dále bylo 
testováno 114 vzorků krve (z toho 42 před závody 
a 72 po skončení soutěží). Nejvíce sportovců bylo 
testováno mezi atlety a při plaveckých soutěžích. 
 

Olympiáda bez Taurasiové ? 
 
Dnes již bývalá spoluhráčka naší Hany Horákové 
ve Fenerbahce Istanbul - americká basketbalistka 
Diana Taurasiová, kterou známe jako dvojnásobnou 
olympijskou vítězku, čtyřnásobnou vítězku Evropské 
ligy ještě v dresu ruského klubu Spartak Moskva, 
a také jako zlatou medailistku z Mistrovství světa 
v České republice, měla po listopadovém ligovém 
utkání proti Istanbul University ve vzorku moči 
zakázaný stimulant modafinil. Turecká basketbalová 
federace proto ihned pozastavila této osmadvacetileté 
hráčce závodní činnost. Před nedávnem byl zveřejněn 
i výsledek druhého testu, který dopadl stejně jako ten 
první, a tak s ní probíhá disciplinární řízení. Její 
mateřský turecký klub však již neotálel a nečekal 
na rozhodnutí tohoto orgánu a ihned s ní rozvázal 
profesionální smlouvu. 
 
Existuje tak reálná hrozba neúčasti této sportovkyně 
na olympiádě v Londýně, protože Mezinárodní 
olympijský výbor nepustí na Hry sportovce, kteří 
dostali za doping půlroční nebo vyšší trest.  
 

Alberto stále ještě věří … 
 

Alberto Contador v minulých dnech prohlásil: 
“Věřím, že v mé kauze převládne rozum, 
spravedlnost a pravda.“ 
 

 
Tento španělský cyklista stále ještě věří, že bude 
omilostněn a zároveň očištěn od nálezu zakázané 
látky clenbuterolu, která byla nalezena v jeho těle při 
jeho vítězné Tour de France v minulém roce. 
Profesionální stáj Saxo Bank-SunGard, jejímž je stále 
členem, jej dokonce přihlásila k účasti na březnovém 
etapovém závodě Kolem Murcie, který bývá 
přípravou na Giro d´Italia i Tour de France. 
 
Pokud má však pravdu Peder Pedersen, dánský člen 
vedení UCI, dá si Španěl docela dlouhou pauzu. 
I přesto, že Contador stále čeká na rozhodnutí 
ohledně nálezu clenbuterolu. “Informace, které 
máme, naznačují, že spáchal přečin, za který je 
dvouletý trest,“uvedl Pedersen pro dánskou televizi. 
UCI se však brání předjímání verdiktu:“V současné 
době očekáváme verdikt Španělské federace. Ale říci, 
že Alberto Contador nebude letos závodit, 
je předčasné,“ stojí v jeho prohlášení. 
 
Podle nejnovější informace Španělské cyklistické 
federace padne verdikt v týdnu mezi 10. a 15. 
únorem. Svazový prezident Carlos Castaňo řekl, že 
čeká zprávu UCI o Contadorovi v pondělí 24. ledna. 
Contador a Mezinárodní cyklistická unie nicméně 
budou mít právo přednést další argumenty, což 
posune konečný verdikt až do poloviny února. 
  

Nový seznam zakázaných látek 
a metod 

 
Tento aktualizovaný seznam pro rok 2011 je uveden 
na našich webových stránkách a nyní si ho lze 
i nahrát na mobilní telefon ze stránek WADA. Tato 
informace je tam rozdělena do tří oblastí: 
 látky a metody, které jsou zakázány vždy 
 látky a metody, které jsou zakázány při soutěžích  
 látky zakázané v určitých sportech 

 
Di Luca se vrací 

 
Známý italský silniční profesionální cyklista Danilo 
di Luca se po trestu za doping vrací zpět do pelotonu 
a bude závodit za tým Kaťuša. 
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Boj proti dopingu v atletice 

 
Mezinárodní atletická federace IAAF již dříve 
zavedla biologické pasy jako svoji strategii v boji 
proti dopingu a byla také jednou z prvních 
sportovních federací, která začala testovat krevní 
vzorky a to již na svém světovém šampionátu 
v Edmontonu v roce 2001. Zavedení atletických 
biologických pasů bylo provedeno na základě 
doporučení WADA. V současné době je určitý počet 
předních atletů v bězích na střední a dlouhé 
vzdálenosti pravidelně kontrolován pomocí krevních 
testů hlavně na hladinu hemoglobinu v těle. Výsledky 
testů potom posuzují různí antidopingoví odborníci, 
kteří rozhodnou, zdali je případná odchylka 
zapříčiněna dopingem, či nikoli. 
 
Mezinárodní atletická federace v lednu vydala svoji 
statistiku boje proti dopingu za rok 2010, která 
hovoří o tom, že: 
 
 dopingové kontroly proběhly v minulém roce 

celkem na 126 mítincích a bylo tam odebráno 
celkem 1.325 vzorků 

 mimosoutěžní odběry byly provedeny opakovaně 
u 617 atletů, kteří jsou v registru federace a bylo 
jim odebráno více než 1.800 vzorků 

 
Řekové do vězení? 

 
Řečtí sprinteři Kostas Kenteris a Ekaterini Thanuová 
se budou hájit před aténským soudem. Obě bývalé 
atletické hvězdy čelí obvinění, že v předvečer 
zahájení olympijských her 2004, které se konaly 
v této řecké metropoli, zinscenovaly havárii 
na motocyklu, aby se tak vyhnuly dopingové 
kontrole. Soudní líčení bylo již několikrát z různých 
důvodů odročeno. Také zatím poslední soud, který 
byl naplánován na polovinu letošního ledna byl 
zrušen, protože se nedostavili klíčoví svědci. 
  
Zdá se tak, že se ani po více než šesti letech 
nedozvíme dlouho očekávanou pravdu. Je asi 
zájmem některých účastníků soudního řízení, aby 
tomu tak raději nebylo. Pokud však bude tato dvojice 
usvědčena, hrozí oběma až pětileté vězení. 
 

 
Zelené puky 

 

 
 

Ještě před zlatým tažením našich hokejistů 
na mistrovství světa v roce 2010 v Německu, byla 
v naší televizi prezentována kampaň mezinárodní 
hokejové federace IIHF, ve spolupráci s WADA, pod 
názvem „GREEN PUCK“ (zelený puk). Celá tato 
akce odstartovala před rekordní návštěvou 77.803 
diváků při utkání Německo – USA, které se hrálo 
na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu (stánek 
fotbalového mužstva bundesligy Schalke 04). 
Kampaň tam prezentoval současný nejlepší německý 
hráč Marc Goc, který hraje jinak v NHL za Nashville 
Predators. Hesla této kampaně byla: „Doping není 
hokej, doping v ofsajdu, zelená je čistá, na zelenou 
jdi, NOPE TO DOPE“. Některé tyto slogany byly 
napsány na zelených pucích, se kterými se hrálo 
při rozcvičce před některými zápasy mistrovství také 
v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu. Bylo to vůbec 
poprvé, kdy se hrál lední hokej s puky zelené barvy, 
jako se symboly čistého sportu.  Do akce se zapojily 
i další významné současné i dřívější legendy tohoto 
sportu – Jiří Šlégr, Zdeno Chára, Peter Forsberg, 
Wayne Gretzky, Sergej Kosticyn, Jari Kurri a Henrik 
Zetterberg, které vystupovaly v televizních 
upoutávkách na šampionát i tuto kampaň ještě 
před jeho zahájením. 
 
Světová hokejová federace také zveřejnila výsledky 
antidopingových kontrol. Z nich lze vyčíst, že např. 
v ročníku 2009/2010 bylo celkem 17 pozitivních 
nálezů. Mezi hříšníky „kralují“  Francouzi  (celkem 7 
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hráčů, z nichž má šest nález marihuany a jeden 
budesonidu). Většina dopadených sportovců je 
z hokejových „trpaslíků“, jako je Rumunsko 
(3 polapení), Belgie (3), Maďarsko (2). Z hokejově 
vyspělých zemí v tomto nelichotivém seznamu 
figurují pouze Norové (1) a Švýcaři (1). Dále 
federace uvádí, že při šampionátech ročníku 
2009/2010 (kromě olympijských her) bylo odebráno 
celkem 276 vzorků -  a všechny byly s negativním 
výsledkem. 
 

Lance pomalu končí, ale … 
 
Už se rozloučil s Tour de France, kterou sedmkrát 
vyhrál. Teď dává americký cyklista sbohem 
na posledním velkém závodě mimo USA. V 39. 
letech naposledy okusí australskou Tour Down 
Under. Předehrou tohoto závodu byla charitativní 
cyklistická projížďka, které se zúčastnilo, v čele 
s touto ikonou pelotonu, na 10.000 závodníků 
i rekreantů. Armstrong je v Adelaide vítaným 
hostem, dokonce tu po jeho nadaci boje s rakovinou 
pojmenovali cyklistickou stezku. Místní vláda posílá 
vybrané peníze z takových charitativních akcí přímo 
na konto jeho nadace.  
 
Na druhé straně byl a je tento sportovec předmětem 
vyšetřování, která stále prověřují, zda státní peníze 
americké pošty (32 miliónů dolarů v letech 2001 – 
2004, asi 600 miliónů dolarů) neplynuly na doping. 
Aféru rozpoutalo svědectví jeho někdejšího 
dlouholetého kolegy v profi týmu US Postal Floyda 
Landise. O tom, že nedovolené prostředky užíval, 
svědčili prý anonymně i další jezdci. „Nikdy jsem 
kvůli tomu vyšetřování nepřišel o spánek. Nikdy. 
Na můj život má nulový efekt. Pro další lidi je 
to problém, ale já mám pět dětí, které musím 
vychovávat, nadaci, již vedu, a sport, v němž stále 
závodím a který pořád miluji,“namítá Armstrong. 
„Klidně mohou hledat dál. Pokud byste se snažili 
něco schovávat, nedařilo by se vám přece unikat 
deset let. Nikdo není tak chytrý,“ prohlásil. 
  
Americký magazín Sports Illustrated teď přišel 
ve svém posledním čísle s novými skutečnostmi, 
které ukazují na možný doping tohoto cyklisty. 
 
 

 
Tento časopis například uvádí, že Armstrong 
nepřerušil kontakty s kontroverzním italským 
lékařem Michelem Ferrarim, jenž dodával 
sportovcům zakázané léky. Armstrong tvrdil, že 
s ním byl v kontaktu pouze do roku 2004. Italská 
policie však údajně při listopadové razii v domě 
Jaroslava Popovyče (jinak kolegy z týmu 
RadioShack) našla e-maily dokazující, že americký 
cyklista spolupracoval s Ferrarim minimálně do roku 
2009. Dále toto periodikum cituje někdejšího 
Armstrongova parťáka z týmu Motorola Stephena 
Swarta:“V 90. letech nás nabádal k užívání EPO. 
Je to zakázaná látka, která pomáhá okysličovat tělo“. 
Dále měl mít Armstrong přístup ke krevní náhražce 
HemAssist, která zvyšovala hladinu hematokritu 
v těle, ale později byla po dalších klinických 
zkouškách zakázaná, protože na ni několik pacientů 
zemřelo. Ve své době však byla tato látka v těle 
sportovců tehdejšími dostupnými metodami 
antidopingových zkoušek takřka nezjistitelná, uvádějí 
autoři tohoto investigativního článku Selena 
Robertsová a David Epstein. 
 
Armstrong tedy pomalu končí s vrcholovým sportem, 
a i když se bude asi i nadále účastnit menších závodů 
v cyklistice a v triatlonu, jeho kauzy spojené 
s podezřením na doping, však zdaleka ještě u konce 
nejsou…  

 
Landis také končí  

 
V pětatřiceti letech skončil Američan Floyd Landis 
s cyklistikou. Je známá jeho aféra z roku 2006, kdy 
vyhrál Tour de France, ale během závodu měl 
pozitivní dopingový nález na testosteron, a tak 
o vítězství přišel. Byla to tehdy velká rána pro celou 
cyklistiku, ale i pro francouzské organizátory 
a fanoušky. 
 
Loni se k užívání zakázaných látek přiznal a zároveň 
obvinil i svého bývalého kolegu z týmu Lance 
Armstronga, že prý také dopoval. V minulosti 
prohlásil, že je doping v cyklistice rozšířený. Nyní 
řekl, že je znechucený pokrytectvím v tomto sportu 
a osobně nevěří, že se situace může změnit. „Jsem si 
celkem jistý, že se ten sport nedá napravit. 
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Ale to už není moje věc, není to můj boj“, řekl 
na závěr. 
 
Landis se po návratu zpět do vrcholové cyklistiky již 
nikdy nedostal na tu úroveň, kterou měl ještě před 
svým potrestáním, a tak se rozhodl raději skončit.  
 
V poslední dekádě ledna tohoto roku ještě jednou 
překvapila tato pohasínající hvězda peletou svojí 
„novou myšlenku“, která však již nová dlouho není. 
Na webovém serveru cyclingnews.com Landis 
prohlásil:“Musíte legalizovat doping. Testující jsou 
prostě pozadu a bude hůř. Měli bychom si to přiznat 
a uvědomit si, že za deset let to bude s testováním 
ještě mnohem komplikovanější. S tím se nedá prostě 
nic dělat. Musíme se na to dívat racionálně, 
monitorovat to a hlídat, aby si lidé neublížili. Ale 
musíme to akceptovat“, dodal. 
 
Tyto nápady se rojí již od nepaměti, ale na tuto hru 
s uvolněným dopingem nelze přistoupit, protože by 
to skutečně vedlo k úplnému zániku sportu. Základy 
sportu stojí na myšlence fair play, která je zcela 
v rozporu s jeho výkřiky, a proto je nelze akceptovat.  
 

Boj s marihuanou 
 
Světová antidopingová agentura (WADA) uvádí ve 
svém informačním letáku pro sportovce s názvem 
„Nebezpečí dopingu“ následující fakta o této 
nebezpečné látce:„Marihuana, konopí (cannabis), 
tráva – jakkoli to nazýváme, je to ve sportu  
zakázané. Nezáleží na tom, jestli jsi pravidelný 
nebo příležitostný konzument, či kuřák. Marihuana 
může mít negativní vliv na tvůj sportovní výkon 
a zdraví. Její kouření, případně jiné užívání, může 
způsobit: 
 
 zhoršení paměti, pozornosti, motivace, dokonce 

může vyústit do problémů s učením 
 snížení imunity 
 onemocnění plic (chronický zánět průdušek 

a další onemocnění dýchacích cest, dokonce 
i rakovinu hrtanu) 

 duševní a tělesnou závislost na této látce“ 
 
Tolik tedy citace z informací této agentury. 
 

 
Podle informací jednoho nejmenovaného českého 
deníku, který vyzpovídal dva konzumenty této látky, 
může marihuana škodit i v běžném životě. Její 
kouření může způsobit třeba žárlivé scény 
v partnerských vztazích, kdy např. jeden silný kuřák 
uvádí, že vidí v jakémkoli muži nápadníka jeho ženy 
a nedokáže se ubránit žárlivým scénám. Druhý muž 
má zase po vykouření několika cigaret marihuany 
vtíravý pocit, že ho někdo sleduje. 
 
Podle členů Rady vlády pro protidrogovou politiku 
jde o závažný problém, na který se chce vláda 
zaměřit v nejbližších dvou letech. Problém 
s marihuanou je o to palčivější, když si uvědomíme 
čísla z níže uvedené tabulky pod názvem „Uživatelé 
konopí“, kde Česká republika bezkonkurenčně 
vévodí této nelichotivé statistice. 
 
V předchozích letech se upínaly síly zejména na boj 
proti tvrdým drogám, jako je pervitin, heroin, 
nebo kokain. Marihuana se považovala za „lehkou“ 
drogu tedy jen za málo škodlivou. Tomuto dřívějšímu 
pohledu na tuto látku nahrávalo i to, že někteří 
novináři (např. F. X. Doležal) a mnozí vysoce 
postavení politici bojovali za její částečnou, 
nebo úplnou legalizaci, jak je tomu např. v Nizozemí, 
kde je kouření této drogy dokonce legální.“Nikdy se 
nečekalo, že by konopí mohlo být problémem, teď 
ale vidíme, že je. Podle odhadů v Česku pravidelně 
kouří marihuanu 150 tisíc lidí. Šedesát tisíc z nich 
užívá marihuanu denně a třicet tisíc je na ní 
závislých. Ale občasných uživatelů je však 
mnohonásobně více. Každý třetí Čech ve věku do 34 
let přiznává, že po konopí v posledním roce sáhl. 
V Itálii přiznal „zapálený joint“ v posledním roce 
každý pátý mladý člověk. 

 
Vláda chce v následujících letech investovat peníze 
do vzniku poradenských center, která mají 
uživatelům marihuany pomoci bojovat se závislostí. 
A také do šíření informací o škodlivosti marihuany 
ve školách. 
 
O tom, že se kouření marihuany nevyhýbají ani 
sportovci, jste si mohli přečíst v tomto čísle našeho 
bulletinu. Ve statistice mezinárodní federace ledního 
hokeje za rok 2010  se  uvádí,  že šest  francouzských 
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hokejistů bylo pozitivně testováno a později 
i potrestáno za její nezákonné užití. 
 
Také mezi českými sportovci je tento problém znám. 
V minulosti užití této látky zbrzdilo nadějně rozjetou 
kariéru automobilového závodníka Tomáše Engeho, 
který za užití této zakázané látky již nikdy více 
nedostal nabídku k přestupu do automobilové 
královské třídy – formule 1 a to i přesto, že 
v závodění stále pokračuje a má dobré výsledky. 
 
Je také notoricky známá kauza zatím prvního 
a prozatím posledního potrestaného florbalisty Marka 
Deutsche, který si po postupu do finále extraligy 
zakouřil marihuanu s kamarády v hospodě. Patří také 
k jednomu z mála potrestaných sportovců, který je 
o svém prohřešku ochoten mluvit a svého činu lituje. 
Po pozitivním nálezu se přiznal ke své chybě, a také 
proto dostal distanc pouze na tři měsíce. V letošním 
roce byl dokonce členem našeho bronzového týmu 
z mistrovství světa. I přesto ho tato kauza zasáhla 
velice nepříjemně jak v osobním životě, tak 
i v prostředí jeho sportu. Objevil se dokonce na liště 
BBC, která ihned zveřejnila jeho disciplinární trest, 
takže se o této informaci mohl dozvědět celý 
florbalový   svět,  který   není na  podobné  prohřešky 
 

 
 
 

 

 
zvyklý. V domácí extraligové soutěži na něj dodnes 
pokřikují někteří diváci a připomínají mu jeho dávný 
trest. Tato kauza určitě nepřispěla k pozitivní reklamě 
prodejny florbalového vybavení kde je zaměstnán, 
a proto dostal vážné varování od jejího majitele. Také 
u jeho rodičů se tento prohřešek nesetkal s velkým 
pochopením. Je proto otázkou, zdali ho nálepka 
pozitivně usvědčeného sportovce z dopingu nebude 
doprovázet celou jeho sportovní kariérou a to 
i přesto, že kouření marihuany pravděpodobně 
nemělo  vést  v jeho  případě  ke  zvýšení výkonnosti. 
 

Uživatelé konopí 
 

Kolik lidí v posledním roce užilo marihuanu 
(lidé od 15 do 34 let): 
 
Česko 28%, Itálie 20%, Španělsko 19%, Francie 
17%, Slovensko 15%, Velká Británie 15%, Dánsko 
13%, Německo 12%, Nizozemsko 10%, Finsko 8%, 
Bulharsko 6% 
Zdroj: národní zprávy v síti Reifax  
 
 
Redakční uzávěrka: 25. 1. 2011 
 
 
 
 
 
 

Statistika dopingových kontrol v ČR (leden 2010) 
 

SPORT Při soutěži Mimo soutěž CELKEM 
atletika 6 4 10 
box 0 6 6 
cyklistika 7 0 7 
kanoe-rychlost 0 5 5 
kanoe-slalom 0 3 3 
lyžování 6 3 9 
tenis 3 0 3 
veslování 5 0 5 
zápas 5 6 11 
Celkem sportů 6 6 9 
Celkem kontrol 32 27 59 
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