
Doping ve Florbalu 

Tomáš Kvapil 

 

První dopingový případ ve své historii má český florbal. V dubnovém finálovém utkání extraligy byl 

pozitivně na zakázanou marihuanu testován hráč Tatranu Střešovice Marek Deutsch. Hráči teď hrozí 

až roční trest zákazu činnosti. "Přijmu jakýkoliv trest," uvedl dvacetiletý hráč. 

 

 

 

Deutsch byl pozitivně testován po prvním finále florbalové extraligy, které Střešovice sehrály s 

týmem Havířova 7. dubna v Praze.  "Je to moje blbost a jsem připraven nést za ni následky," uvedl 

Deutsch. V hráčově vzorku moči byl nalezen zakázaný karboxy - THC (tedy metabolit marihuany), což 

je porušením antidopingového pravidla podle čl. 2.1 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve 

sportu v České republice. S pozitivním nálezem byla Exekutivou pro kontrolu dopingu seznámena 

Česká florbalová unie toto pondělí. "Je to samozřejmě nepříjemná záležitost pro celý český florbal, " 

řekl prezident ČFbU Filip Šuman. 

V souladu se směrnicí Antidopingového výboru zastavila Disciplinární komise ČFbu Deutschovi 

závodní činnost až do vyřešení případu. "Hráč má teď možnost požádat o kontrolní analýzu vzorku B a 

požádat o slyšení před Antidopingovou vyšetřovací komisí," dodal Šuman. Jestliže se použití zakázané 

látky prokáže, hrozí Deutschovi zákaz zastavení činnosti až na jeden rok. "Je to proto, že marihuana je 

specifická látka, která nemá přímý vliv na sportovní výkon," vysvětlil Šuman.Obecně totiž platí, že při 

prvním případu prokázaného dopingu následuje dvouletý trest, při druhém pak doživotní zákaz 

činnosti. Deutsch v minulém ročníku odehrál v obraně Tatranu třicet zápasů s bilancí čtyř gólů a pěti 

asistencí. Šuman doufá, že tento případ bude varováním pro ostatní hráče florbalu. 

Deutsch: Udělal jsem blbost 

Nekličkuje a případný trest přijme. Obránce Tatranu Střešovice Marek Deutsch, jemuž byly v moči 
prokázány látky marihuany, ví, že udělal chybu. "Je to moje blbost, budu za ni pykat a jsem 
připraven nést všechny následky," řekl dvacetiletý bek.  

Hráč se o pozitivním nálezu dozvěděl na úterním tréninku. "Trenér Ďarmek mi ale hned řekl, že 
dostanu šanci dál s A-týmem trénovat. Jen nebudu hrát zápasy. Bylo skvělé, že mě podržel," 
dodal bývalý juniorský reprezentant. 

Deutsch ani nepožádá o přezkoumání kontrolního vzorku. "Nebudu chodit kolem horké kaše, 
půjdu rovnou před disciplinárku vyslechnout si ortel." Počítá s nejvyšším - tedy ročním trestem. "Je 
to lepší, než si dělat naděje na něco kratšího," uzavřel Deutsch. 



"Nemá cenu si nalhávat, že Marek Deutsch je jediným českým florbalistou, který se dostal do 

kontaktu s marihuanou. Sankce, které to pro hráče a oddíl přinese, budou snad dostatečným 

mementem nejen pro ně, ale i pro ostatní hráče a oddíly, kde to s vrcholovým florbalem myslí vážně. 

Český florbal si chce udržet pověst čistého sportu a proti dopingu bude rozhodně tvrdě bojovat," 

doplnil Šuman. 
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