
Král Tour definitivně padl.  

Contador dostal za doping dvouletý trest 

 

 

Přepište výsledkové listiny, rozhodl Sportovní arbitrážní soud v Lausanne. Alberta Contadora 

potrestal po osmnácti měsících a několika odkladech za dopingový nález na clenbuterol během 

Tour de France 2010, kterou vyhrál. Španělský cyklista dostal dvouletý zákaz startů a o triumf ve 

slavném závodu přišel. 

 

Contador bude za uplynulé období zbaven také všech ostatních titulů, tedy včetně celkového vítězství 

na loňském Giru d'Italia, které ovládl podruhé v kariéře. Triumf tak dodatečně oslaví Ital Michele 

Scarponi, Roman Kreuziger se pak posune na páté místo. 

Z Contadorovy diskvalifikace na Tour 2010 bude český cyklista profitovat dodatečným posunem na 

osmou pozici a druhý Andy Schleck se dočká posunu do žlutého dresu. Contador se stane druhým 

cyklistou, který o triumf ve věhlasném francouzském závodě přijde kvůli dopingovému hříchu. Prvním 

byl Američan Floyd Landis, jenž byl během Tour 2006 pozitivně testován na testosteron.  

Contador má nyní 30 dnů na to, aby se proti rozhodnutí arbitráže CAS odvolal ke švýcarskému 

civilnímu soudu. "Ale ten už dříve oznámil, že bude uznávat verdikty Sportovní arbitráže v Lausanne," 

upozornil Jan Chlumský, šéf Antidopingového výboru ČR. 

Protože trest pro Contadora byl vynesen se zpětnou platností a jeho dopingová kauza se navíc značně 

protahovala, vyprší dvouletý zákaz startů 5. srpna a přijde tak o Tour i olympijské hry v Londýně. 

Znamená to, že devětadvacetiletý Španěl může jet následně poslední ze tří závodů Grand Tour - 

Vueltu.  

"Dnešek je pro náš sport dnem smutku," komentoval rozsudek Pat McQuaid, prezident UCI. "Někdo 

to může hodnotit jako vítězství, ale pokud přijde na téma doping, pak žádní vítězové nejsou." 

 

Nekonečná sága se táhla rok a půl  

Contadorův pozitivní test se datuje do 21. července 2010, na veřejnost se ovšem jeho prohřešek 

dostal až o dva měsíce později. Loni v únoru Španělská cyklistická federace oficiálně Contadora 

očistila a akceptovala argumenty, že clenbuterol se do jeho těla dostal po konzumaci 

kontaminovaného masa od španělského chovatele. 



Následující měsíc se ale jak Mezinárodní cyklistická unie UCI, tak Mezinárodní antidopingová 

agentura WADA oficiálně odvolaly ke sportovní arbitráži a verdikt měl být znám před startem Tour 

2011. Po nekonečných odkladech se soudní slyšení uskutečnilo v listopadu. 

 

Tehdy se začalo pochybovat i o nezávislosti trojčlenného tribunálu, v jehož čele stál izraelský soudce 

Efraim Barak. Právě v Izraeli se uskutečnil jeden z přípravných kempů Contadorova týmu Saxo Bank a 

jeho členy dokonce přijala izraelská vláda. 

Tribunál svůj verdikt odůvodnil tak, že nevěří Contadorovým argumentům o kontaminovaném mase. 

"Takové případy nejsou ve Španělsku známy," stálo v prohlášení. Zároveň ale CAS odmítl, že by mohlo 

dojít ke krevní transfúzi. Ani pro ni není dostatek důkazů a jde jen o rovinu teorie. 

 

************************************************* 

Alberto Contador Velasco 

Španielsky profesionálny cyklista. V rokoch 2007, 2009 vyhral etapový závod Tour de France, v rokoch 

2008, 2012 a 2014 zvíťazil na Vuelte,v roku 2008 a 2015 vyhral Giro d'Italia. Stal sa piatym cyklistom, 

ktorý dokázal vyhrať všetky tri najprestížnejšie etapové závody. 

Do Tour de France 2009 vstupoval Alberto Contador ako hlavný favorit na víťazstvo, jedným z jeho 

spolujazdcov v týme Astana bol sedemnásobný víťaz Tour Lance Armstrong,  ktorý mal tiež vysoké 

ambície. Alberto Contador však v horách dokázal, že je aktuálne najlepším cyklistom na svete pre 

tento druh závodu a 26. Júla sa  tak mohol radovať zo svojho ž druhého víťažstva. 

V roku 2010 sa stal Contador tesne víťazom Tour de France pred druhým Andy Schleckom. Jeho 

víťazstvo však bolo spochybnené potom, čo vyšlo najavo podozrenie z dopingu. Vo vzorkách jeho 

moču bolo nájdené stopové množstvo anabolika clenbuterolu a na začiatku roku 2012 bol potrestaný 

a o víťazstvo prišiel. [2] 

Contador však stále tvrdí, že anabolikum neužil a do jeho tela sa dostalo mäsom, čo je možné, ale 

vysoko nepravdepodobné. Kauza sa tiahla veľmi dlhú dobu, ale Contador bol nakoniec potrestaný 

zákazom štartu na dva roky  a zároveň prišiel o víťazstvá na Tour de France 2010 i na Giru 2011. 

Contador sa do cyklistických závodov vrátil po Tour de France 2012. 

Aktuálne otvorene vystupuje proti mechanickému dopingu v cyklistike. 


