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Abstrakt
Název práce:
Doping a jeho etická dimenze

Cíl práce:
Zpracovat základní informace o dopingu, dopingových prostředcích a metodách
a jejich vlivu na lidský organizmus, zamyslet se nad důvody užívání zakázaných
podpůrných prostředků

ve sportu, posoudit problém dopingu ve sportu z etických a

morálních hledisek, zhodnotit dopady dopingu na důvěryhodnost sportovce i sportu jako
celku.

Metody:
Práce má teoretický charakter a používá kvalitativní metody: komparuje,
analyzuje a interpretuje texty získané rešerší. Z těchto podkladů vyvozuje samostatné
závěry.

Výsledky:
Diplomová práce osvětluje problematiku dopingu ve sportu z historického,
lékařského

i sociálního pohledu a zejména se snaží odkrýt jeho dosud méně

analyzovaný etický aspekt; rozbor příčin jeho užívání i
působení

dopadů jeho

negativního

na sportovce a komunity se sportem propojené vytváří platformu pro možnou

prevenci i pedagogické využití.

Klíčová

slova:

Doping - "duch sportu" - etické prohřešky - etika sportu - fair play
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Abstract
Title of Dissertation:
Doping and Its Ethical Dimension

Aims:
To work up general information about doping, doping resources and methods
and their influence over the human organism, to think of the reasons, why people use
forbidden supportive resources in sport, to judge the problem of doping in sport in term
of ehtical and moral aspects, to evaluate the impacts of doping on trustworthiness of the
athlete and the sport as a whole.

Methods:
The dissertation has a theoretic character and uses qualitative methods:
compares, analyses and interprets texts from publications and sources. It draws own
conclusions from these bases.

Results:
The dissertation clears up broad issue of doping in sport in term of history,
medicine and social sciences and especially it opens up less analysed ethical aspect,
analysis cause of using doping and its negative impacts on athletes and sport
communities, forms platform for possible prevention and educational utilization.

Keywods:
Doping - "Spirit of Sport" - Ethical Offences- Ethics of Sport - Fair Play
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1 Úvod
Dnešní doba sebou nese mnoho negativních společenských jevů.

Společnost je

závislá na ekonomických prostředcích, proto se orientuje na zisk. Problémem značné
části

populace se stala honba za bohatstvím a z toho také plynou některé záporné

vlastnosti jednotlivců. Mnoho lidí není schopno

dostatečné

empatie a pro

svůj prospěch

dokáží porušovat dříve zaběhlé řády. Tito osoby nedodržují etické normy ani pravidla,
nectí zákony a mnohdy mívají sklony k

agresivitě.

Ve společnosti se proto množí i

sociální problémy. Lidem se nedostává dostatečná výchova, působí na ně nežádoucí
vlivy okolí a často podléhají negativním sociálním návykům,

například

konzumaci drog,

apod.
Sport dříve představoval spíše preventivní prostředek proti těmto neduhům
světa. Umožňoval účelné

využití volného

času.

Poskytoval možnost odreagování od

psychických starostí. Dokázal měnit hodnoty jedince a pomáhal mu k jeho
seberealizaci. Znamenal zábavu a nesl sebou prožitky uspokojení. Poslední dobou je
však nutné balancovat zda svou funkci, únikové cesty, plní stále.
Při

pohledu do zákulisí tzv. vrcholového sportu se dostáváme spíše do obchodní

sféry, kde se sportovní ideály vytrácejí za oponou fmančních prostředků. Ve
vrcholovém sportu je úspěchu podřízeno téměř vše. Do sportu proniká fenomén
komercionalizace a významné soutěže se proměňují na obchod, který samotnou soutěž
odsouvá na druhé místo. Nejlepší sportovci žijí ve vysokém životním přepychu a díky
médiím zastupují vzory pro

společnost

na celém světě.

Svůj

standard si však často

chtějí

udržet za každou cenu a mnohdy ne zcela "přirozenou" cestou. Ve snaze ustát tlak,
který je na ně vyvíjen, se sportovci stávají tolerantnějšími k užití zakázaného dopingu.
Doping proniká do

čím

dál většího množství

sportů

a stává se metlou "ducha"

sportu. Navíc díky obrovské popularizaci sportu se stává společnost vnímavější i
k problematice dopingu. Casto přemílané dopingové skandály potom mohou působit
jako stimul pro mladou generaci. Mladí mohou podlehnou svodům zakázaných látek,
pokud vidí, že jejich sportovní idol také dopoval. Pokud se v médiích přetřásají
dopingové aféry, mnohdy chybí jakákoliv zmínka o škodlivosti těchto látek.
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Většinou

se

rozebírají pozitivní vlastnosti preparátů, to jakým působením pomohly sportovci
k úspěchu.

Veřejnost

Naštěstí

má ovšem velmi málo informací o zdravotních rizicích dopingu.

se v poslední době začíná hovořit i o etických hodnotách sportu, které

doping zásadně narušuje. Tyto hodnoty však nectí sami sportovci,

neboť

porušují

základní podmínky účasti ve sportu, čímž jsou pravidla Nedodržují zásady fair play,
nerespektují pravidla ani protivníky a směřují k jedinému: Vítězství, které pro

ně

znamená úspěch, zisk a slávu! Ideály sportu jsou ty tam. Je nutné se o této nemoci
sportu bavit, řešit ji a léčit. Antidopingové instituce, které se o to snaží, ale vždy budou
o krok za vývojem dopingových látek, dokud se nepřehodnotí priority samotných
sportovců

a jejich chlebodárců.

Nezbývá, než vychovávat nové generace sportovců, kteří budou směřovat své
hodnoty jinam než k výhrám a výkonům. Budou se opět bavit hrou, tak jak hovoří
základní myšlenka sportu. Antidopingová strategie se stane spíše prevencí, než represí a
sport se tak dokáže očistit.
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l Cíle a úkoly práce, metodologie
Cílem této práce je shromáždit

důležité

informace o problematice dopingu ve

sportu. V práci budu usilovat o nastínění příčin vzniku dopingu od jeho počátků v lidské
společnosti,

bych

chtěl

až do

současné

podoby, kdy se doping stal sportovním problémem. Také

popsat široké spektrum dopingových látek a

seznamu zakázaných látek a metod. V tomto
podpůrných prostředků

rozdělení

rozdělit

je do skupin, podle

také zhodnotit vliv samotných

na lidský organizmus.

V práci se budu snažit obeznámit se systémem antidopingové strategie. Práce
uvádí principy boje proti dopingu na vládních i nevládních úrovních. Nalezneme v ní
také vymezení pravidel o zákazu dopingu ve sportu i systém dopingové kontroly.
V textu se budu věnovat podstatě antidopingové politiky, která usiluje především
o

čistotu

sportu. Mou snahou bude také charakterizovat ideály sportu, které doping

podrývá a zhodnotit etické problémy a

důsledky

dopingu.

Chtěl

bych posoudit problém

dopingu ve sportu z etických a morálních hledisek. Práce obsahuje vymezení pojmu fair
play a jeho

současné

olympismu, jako

problémy, jimiž trpí. V textu bude možné nalézt etické hodnoty

příklad

poctivosti ve sportu. Práce také uvádí, jak

důležitý

je pohled

pravidel na problematiku dopingu.
V práci bych

chtěl

Posoudit nároky a nátlak
tím, zda jsou
Dále bych

oběťmi

chtěl

dále zhodnotit

prostředí

příčiny,

vedoucí sportovce k dopování.

vrcholového sportu na sportovce. Polemizovat nad

dopingových machinací nebo se na nich systematicky podílejí.

zhodnotit, zda jsou relevantní

některé

myšlenky o povolení dopingu

v elitním sportu. V textu lze nalézt také úvahu, jak moc se podepisuje vliv
komercionalizace na šíření dopingu ve sportu.
V práci bych se
důležitosti

pro budoucí

chtěl
očistu

zmínit i o prevenci užívání zakázaných látek a její
sportu od dopingu. Také bych

chtěl zdůraznit

podstatu

prevence z hlediska výchovy.
Závěr

diplomové práce uvádí

způsobem přímo

příklady sportovců,

podepsala dopingová aféra.
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na kterých se

nějakým

Mým úkolem bude nastudovat publikace věnované problematice dopingu a etice.
Získat základní

přehled

o dopingové problematice a antidopingovém boji z literatury i

internetu. Budu se snažit utřídit informace z odborných publikací i internetových zdrojů
a zhodnotit je ve své práci.

V mé teoreticky
z rešerše

zaměřené

příslušných pramenů

práci používám kvalitativní metody. Vycházel jsem

z literatury, tisku a internetu. Poznatky z nich jsem se

snažil komparovat i analyzovat. Vycházel jsem zejména z odborných publikací
věnovaných

dopingové problematice, kterých je v češtině

Naopak ke sportovní etice se z domácích

autorů téměř

poměrně

nikdo

velké množství.

nevyjadřuje,

proto jsem

čerpal spíše ze zahraničních publikací. Častým pomocníkem při sběru informací mi byl

internet. Z www

zdrojů

jsem získával

především

aktuální dokumenty z dopingové

legislativy.
Byl bych rád, kdyby moje diplomová práce
čtenáře

měla

preventivní smysL Aby pro

neplnila pouze informativní funkci, ale také sloužila jako

představou

bylo uplatnit práci jako

osvětu

ponaučení.

Mou

v boji proti dopingu ve sportu a využít ji při

preventivních programech. Doufám, že má práce bude mít
poskytne ucelený náhled na problematiku dopingu ve sportu.
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přínos

v dané oblasti a

3 Historie dopingu
3.1 Zrod dopingu
Při

hledání

původu

dopingu se musíme

ponořit

hluboko do minulosti.

Počátky

dopování jsou staré jako lidstvo samo. Člověk se odjakživa snažil uměle podporovat
Ještě před

svoje výkony.

"vynálezem" sportu se jednalo o zvýšení schopností k lovu a

boji. V prehistorických dobách byl doping
při obřadech

lovci,

maso poražených

či

ovlivňován

bojovníci podstupovali

bojovm'ků,

různé

spíše kultem

rituály.

Např.

nebo požívali povzbuzující

nadpřirozena.

Kdy

Pili krev a pojídali

prostředky

navozující

halucinace a zvyšující agresivitu (Hnízdil, 2000; Nekola, 2000).
Kořeny

dopingu lze

spatřovat

snad u každé z lidských civilizací ve

starověku.

Čínská rytina ze 3. tisíciletí př. n. 1. zobrazuje císaře žvýkajícího halucinogenní rostlinu.
Starověcí Egypťané

s šípky.

Jihoameričtí

indiáni v oblasti dnešního Peru požívali listy rostliny Koka, která jim

umožňovala

překonávat

pili, pro zvýšení výkonnosti,

směs olejů

velké vzdálenosti v tamějším vysokohorském prostředí. Užívání dopingu se

nevyhnulo ani civilizacím Řecka a Říma, ve kterých bylo spojeno se samotnou
sportovní činností a dostaneme se k nim později
Největší

pomáhaly

Pyšný, aj., 2000).

rozvoj zaznamenaly drogy v průběhu válek, zejména

vojákům překonat

zvyšovaly

(Slepička,

tělesnou

světových,

kde

pocity strachu, odbourávaly zábrany, posilovaly odvahu a

kondici. Toto období je také spojené s rozvojem chemie a

užívanými se tak staly zejména uměle vyráběné látky (Nekola, 2000).
"Vojáci britské a americké armády konzumovali obrovská množství "Energytablets" obsahujících stimulancia, což jim pomáhalo překonat jak únavu, strach a žízeň,
tak překonávat extrémní válečné podmínky. V německé

armádě

byla

masově používána

droga s obdobnými účinky jako benzedrin, a to dodnes známý pervitin.
látky jsou využívány účastníky různých

válečných konfliktů

Různé stimulační

až do dnešních

dnů"

(Jansa,

Dovalil, aj., 2007, s. 211).
Dříve,

představme
slově

než se dostaneme k historickým

mezníkům

ve sportovním dopování,

nejprve původ slova "doping", který má několik verzí. První teorie hovoří o

doop, pocházejícím z vlámštiny, a které
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označovalo

silný povzbuzující odvar

připravovaný

z různých

druhů

kořínků.

bylin a

Další názor na zrod slova doping

vychází z africké pálenky nazývané dop, používané
Nejvěrohodnější

při

označení

tvrzení pochází z roku 1889, kdy se

směs

v anglických slovnících. Defmovalo se v nich jako

obřadech.

náboženských

doping poprvé objevilo

opia a narkotik podávaná

dostihovým koním (Hnízdil, 2000).

3.2 Počátky dopingu ve sportu
Řada sportovních historiků se shoduje na tom, že doping bortí ideály sportu již

od jeho

prvopočátku.

Pokud byla sportovní

účast

existovaly také metody, jak zvýšit možnost vítězství. I přesto jakým
antické olympijské hry, našli se tací,

kteří

či

spojená se ziskem,
ideálům

slávou

podléhaly

soutěžní

systematicky narušovali jejich

ráz a

užití dopingu v tomto nebylo výjimkou (Nekola, 2000).
"Z dějin antického sportu známe
římských gladiátorů,

řadu příběhů,

skladbu jejich stravy a

nevídanou péči,
regeneraci a

zajišťovanou
lékařský

vítězit. Péče

o

účastníky

tělesné přípravy. Antičtí

profesionálními trenéry zahrnující

dohled,

včetně

řeckých atletů

nejrůznější povzbuzující prostředky,

jim pomáhaly udržovat fYzické a psychické síly a
na vysoké úrovni, a to nejen po stránce

popisující život

využívání

přírodních

atleti

a

které

olympiád byla

měli

na tu dobu

kromě výběru

stravy i

látek ke zvyšování

výkonnosti" (Nekola, 2008, s. 18).

Po období stagnace vývoje sportu ve

středověku

nastalo jeho

opětovné

zrození a

rozvoj od poloviny 19. století. Po zdokonalení vynálezu jízdního kola bratry
Michauxovými v roce 1863 se jednalo o sporty jakými byla
atletika, plavání,

či

veslování.

Později

Populárními se stávaly závody na delší
únavy a

vyčerpání,

v

cyklistika, ale i

následoval i rozmach sportovních her.

tratě

a sportovci byli

důsledku nadměrného zatěžování

prostřednictvím prostředků běžně

právě

často

řešit

nuceni

fyzických sil. Nejprve tak

dostupných, kterými byly káva a alkohol,

sáhli i po lécích. Tyto praktiky brzy zanechaly následky. První úmrtí

činili

později

ale

přisuzované

dopingu se stalo v roce 1896, kdy při cyklistickém závodě na 600 km Bordeaux zemřel

pocity

Paříž

anglický závodník Arthur Linton po požití léku zvaném Trimetyl (Hnízdil,

2000).
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První případ dopingu na novodobých olympijských hrách se stal v roce 1904 na
hrách v St. Louis.

Američan

zvítězil

Hicks

strychninu, které mu byly podány

přímo

v průběhu závodu,

mu byla dokonce poskytnuta opora,

přesto

neměl

závodě

Ital Dorand Pietri ve stejném

diskvalifikován pro cizí pomoc. Ital po
závod

dokončil

jen díky

mu bylo
o

čtyři

vběhnutí

vítězství

roky

uznáno! Toto

později

na stadion

lékařském vyšetření

několika

dávkám

několik metrů před

cílem

"štěstí"

již

v Londýně, když byl

několikrát

podpoře pořadatelů, kteří chtěli ušetřit

mátožnou Pietriho postavu. Po
Italův

v maratónu jen díky

zakopl, upadl a

královnu pohledu na

se prokázalo jeho požití strychninu.

výkon dokonce zaznamenaly i filmové kamery (Schaller, aj., 2004).
Castými případy dopingu byly v té době poznamenány zápasy boxu. První
či

výskyt tzv. paradopingu,

negativního dopingu se objevil v roce 1910, kdy boxer
soupeře

Jeffries po prohraném zápase nar1mul svého
namíchal do

čaje

Johnsona, že mu

oslabující látku. Doping byl v boxu zastoupen

alkoholem v podobě brandy,

či koňaku.

hlavně

před

strychninem a

Nosem byl boxerům aplikován efedrin a

byl potírán mastí s příměsí kokainu, která umožňovala lepší snášení bolesti
protivníků (Slepička,

způsobilo

Největší

nejen jejich rozvoj, ale

Dříve hojně

neterapeutického užití.
jeho deriváty.

při

obličej

úderech

Pyšný, aj., 2000).

Zásadním urychlovačem v rozšíření dopingu se stala 2.
mez1 vojáky

závodem

hlavně

užívaný strychnin

skupinu v jeho užívání

světová

ukázalo možnosti jejich

postupně

představovali

válka. Užití drog

nahradil amfetamin a

cyklisté. Na olympijských

hrách 1960 v .Rímě zemřel dánský cyklista Jensen, zkolaboval po požití směsi Ronikolu
kombinace amfetaminu a nikotinu, kterou mu podal jeho trenér. Velké pohoršení
nastalo v roce 1967, kdy

při

známém cyklistickém závodu Tour de France

Závodník Sims a jeho smrt byla zachycena

takřka

v přímém

přenosu.

zemřel

Za jeho úmrtí

mohlo požití vysoké dávky Onidrinu (derivát amfetaminu).
Další drogou na
překážkář

Howard a o

scéně
tři

byl heroin,

roky

později

kvůli němuž zemřel

na

římské olympiádě

byl heroin prokázán i v těle boxera Bella

(Nekola, 2008).
Tyto odstrašující
problémem dopingu

začaly

případy

postupně

přiměly

zabývat. V roce 1963
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přijal

odpovědné

orgány, aby se

Mezinárodní olympijský výbor

pravidlo o zákazu dopingu, které ve své základní podobě platí dodnes

(Slepička,

Pyšný,

aj., 2000).
Díky následnému rozvoji

detekčních

metod se

podařilo

amfetamin a Jemu

phbuzné látky brzy v těle sportovce identifikovat. Ovšem tyto substance zanedlouho
nahradil efedrin a jemu phbuzné látky, mající na organizmus podobné
amfetamin.

Zpočátku

bylo u efedrinu obtížné

určit

účinky

jako

jeho terapeutické užití od dopingu,

navíc se stal součástí i některých výživových doplňků.
Snad nejdelší historii z hlediska užívání má droga kokain, jejíž
starověcí jihoameričtí
míře

zneužíván např.

indiáni. Pro své
hráči

stimulační

a anorektické

účinky

působení

znali již

byl ve velké

amerického fotbalu. Velké problémy s touto drogou nastaly

v šedesátých letech převážně v Americe, ale s jejím zneužitím se setkáváme dodnes a to
i v takovém sportu jakým je tenis (nekola, 2008).

"Mezi dopingové

prostředky

jsou

řazeny

též barbituráty a beta-blokátory.

Barbituráty se používají v lékařství k potlačení činnosti centrálního nervového systému"
(Nekola, 2000, s. 26). Ve sportu
disciplínách, kde je
zneužití došlo na

nejčastěji

pomáhají ke zmenšení svalového

zapotřebí soustředění, např. střelba

olympiádě

Kjejich

v Mnichově v roce 1972, kde na

třesu při

nejzávažnějšímu

ně

byla

pozitivně

testována téměř čtvrtina moderních pětibojařů (Nekola, 2000).

3.3 Období revoluce dopingu ve sportu
Poválečná
soupeření

porážet

patová situace a

průběh

soupeře,

za následek, že se

pod pohnutkou ideologie, odstartovala dobu tvrdého tréninku až za

prostředků během soutěže,

světovou

válkou se

poprvé užit mimo

vítězství nestačilo

ale bylo nutné

problém výrazně ulehčil rozvoj

podpořit

lékařské vědy

podařilo

i

pouze užití povzbuzujících

náročný

tréninkový cyklus. Tento

a její využití vlastností hormonů. Již před

izolovat testosteron v krystalické

lékařské účely

v průběhu války

německými

agresivity a síly. Jeho užití ve sportu se poté prokázalo u
Světových

měli

obou společensko-ekonomických soustav nevyhnulo ani oblasti sportu. Touha

hranice lidských možností, kde pro

2.

studené války

podobě,

který byl

vojáky pro zvýšení

sovětských sportovců

na

hrách v Moskvě roku 1956. Ruští atleti totiž museli být cévkováni pro
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vyloučení moče,
příznaků

za což mohlo

po aplikaci

zbytnění

způsobené

prostaty

steroidů.

Na konci padesátých let se zprávy o užití anabolických
západních sfér, kde bylo i mnoho

odborníků

těchto

s farmakologickými koncerny

(např.

měly mírnější

než testosteron. Na

vedlejší

účinky

steroidů rozšířily

i do

ochotno zásobovat sportovce steroidy s

úmyslem pomoci jim k vítězství. Výsledkem

steroidů,

jedním z vedlejších

snah byl

počátek

spolupráce

CIBA) a rozvoj nových anabolických látek, které
scéně

se tak objevují nové preparáty

dianabol a později nandrolon.

Protože sportovci užívající anabolika
veřejností začala rozšiřovat

sportovní

začali

v

soutěžích vítězit,

brzy se mezi

fáma, že do boje o medaile je možné zasáhnout

jen za podpory steroidů. Síření anabolických steroidů v průběhu šedesátých let bylo
umožněno

jejich

společenskou

tolerancí a

důvěrou

v možnosti medicíny. Navíc jejich

užití nebylo žádným způsobem omezené. Studená sprcha, v podobě prvních zdravotních
potíží a dokonce i záhadných úmrtí, ovšem zchladila všechny ideály o užití anabolik.
základě zjištění, prostřednictvím

Na
sportovců

užívající steroidy

(např.

anket, se ukázalo znepokojující množství

mezi švédskými atlety to bylo 35% a mezi

dokonce 75%). Olympijské hry v Mnichově roku 1972
steroidů.

anabolických

Avšak

kupříkladu

Světová

ještě proběhli

vzpěrači

bez kontroly

atletická federace

přistoupila

k zákazu anabolik již v roce 1970. Problém se spolehlivými dopingovými testy na
steroidy

vyřešila laboratoř

profesora Man:freda Donika v Kolíně nad Rýnem a na hrách

XXI. olympiády v Montrealu již byly

věrohodné

kontroly anabolických

steroidů

zavedeny.
I
anabolik

přes

dozor

prostřednictvím

nevyřešil. Důkazem

kterými se vznášel stín
nedosahoval takového

testů

se však problém s užíváním

toho byly následující olympijské hry v

podezření,

počtu.

dopingových

jakkoliv

A však po

počet sportovců

opětovném

Moskvě,

nad

testovaných na steroidy,

analyzování sebraných

vzorků

profesorem Donikem se ukázalo, že mnoho výsledků bylo zmanipulováno.
Nastal nový fenomén, kdy byl doping dokonce pod státní kontrolou. Hlavními
představiteli

republika a

tohoto procesu byly státy východního bloku,
Sovětský

prosakovat na

svaz. Až o mnoho let

svět důkazy

později,

Německá

po roce 1989

o tom co se ve sportovní politice těchto
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demokratická

začaly postupně

států skutečně dělo.

Razantní m:těnu v přístupu k anabolickým steroidům znamenal až rok 1988 a dopingová
aféra sprintera Bena Johnsona na
stanozol. Tento rok

započal

olympiádě

novou

v Soulu, který byl

celosvětovou

pozitivně

testován na

strategii boje proti dopingu pod

záštitou Mezinárodního olympijského výboru.

" V souvislosti s anabolickými steroidy se objevila na dopingové

scéně

také

diuretika, a to jednak jako prostředek pro odplavení anabolik z těla a snížení možnosti
jejich detekce a jednak jako prostředek pro zbavení
steroidů,

těla přebytečné

vody při užívání

které způsobují její zadržování" (Nekola, 2008, s. 23).

Výsledkem
objev tzv.

zpřísnění

růstového

dopingových pravidel

hormonu (hGH,

dříve

vůči

STH), který

anabolickým

měl

steroidům

byl

steroidy nahradit. Problém

jeho detekce byl v tom, že se nedalo s určitostí stanovit hGH tělu vlastní a podávaného.
Avšak existuje spousta

nepřímých důkazů dosvědčující

jeho hojné zneužívání

(např.

poptávka na černém trhu).
Kromě steroidů

a hGH, které byly alternativou spíše pro silové sporty, bylo

žádoucí najít také variantu dopingu pro sporty aerobního charakteru. Nejprve tato cesta
vedla přes metodu krevního dopingu, kdy sportovci

těsně před

erytrocyty pro zvýšení kapacity krve k přenosu kyslíku do

výkonem přijali infuzi s

svalů. Nicméně

riziko infekcí

a možných komplikací dovedlo sportovce také k metodě hormonální, kterou bylo užití
v té

době

organim:tu

již synteticky
ovlivňuje

vyráběného

tvorbu

erytropoetinu (EPO). Tento hormon v lidském

červených

krvinek v kostní

2008).
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dřeni

(Nekola, 2000; Nekola,

4 Skupiny dopingových látek a metod
několika změnami.

Vymezení dopingu prošlo za uplynulá desetiletí
odpovědné

Orgány

za jeho odhalování se snažily definovat doping takovým způsobem, aby jeho

zneužití nebylo možné nějakým způsobem obejít.
"Doping je

nepřípustné

zvyšování sportovní výkonnosti pomocí nefYziologických

substancí (látek organizmu cizích) nebo prostřednictvím fYziologických látek organizmu
vlastních, jež jsou dávkovány nefYziologicky nebo

nepřiměřeným způsobem"

(Dovalil,

aj., 2008, s.52).
Definice musí vyhovovat jak z hlediska

určení

zakázaných dopingových látek,

tak i jednoznačnosti jeho odhalování a následných trestů (Nekola, 2000).
Níže je uvedená definice dopingu podle
(WADA) z roku 2003 obsažená v článcích 1 a 2

Doping je defmován jako jev,
antidopingových pravidel

Porušování

(Světový

při němž

Světové

Světového

antidopingové agentury

antidopingového kodexu.

dochází k porušení jednoho nebo více

antidopingový kodex, [online], 2008).

antidopingových

pravidel

Je

definováno

takto

(Světový

antidopingový kodex, [online], 2008):

•

Přítomnost

zakázané látky nebo jejích

metabolitů

nebo

indikátorů

v

těle

sportovce.
Je osobní povinností každého sportovce zajistit, aby žádná zakázaná látka
nevnikla do jeho

těla.

Sportovci jsou

jakékoli zakázané látky v jejich
toleranční

•

odpovědní

těle.

za to, je-li

S výjimkou

těch

zjištěna přítomnost

látek, pro které jsou

limity a ty, které mohou být rovněž vyprodukovány endogenně.

Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody.
Úspěch nebo neúspěch použití zakázané látky nebo zakázané metody není

podstatný. Pro

naplnění

porušení antidopingových pravidel

zakázaná látka byla použita.

20

postačuje,

aby

•

Odmítnutí nebo nedostavení se k

odběru

vzorku bez náležitého

zdůvodnění

po

obdržení oznámení.

•

Porušení

požadavků

soutěž, včetně

týkajících se dostupnosti sportovce pro testování mimo

neposkytnutí informace o pobytu a vyhýbání se testům.

Clánek tohoto antidopingového pravidla požaduje, aby sportovec, určený pro
mimosoutěžní

dopingovou kontrolu, nesl

odpovědnost

za poskytnutí a

aktualizace informací o tom, kde se nachází, tak aby bylo možné jej bez
předchoZI'ho

oznámení zastihnout pro

trvalého pobytu a místa a

•

Podvádění

časy

nebo pokus o

odběr

vzorku. Zejména se jedná o místo

sportovcova tréninku.

podvádění

v

průběhu

části

kterékoli

dopingové

kontroly.
V tomto případě se jedná o uvedení falešných údajů o vlastní

osobě,

úmyslné

poškozování odběrových soustav, apod.

•

Držení zakázaných látek a látek umožňujících zakázané metody.
Toto pravidlo zakazuje sportovci nebo doprovodnému personálu vlastnit
látky, které jsou na seznamu látek nebo metod stále zakázaných.

•

Nelegální nakládání s jakoukoli zakázanou látkou.
činnosti

s těmito látkami

(výroba látek, obchodování s nimi, dovážení a vyvážení

neoprávněnými

Nelegální nakládání se týká veškeré protiprávní

osobami).

•

Podávání nebo pokus o podání zakázané látky kterémukoliv sportovci, nebo
podporování,

podněcování,

napomáhání, nebo jiná spoluvina, která je

porušováním antidopingových pravidel.
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K definici dopingu se vztahuje i seznam zakázaných dopingových látek, a také
metod dopingu. Seznamy
obnovovány.
užívají pro

Většina

těchto

látek a metod jsou každý rok znovu

dopingových

léčení běžné

prostředků

populace. Na tento

se používá jako

přehodnoceny

obyčejné

účel jsou také vyráběny

a

léky, které se

a modifikovány. Ve

sportu se ovšem často setkáváme s jejich neterapeutickým užíváním. Zejména ve fázích
sportovních

příprav

podstoupení

větších

se

často

setkáváme s užíváním zakázaných látek za

tréninkových dávek, a tím možnému zlepšení sportovních výkonů.
případů

Nutno ovšem dodat, že toto u mnohých
přetrénování

se u

dopingových

prostředků

sportovců

Nehledě

může

nenaplní

očekávání

a následkem

mnohdy vyskytují zdravotní problémy. K aplikaci

se uchyluje i v případech

možnost i jiné, alternativní,
urychlí jeho terapii,

účelem

léčby. Přesto,

léčby sportovců, ačkoliv

že užití zakázaných látek k

léčení

činnosti dříve,

často

sportovce

to mít v budoucnosti pro jeho organizmus nežádoucí

na to, pokud se sportovec vrací ke své aktivní

je

účinky.

vystavuje se tak

riziku odhalení dopingových látek v jeho těle (Nekola, 2000).

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2008 (Antidopingový výbor CR,
[online], 2008):

Látky a metody zakázané stále (při

soutěži

i mimo

S 1. Anabolické látky
S2. Hormony a ph'buzné látky
S3. Beta-2 agonisté
S4. Antagonisté a modulátory hormonů
S5. Diuretika a ostatní maskovací látky

Látky a metody zakázané při

soutěži

S6. Stimulancia
S7. Narkotika
S8. Kanabinoidy
S9. Glukokortikosteroidy
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soutěž)

Zakázané metody
Ml. Zvyšování přenosu kyslíku
M2. Chemická a fyzikální manipulace
M3. Genový doping

Látky zakázané v určitých sportech
Pl.Alkohol
P2. Beta-blokátory

4.1 Protil stále zakázaných dopingových látek

4.1.1 Anabolické látky (skupina Sl)
" V seznamu zakázaných farmakologických skupin a metod dopingu jsou
anabolické látky rozděleny na androgenní anabolické steroidy a jiné anabolické látky. K
androgenním anabolickým

steroidům patří například

dihydrotestosteron, metandienon,

nandrolon, stanozolol, androstendiol a testosteron. Jinými látkami s podobným
anabolickým

účinkem

agonisté jsou v

jsou beta-2 agonisté"

současnosti

(Slepička,

Pyšný, aj., 2000, s. 28). Beta-2

na seznamu zakázaných látek zařazeny

samostatně.

Androgenní anabolické steroidy jsou dále rozlišovány jako exogenní a
endogenní. Exogenní se vztahují k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat.
Zatímco endogenní může tělo produkovat pfuozeně.

,,Androgeny jsou mužské "pohlavní hormony", jejichž přirozeně se vyskytujícím
a hlavním představitelem je testosteron. Z jejich struktury vycházejí anabolické steroidy,
látky, u nichž je

zvýrazněno

oslabeny, ale nikdy

úplně

nechybí " (Pyšný, 1999, s. 34). Androgenní vlastnosti

znamenají schopnost látky
působení

V

znamená

současnosti

je snaha

příznaky steroidů.
označení

nárůst

anabolické působení. Ostatní androgenní efokty jsou sice
vytvářet

maskulinní znaky a oproti tomu anabolické

svalové hmoty,

oddělit

neboť

anabolika podporují tvorbu tkání.

od sebe tyto vlastnosti a odstranit tak androgenní

Tyto pokusy jsou prozatím neúspěšné, také proto je jejich komplexní

stále anabolické androgenní steroidy (Nekola, 2000).
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Množství užívání anabolických látek ve výkonnostním sportu se oproti 70. a 80.
létům

něco

o

Závažnost jejich zneužití v

současné době

ovšem

spočívá

návštěvníci různých

sportovci. Jsou to zejména
dealerů, kteří

důsledku přísnějších

snížilo, a to zejména v

dopingových kontroL

v jejich užívání

rekreačními

fitcenter, kde se rozmáhá

činnost

anabolické steroidy za úplatu nabízejí. Mnohdy se jedná o preparáty

podezřelého původů.

Ty mohou být zdraví

nebezpečné,

případech

nebo v lepších

nemusí obsahovat účinné látky (Nekola, 2000).
Naskýtá se ovšem otázka, zda používání anabolických androgenních
faktický

účinek

na samotný sportovní výkon?

zneužívání anabolik, jsou pouze
kteréhokoliv jedince obecně.

Změny

předpokládané

Vesměs

steroidů

má

nebo výhody, které sebou nese

a nelze

zaručit

působení

jejich

na

je ovšem známo, že anabolické steroidy podporují

syntézu bílkovin v organismu, a tím způsobují nárůst svalové hmoty,

neboť

síla svalů je

vyvážená k objemu bílkovin v organizmu. Existuje sice celá řada výzkumů zaměřených
na

ovlivnění

závěry

nejsou zcela jednoznačné. Mnoho z nich zjistilo významný

na druhé

straně

opomínat další

v opačných

přednosti

případech

anabolických

steroidů,

v řadě

sebedůvěrou jedinců,

sportů.

Jen

ojediněle

což jsou často

procesů

ale jejich

svalové síly a
Nelze ovšem

které jsou pro sportovce výhodné.
změny

důležité

se vyskytují výzkumy

vzestup vytrvalostních schopností. Avšak je jim

nárůst

změnám.

nedošlo k žádným

Casto se v souvislosti užívání anabolik objevují
agresivitou a

steroidů,

svalové síly v závislosti na podávání anabolických

narůstající

v chování s
ovlivňující

výkonnost

anabolickým

steroidům

faktory

přičítající

připisováno

urychlení zotavovacích

po zatížení vytrvalostního charakteru (Nekola, 2000;

Slepička,

Pyšný, aj.,

2000).

Rizika poškození zdraví anabolickými steroidy

Anabolické androgenní steroidy mají závažné negativní
k poškození zdraví. Jsou to zejména kardiovaskulární
reprodukčního

změny,

důsledky

vedoucí

poškození jater, poruchy

systému, poškození pohybového aparátu, poruchy psychických funkcí a

v neposlední řadě i nádorová onemocnění.
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Hlavní změnou v krevním řečišti je hypertenze, tedy nárůst krevního tlaku. To se
děje

v důsledku zvětšujícího se objemu krve, který mají za následek právě anabolika. To

může

nadměrné

iniciovat

zatížení

značí

srdce. Velkým problém

srdečního

také

změna

svalu a v konečném

důsledku

i poškození

ve srážlivosti krve. Cervené krvinky mají

tendenci se shlukovat a to může vyvolat vznik trombů.
Játra jsou

konečnou

stanicí pro steroidy, které zde metabolizují. Tato

zvětšení

jaterních

buněk.

vede ke

Průběh jejich možného

tumory.

Poruchy

Mohou se zde

tvořit

krevní cysty,

či

činnost

nezhoubné

prasknutí může mít pro člověka fatální dopad.

reprodukčního

systému jsou spojené i se

změnami

sekundárních

pohlavních charakteristik. Anabolické steroidy znamenají pro rozmnožovací systém
riziko neplodnosti. Jejich
činnost

u

nadměrné

užívání vede k útlumu sekrece

pohlavních žláz a následně i poklesu produkce vlastm'ho testosteronu.

mužů,

nejen že klesá

Důsledkem

počet

nepříjemnými

žláz) a projevení

virilizačních účinků

druhotných mužských pohlavních
růstu

urychlení

být také

znaků).

často

předčasná

steroidů

ve

mužů (způsobuje zvětšení

chlapců

u žen a mladých

(rozvoj

Pro mladé chlapce znamená virilizace
zvětšení

ochlupení, prohloubení hlasu,

mazových žláz (tím

důsledky

pohyblivých.

problémy, spojenými s užitím anabolických

vztahu k reprodukčnímu systému jsou gynekomastie u
mléčných

těch

všech spermií, ale ubývá i množství

Například

toho poté dochází i k viditelné atrofii varlat (Pyšný, 1999).

Velmi

může

hormonů řídící

penisu,

zvětšení

produkce

vznik akné). Závažným rizikem v užívání anabolik v pubertě
osifikace

podobné. Navíc se k nim

růstových
přidávají

plotének dlouhých kostí. Pro ženy jsou
poruchy

menstruačního

cyklu,

zvětšení

klitorisu a projevy maskulinizace v celkovém výrazu těla (Slepička, Pyšný, aj., 2000).
Při

aparátu

užívání anabolických androgenních

nadměrným

růstu

vazivových struktur. Oproti rychlému

svalové hmoty zaostává rozvoj vazivových tkání, prohlubuje se tak riziko

poškození svalových
ovlivňují

vznikají poruchy pohybového

nabýváním svalové hmoty. V důsledku menšího cévního a

nervového zásobení dochází k disproporci
zvětšování

steroidů

úponů,

což je

podpořeno

také tím, že anabolika

kvalitu kolagenu. Hypertrofující svalová vlákna

dostatečnou

tvorbou

cévru'ho

řečiště,

tato

mikrotraumatizaci nebo i ruptury (Pyšný, 1999).
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situace

současně
často

nepříznivě

nejsou zásobena

vyúsťuje

v jejich

Změny
JSOU

v chování a poruchy psychických funkcí následkem požívání anabolik

doprovázeny

různými průvodními příznaky.

Menším problémem mohou být

nespavost a neklid. Naopak je možné, že mírné známky agresivity
případně

vyústí k násilnému chování,

způsobené

steroidy

až v kriminální delikty, jako jsou napadení a

bohužel i vraždy. Naopak po vysazení anabolik se setkáváme se syndromy typickými
abstinenční příznaky, například

pro
k

sebevraždě (Slepička,

popsány

s fatálním
buněk

onemocnění.

případy

Radou

zhoubných

průběhem.

může

často

autorů

změn

vést ke zvýšenému riziku vzniku

jsou u jedinců užívajících anabolické steroidy

varlat /seminom/ a ledvin

Metabolická aktivita

i následnou tvorbu

benigním,

a sklony

Pyšný, aj., 2000).

"Dlouhodobá aplikace anabolik
nádorového

přeludy

panického strachu, paranoidní

tumorů.

steroidů,

/Wilmsův

také stimuluje

Bolest a nucení k

močení

tumor/,

často

zvětšení jaterních

mohou být

vysvětleny

vratným zvětšením prostaty" (Pyšný, 1999, s. 53).

4.1.2 Hormony a příbuzné látky (skupina 82)
"K této skupině náleží růstový hormon,

ovlivňující metabolismus

bílkovin a tuků,

adrenokortikotropin a tetracosactid, navozující euforii jedince, erytropoetin, stimulující
tvorbu

červených

přijímané

krvinek v kostní
růstový faktor

jsou v posledních letech

tělu

hypofyzální a syntetické gonadotropiny,

zejména ke stimulaci vlastní tvorby testosteronu a epitestosteronu a inzulin a

inzulínu podobný
lehčí

dřeni,

často

JGF 1"

(Slepička,

Pyšný, aj., 2000, s. 31). Tyto látky

sportovci zneužívány.

Důvodem

toho se stala nejen jejich

dostupnost, ale zejména problematická detekce jejich užití. Jedná se totiž o látky

vlastní a prokázání jejich exogenního podání vyžaduje velmi složitou metodiku i

vlastní antidopingové předpisy.

4.1.2.1

Růstový

Růstový

Je

hormon (hGH)

neboli somatotropní hormon (hGH) je potřebný k regulaci metabolismu.

vyměšován podvěskem

mozkovým. Má

jedince od narození až po

dospělost.

důležitou

funkci v

Stimuluje produkci
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podpoře

a rychlosti

somatomedinů

růstu

v játrech a

ovlivňuje

tím růstové ploténky kostí a podporuje syntézu bílkovin v kosterním svalstvu.

Dále pak zvyšuje využití volných mastných kyselin a napomáhá vstupu aminokyselin
do

svalů

a jater. Také snižuje obsah triglyceridů v tukové tkáni.

Všechny tyto pochody souvisejí s množstvím svalové hmoty a tukových zásob
v organismu, proto se
steroidů

dříve

spekulovalo o tom, že hGH zaujme roli anabolických

v budování svaloviny, navíc se zvýšeným odbouráváním

sportovci užívali hGH
úspěšně dařilo

těsně před soutěží,

tuků. Někteří

jako kompenzaci za steroidy, které se již

prokazovat. Snažili se tím tak předejít úbytku svalové hmoty po vysazení

anabolických steroidů (Nekola, 2000;
Důvodů, proč

Slepička,

Pyšný, aj., 2000).

sportovci užívají růstový hormon, je několik.

Především

jeho problematickou detekci a předpoklad nárůstu svalové hmoty. To je také

se jedná o

důvod jeho

zneužití i rekreačními sportovci, kteří touží po zlepšení vzhledu s vytvořením svalnaté a
štíhlé postavy.
Přes

hGH.

"Závěry

některé

nepodařilo

všechny výmysly se ovšem

studií o jeho vlivu na

nárůst

jednoznačnou účinnost

prokázat

svalové hmoty přitom nejsou jednoznačné,

dokonce Zádný rozvoj svalové hmoty a síly u hodnocených sportovců nezjistily"

(Slepička,

Pyšný, aj., 2000, s. 32). hGH stimuluje spíše

nárůst

objemu svalu než jeho

sílu.

Rizika poškození zdraví hGH

Nadměmý příjem

tělesnou

výšku a

zvětšení

a zhrubnutí

Tento

způsob

hGH

způsobuje
rysů

ovlivňuje

tak poruchy

okrajových

u nevyvinutých
růstu,

u

jedinců

dospělých

jejich výslednou

jeho následkem vzniká

částí těla (obličej, končetiny)

tzv. akromegalie.

zneužití hGH, kdy je podáván zdravým jedincům v období vývoje, aby se

dosáhlo vyššího vzrůstu výhodného pro určité sporty (např. basketbal), je bohužel častý.
Dokáže

zapříčinit zvětšení vnitřních orgánů

patrné na hypertrofii

srdeční

Zvýšené užívání
poruchy potence,

srdce, jater a sleziny. To je nejvíce

svaloviny, kardiomyopatii,

růstového

často končící

smrtí.

hormonu také poškozuje nervový systém,

záněty kloubů. Některé

studie dokonce pokládají

hGHjako příčinu nádorů mléčných žláz (Nekola, 2000).
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způsobuje

nadměrnou

hladinu

"Je jisté, že negativní

změny

v důsledku neterapeutické aplikace

růstového

hormonu mohou být nevratné a ovlivňují délku i kvalitu života jedince" (Pyšný, 1999, s.
31).

4.1.2.2 Erytropoetin (EPO)

Erytropoetin je hormon
červených

stimuluje tvorbu
buněk

v kostní

dřeni,

vytvářený

v buňkách ledvinových

(erytrocytů) působením

krvinek

z nichž se erytrocyty

vytváří.

tělísek,

který

na receptory kmenových

Cervené krvinky jsou jedny

z nejjednodušších buněk organizmu. Slouží k přenosu dýchacích plynů (kyslíku a oxidu
uhličitého)

z plicních

sklípků

ke tkáním. V červených krvinkách se kyslík váže na

hemoglobin a je krví transportován z plic do cílových tkání, což jsou u sportovm'ho
výkonu zejména kosterní svaly. Cím více obsahuje krev erytrocytů, tím více jsou
kyslíkem svaly zásobovány a sportovec tak
je erytropoetin ve
bězích

větší míře

podat lepší vytrvalostní výkon. Proto

zneužíván ve vytrvalostních sportech, zejména cyklistice,

na dlouhé tratě a běžeckém lyžování (Pyšný, 2006).
Právě

výkon. Již

množství kyslíku je jedním z nejdůležitějších

dříve

se podařilo prokázat vliv vysokohorského

v krvi. Menší parciální tlak kyslíku
červené
metrů

může

krvinky zmnoží. Je k tomu

a to

minimálně

zapříčiní přirozenou
zapotřebí

4 týdny, nebo v

faktorů

prostředí

limitující aerobní

na počet erytrocytů

reakci organizmu tím, že se

pobyt v nadmořských výškách nad 2000

současnosti často

používané hypobarické komory

a stany. Tyto tréninkové metody se dnes naprosto běžně využívají a nutno dodat, že jsou
v souladu s dopingovými pravidly.
někteří
méně

Nicméně

z

důvodu

jejich nákladnosti se

sportovci uchylují i požití zakázaného hormonu EPO. Které pro

drahou a

pohodlnější

metodu zvýšení kapacity

Pyšný, 2002).
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přenosu

přesto

ně představuje

kyslíku (Nekola, 2000;

Rizika poškození zdraví EPO
"Můžeme předpokládat,

tlak i hustotu krve.

že narůstající počet červených krvinek zvýší systolický

Významně je zatěžován oběhový

systém s následným rizikem zvětšení

levé komory srdeční a vzácně i svým selháním" (Pyšný, 2006, s. 32).
Nebezpečné může

být i riziko vzniku uzávěru cév. Zvýšená hustota krve vytváří

podmínky pro srážení krve v cévách, ve kterých mají zmnožené erytrocyty tendence se
shlukovat a vytvářet tromby.
Možný

zvětšený příjem

erytropoetinu sebou nese také vznik

alergických reakcí od místních kožních

projevů,

křečových stavů

a

až po závažný rozvoj anafylaktického

šoku (Pyšný, 1999).

4.1.2.3 Inzulín a inzulínu podobné růstové faktory

Inzulín
tělísky

patří

mezi

nejznámější

hormony. Je produkován Langerhansovými

slinivky břišní a má zásadní význam v metabolizmu cukrů,

a bílkovin.

Ovlivňuje

částečně

však i

tuků

stav hladiny glukózy v krvi a transportuje ji do svalových,

tukových a jaterních buněk (Nekola, 2008).
Ve sportu je zneužíván pro své anabolické vlastnosti,
vstup aminokyselin do svalových

buněk,

neboť umožňuje

podporuje syntézu bílkovin a

zvýšený

současně

jejich rozpadu. Díky přenosu glukózy do jater v nich zvyšuje tvorbu glykogenu,
urychlí zotavení organizmu po fyzické
androgenních anabolických

steroidů

zátěži. Zároveň

a inzulínu podobnému

inzulín zvyšuje
růstovému

brání

čímž

se

účinnost

faktoru IGF-1,

které mají za následek rychlejší nárůst svalové hmoty a síly (Pyšný, 2006).
IGF-1,
zejména

podobně

růstový

jako anabolika,

ovlivňuje

hormon STH. Inzulínu podobné

syntézu hormonů.
růstové

Kromě

jiných je to

faktory mají poté celou

řadu

možných účinků na organizmus srovnatelné s inzulínem samotným. Jsou jimi například
podpora tvorby bílkovin a nebo aktivace specifických
cholesterolu na sexuální hormony, a tím
steroidů

umožnění

(Pyšný, 2006).
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enzymů způsobující

zpracování

tvorby androgenních anabolických

Při

inzulín

nedostatku inzulínu vzniká nemoc diabetes mellitus,

podáván

antidopingovým

z terapeutických

orgánům

léčbu

svou

důvodů.

V případě,

že

při

běžně

které je

diabetici

nahlásí

inzulínem předem, mají na jeho užívání uznanou

výjimku (Pyšný, 2006).

Rizika poškození zdraví inzulínem

" U zdravích lidí

může

užití inzulínu

rovnováze narušením metabolizmu

cukrů.

způsobit

změny

nenávratné

v hormonální

Zvýšená hladina inzulínu

hypoglykémii, která bývá doprovázena zejména

změnami

nervového systému, které se projevují únavou, poruchami vidění,

činnosti

třesu,

způsobuje

centrálního

bolestmi hlavy a

celkovým pocitem slabosti" (Nekola, 2008, s. 46).
Castou aplikací inzulínu

může

dojít i k vzniku jeho rezistence na organizmus a

k různým lokálním i celkovým alergickým reakcím (Pyšný, 2006).

4.1.2.4 Gonadotropiny

Gonadotropiny jsou hormony pohlavních žláz, které mají

řídící

funkci gonád.

Radí se mezi ně luteinizační hormon (LH) a folikuly stimulující hormon (FSH). Dnes
jsou ovšem nahrazovány synteticky

připravovanými

gonadotropiny, které vyvažují

jejich biologickou aktivitu, například choriogonadotropinem (hCG) (Pyšný 2002).
LH

podněcuje

u

mužů

sekreci biologicky aktivního testosteronu. Aktivuje ve

varlatech enzymy, schopné přeměnit cholesterol na konečné sexuální hormony.
U žen jsou účinky podobné. Vlivem obou

gonadotropinů

jsou tvořeny pohlavní

hormony, estrogeny, gestageny a androgenní anabolické steroidy (i

včetně

testosteronu)

(Pyšný, 2006).
Choriogonadotropin je hormon, který se
týdnu

těhotenství. Ovlivňuje

aplikaci u

mužů

je

vytváří

ve

větší míře

u žen v prvním

vývoj pohlavních orgánů mužského typu u plodu.

konečným

výsledkem stejné

androgenní anabolické steroidy.
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působení

Při

jeho

na organizmus jako mají

Choriogonadotropin

nepatří

meZI zakázané látky v ženských kategoriích

(Nekola, 2000).

Rizika poškození zdraví gonadotropiny

Gonadotropiny skýtají stejná nebezpečí, která sebou nesou i anabolika. Castými
problémy jsou také projevy bolesti a alergické reakce v místě jejich aplikace (Pyšný,
1999).

4.1.2.5 Kortikotropiny

Hlavním zástupcem

kortikotropinů

je adrenokortikotropní hormon (ACTH),

který produkují jedny z buněk podvěsku mozkového, korti.k:otropy. "mavním

ACTH je stimulace

růstu kůry

nadledvin. Nadledviny jsou párovou endokrinní žlázou

uloženou na horních pólech ledvin" (Pyšný, 2002, s. 53).
JSOU

z kůry

nadledvin

účinkem

vyměšovány

steroidní

Působením korti.k:otropinů

hormony

(glukokorti.k:oidy,

mineralokorti.k:oidy a 17-ketosteroidy).
Glukokorti.k:oidy, jejichž

představitelem

mobilizovat energetický metabolizmus

při

je

hlavně

kortizol, mají schopnost

fyzické i psychické

zátěži.

Projevuje se také

euforií a zmírněním letargie během výkonu (Pyšný, 2006).
ovlivňují

transport

17-ketosteroidy jsou výhodné pro ženy. Vznikají z nich estrogeny a

nepřímou

Mineralokortikoidy, zastoupeny hormonem aldosteronem,
základních minerálních látek v organizmu.

cestou také testosteron, který se
žen jsou nadledvinky,

přeměňuje přes

kromě vaječníků,

androgeny v periferních částech těla. U

jediným orgánem kde je možná produkce

testosteronu (Pyšný, 2002).

Rizika poškození zdraví korti.k:otropiny

Kortikotropiny mají spoustu vedlejších
počátečních

účinků

na zdraví organizmu. Od

lokálních alergických reakcí, až po závažné problémy spojené s rozpadem
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tkání, osteoporózou, atrofií
k poruchám

srdečmb.o

kůže

a

onemocněním

svalstva. Jejich užívání

může

vést

rytmu a poklesu tlaku krve. Castými bývají také neuropsychické

problémy, nespavost, neklid, bolesti hlavy a závratě. Zeny mohou mít poruchy
menstruačního

cyklu. Jedinci užívající kortikotropiny jsou postiženi

nadměrným

ochlupením a tvorbou akné (Pyšný, 2002).

4.1.3 Beta-2 agonisté (skupina 83)
Beta-2 agonisté představují látky, které se dokáží vázat na beta-2 receptory. Tyto
jsou

součástí

vegetativmb.o nervového sytstému, o

němž

je známo, že

zajišťuje

udržování kardiovaskulární, gastrointestinální a termální homeostázy organizmu pro
aktuální potřeby těla (Pyšný, 2006).

"Beta-2 receptory jsou

umístěny například

v srdci, dýchacích cestách, játrech,

oku, svalech, tukové tkání, trávícím ustrojí, slinivce
Svou vazbou na tyto receptory,

přebírají

břišní,

aj." (Pyšný, 2006, s. 44)

Beta-2 agonisté funkci sympatické

častí

vegetativního nervového systému, který se aktivuje při náročných tělesných aktivitách.

" Ve sportu jsou zneužívány

především

pro jejich schopnost

rozšiřování

dýchacích cest a tak zvyšováním přísunu vzduchu do plicních sklípků" (Nekola, 2008, s.
34).
Výsledné
jsou

zodpovědné

účinky

za

beta-2

uvolnění

agonistů

mají také charakter anabolický. Podle studií

vyšších mastných kyselin z tukové

vede kjejich rozpadu. Není ovšem potvrzeno jejich
svalech s výsledným

nárůstem

svalové hmoty, i

tkáně

přímé působení

přesto,

že to

a tento pochod

na receptory ve

některé

práce

uvádějí.

Antagonisté takto ovšem působí nepřímou cestou. Je jisté, že mají za následek zvýšenou
sekreci inzulínu ze slinivky
aminokyselin do
čímž

svalů,

břišní.

Tento hormon

umožňuje

zvýšený vstup

podporuje tvorbu bílkovin, zvyšuje tvorbu glykogenu v játrech,

se urychlí zotavení organizmu po fyzické

zátěži. Zároveň

inzulín zvyšuje účinnost

androgenních anabolických steroidů (Nekola, 2008; Pyšný, 2006).
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Rizika poškození zdraví beta-2 agonisty

Nepříznivé účinky

K zásadním

problémům

beta-2

závisí na jejich vlivu na

příslušné

receptory.

dochází v působení na kardiovaskulární systém, kde mohou

potíže vyústit až do poruch
změn

agonistů

srdečm'ho

rytmu a hypertrofii srdce. Stávají se i

případy

v chování jedince doprovázené nervozitou, napětím a strachem (Pyšný, 2006).
"Nepřímé působení

beta-2

agonistů

stimulací inzulínu sebou přináší nepříznivá

rizika poškození organizmu, spojená s jeho vyšší hladinou" (Pyšný, 2006, s. 46).

4.1.4 Antagonisté a modulátory hormonů (skupina S4)
Dříve se tylo prostředky nazývaly látky s ántiestrogenní aktivitou. Zástupci této

skupiny zakázaných látek jsou inhibitory aromatázy, modulátory selektivních
estrogenních receptorů (SERM) a ostatní antiestrogenní látky.
Všechny tyto látky mají stejný princip vlivu na organizmus. Stimulují totiž
v cílových

buňkách

(zejména pohlavních orgánech) produkci testosteronu na úkor

estradiolu. O "výhodných" anabolických

účincích

testosteronu bylo napsáno již výše,
opačnou

ovšem naproti tomu estradiol má na organizmus zcela

dalších funkcí má také například tlumivý vliv na erytropoetin
urychluje uzavírání růstových

štěrbin

kostí (nižší

odezvu. " Vedle

(méně červených

vzrůst jedince)

řady

krvinek),

a zejména podporuje

ukládání tuků" (Pyšný, 2006, s. 47).

Za transformaci
estradiol je

"příznivě" působícího

zodpovědný

aromatázy, nebo

hormonu testosteronu na ,,nevýhodný"

enzym aromatáza. A

antiestrogenů

právě

blokujeme tento

děj

inhibitorů

pokud podáním
přeměny,

bude

konečným

výsledkem zvýšená aktivita testosteronu oproti estradiolu (Pyšný, 2006).
Estradiol

současně řídí

negativně ovlivňuje
tvořit

více

vyplavení

luteinizačního

hormonu z hypofýzy, kterému

sekreci. Pokud jedinec v organizmu pozbývá estradiolu,

luteinizačního

žačne

se

hormonu, jehož následkem taktéž vzniká zvýšená produkce

testosteronu.
Důvody
nasnadě

k zneužívání

antagonistů

a

modulátorů hormonů

a v podstatě vycházejí z účinků testosteronu,

33

čili

ve sportu jsou poté

anabolických látek. Jsou jimi

napři'klad, ovlivnění

metabolizmu bílkovin,

nárůst

svalové hmoty a síly, urychlení

zotavení organizmu po zátěži, nebo vliv na snižování ukládání tuků (Nekola, 2008).

Rizika poškození zdraví antagonisty a modulátory hormonů
těchto

Užívání
anabolických

steroidů,

látek vede ke zvýšené biologické

aktivitě

androgenních

což sebou nese podstatné ohrožení pro organizmus. Rizika

užívání anabolik byla popsána již v předchozím textu.
Nepříznivé změny celkově způsobuje

organizmu i snížený vliv

estrogenů.

Castými zápornými projevy užití inhibitorů aromatázy jsou alergické kožní rekce,
ospalost, zažívací potíže a bolesti kloubů a svalů.
Všeobecně
dostatečné

v této

skupině

dopingových látek, která je

informace o zdravotním dopadu pro

člověka.

poměrně

"nová", chybí

Jsou zde používány stále nové

preparáty a jejich vliv může mít různé vedlejší příznaky.
Známá jsou ale ještě rizika, projevující se v souvislosti s léčebným užití
látek u žen, kdy zvyšují riziko vzniku zhoubného

onemocnění dělohy

těchto

a samovolného

potratu (Pyšný, 2006).

4.1.5 Diuretika a ostatní maskovací látky (skupina 85)
Do této skupiny se
metod. Jsou jimi

především

řadí

látky, maskující užití jiných dopingových látek,

diuretika, ale také

napři'klad

či

plazmaexpandéry, inhibitory

alfa-reduktázy, probenecid a epitestosteron.

4.1.5.1 Diuretika

Diuretikajsou látky, které svým působením ovlivňují množství vylučované moči
ledvinami. Z hlediska zneužití ve sportu mají dvě hlavní funkce. Jak již bylo
dříve,
močí

kryjí

účinek

užití jiné dopingové látky.

Buď

naznačeno

tím, že tuto látku rychleji odplaví

z organizmu, nebo zvýšenou tvorbou definitivní moče dokáží tuto látku dostatečně

naředit. Kromě

toho, zvýšenou produkcí

moče, odvodňují
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organizmus a tím diuretika

napomáhají snižovat tělesnou hmotnost jedince (Nekola, 2008; Slepička, Pyšný, aj.,
2000).

"Zneužívání diuretik
případě

i smrt.

Přijímání

křečemi

vážné zdravotní problémy a v krajním

diuretik způsobuje dehydrataci organizmu, kde

minerálů především

organizmus zbavován
metabolický rozvrat

může způsobit

vnitřního prostředí

kromě

vody je

sodíku a draslíku, což má za následek
doprovázený poruchami

činnosti

ledvin,

svalstva, poklesem krevního tlaku, zažívacími potížemi apod. " (Nekola, 2008, s.

46)

4.1.5.2 Plazmaexpandéry

Plazmaexpandéry dokáží
Působením těchto

měnit poměr

krevní plazmy k pevným

částem

krve.

látek se stahují tělní tekutiny do cévního řečiště a zvyšuje se tak jeho

objem. Díky tomuto mechanizmu se tedy dá

očekávat

lepší zásobení

svalů

kyslíkem.

Plazmaexpandéry se však ve sportu zneužívají spíše pro zamaskování požití látek
znásobující
relativně

počet erytrocytů (např.

EPO). Jelikož plazmaexpandéry zvýší objem krve,

tak zakrývají zvětšený počet erytrocytů v krvi.

Nežádoucí reakce na požití

plasmaexpandérů

jsou

různé

reakcí, které mohou vést až k rozvoji anafylaktického šoku. Po

formy alergických

větších příjmech těchto

látek se také objevují i poruchy srážlivosti krve (Pyšný, 2006).

4.1.5.3 Inhibitory alfa-reduktázy

Alfa-reduktáza je enzym, který je

zodpovědný

za rozpad testosteronu na

dihydrotestosteron (DHT). Podáním inhibitorů se poté hladina DHT sníží až o 90%, ale
zabraňují působení

enzymu

mezi dopingové maskující proto, že brání prokázání

příjmu

zachová se hladina cirkulujícího testosteronu. Látky, které
alfa-reduktázy
některých

patří

anabolik.

Užití

inhibitorů

alfa-reduktázy sebou nese zdravotní problémy zejména u

pohlavních orgánů mužů. Jeho nadměrný příjem zapříčiňuje pokles libida, bolesti varlat,
poruchy ejakulace, případně i impotenci (Pyšný, 2006).
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4.1.5.4 Probenecid

Probenecid a jemu příbuzné látky brání vylučování zakázaných látek z krve do
moči

v ledvinách.

Současně

prodlužuje

působení

hledaných látek v organizmu jejich

zpomaleným odstraňováním (Nekola, 2008).
"Při

nefyziologickém užití probenecidu se

můžeme často

potížemi s nechutenstvím a zvracením, kožní vyrážkou i
červených

setkat se zažívacími

vzácně

se snížením

počtu

krvinek či selhání ledvin" (Pyšný, 2006, s. 54).

4.1.5.5 Epitestosteron

Epitestosteron

představuje

hormon, který je

vytvářen současně

testosteronu a jejich množství je v organizmu vždy v určitém
po

nějakou

dobu aplikuje androgenní anabolické steroidy, tento

způsobem změní
příjmem

poměru.

ve

prospěch

s produkcí

Pokud si jedinec

poměr

se razantním

testosteronu. Proto se poté tyto hladiny snaží vyrovnat

epitestosteronu a maskuje se tak působení anabolik (Pyšný, 2006)

4.2 Profit dopingových látek zakázaných

při soutěži

4.2.1 Stimulancia (skupina S6)
"Stimulancia jsou farmakologickou skupinou látek působících na průběh volních
i mimovolních

činností

organizmu

prostřednictvím

centrální nervové soustavy"

(Nekola, 2008, s. 35). Svou podstatou tak povzbuzují organizmus, zlepšují koncentraci,
odstraňují

pocit únavy, nebo zvyšují

soutěživost

a agresivitu. Tyto projevy mohou být

využity v podstatě ve všech sportovních aktivitách zahrnující silové a vytrvalostní
schopnosti, ale i

činnostech

závislých na psychomotorických funkcích organizmu

(Nekola, 2008).
Skupina

stimulancií

se

rozděluje

podle

mechanizmu

působení

na

psychomotorická stimulancia, sympatomimetika a ostatní stimulancia centrálního
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nervového systému. Nejproblematičtější látky představují amfetaminy, efedrin a kokain
(Pyšný, 1999).

4.2.1.1 Amfetaminy

Amfetaminy jsou stimulancia, která mají povzbuzující vliv na centrální
Patří

nervovou soustavu.

v celé lidské populaci. Pro
sportu se v hojné

mezi nejdéle meužívané látky ve sportu, ale i jako drogy
léčebné účely

míře začaly

sympatický nervový systém a

byly využívaný již na počátku 20. století a ve

objevovat po 2.
podněcuje

odehrávají v době

nebezpečí

a stresu.

Při

hormon adrenalin,

následně

se zvýší

světové

válce. Amfetamin

tak organizmus ke

změnám,

ovlivňuje

které se v těle

tomto procesu se z kůry nadledvinek uvolňuje

průtok

krve do

svalů

a zlepší se koncentrace a

ostražitost (Nekola, 2000).
Tyto pochody znamenají mnoho

důvodů

k jejich meužití ve sportu.

sympatiku se snižuje pocit hladu a tím amfetaminy mohou
účinek je

hmotnosti jedince. Tento
Po požití

amfetaminů

sebedůvěrou,

zvýšenou

působit

Ovlivněním

na úbytek

tělesné

v řadě sportovních odvěMch vítaný (Pyšný, 2006).

reaguje centrální nervový systém

narůstající

aktivitou,

optimizmem a snížením vnímání pocitu únavy. Podle studií

ovšem souvisí tyto projevy pouze se subjektivním posouzením

uživatelů.

Objektivní

hodnocení naproti tomu prokázala rychlejší nástup únavy organizmu, který je závislý na
dřívějším

využití svalového glykogenu (Slepička, Pyšný, aj., 2000).

Nepříznivé

vlivy

amfetaminů

na zdraví jedince se odvíjí od porušení

psychických funkcí. Mohou se projevit

změny

chování a

postojů

s podrážděním,

nerozhodností, zmatkem, strachem, halucinacemi, depresemi a poruchou spánku.
Vedle poruch chování mají amfetaminy i nepřímivý vliv na organizmus, spojený
se svalovým
srdeční

třesem,

svalů

frekvence. Tento rychlý

oběhového

a

kloubů

nárůst

a zvýšenými hodnotami krevního tlaku a

tepu a tlaku krve

může

vést až k selhání

systému a výjimečně i smrti sportovce.

Opakovaný
může

bolestí

příjem

této skupiny látek, vedený

vést k rozvoji závislosti.
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potřebou příjemného

prožitku,

Ovlivnění

agresivitou,
podcenění

může

změn

psychických

v souvislosti s euforií a nekontrolovatelnou
vůči soupeři. Popřípadě

pobízet sportovce k nevybíravému postoji

vlastních

poranění

s následným zhoršení jejich stavu a možnému vzniku

trvalých následků (Pyšný, 2006).

4.2.1.2 Efedrin
Efedrin je látka obsažená ve výtažcích
chvojníků).

nejčastěji

doplňků.
při

odhalen

To

může

(např.

rostlin

Efedriny zahrnují i některé léky, které lze sehnat bez

také mnoho potravinových
efedrin

některých

čínských

lékařského předpisu

být i jednou z hlavních

příčin, proč

dopingových testech na stimulancia. Mnohdy to

a

je

může

znamenat i neúmyslný dopingový nález (Nekola, 2000).
Efedrin je látka blízká amfetaminu, s podobnými, ale nižšími
centrálního nervového systému. Navozuje stav duševní pohody,
přináší

účinky

důvěry

činnost

na

až euforie,

snížené vnímání psychické i fyzické únavy. Efedrin dále zahání pocity hladu,

podporuje stažlivost a vodivost

srdečního

svalu a

uvolňuje

svalstvo dýchacích cest

(Pyšný, 2006).
K nepříznivým důsledkům užívání efedrinu patří bolesti hlavy,
zvracení, stavy úzkosti,
neléčebné

třes svalů,

nechutenství a nespavost.

aplikace efedrinu jsou poškození

oběhového

závratě,

pocity na

Nebezpečná

systému až závažné

rizika

případy

mozkového krvácení (Nekola, 2008).

4.2.1.3 l(o~in

Kokain

představuje

alkaloid z

listů keře

Cocy. V minulosti byl užíván

náboženských rituálech jihoamerických

indiánů.

Má podobný

dvě

aktivuje

buňky

látky. V centrální nervové

odpovědný

soustavě

účinek

předchozí

limbického systému, který je

za emoce a jejich související projevy. Pozvedá dobrou náladu, euforii a

povídavost, snižuje pocity únavy a naopak zvyšuje

čilost

a výkonnost. Ovšem

jako u výše uvedených stimulancií, jsou tyto projevy problematické,
šetření

jako

při

neboť

stejně

výzkumná

dokázala pouze subjektivní zvýšení výkonnosti pro uživatele. Kokain totiž
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nepříznivě ovlivňuje

cukrů, tuků

metabolizmus

glykogenu ve svalech a

narůstá

i bílkovin. Zrychluje se rozpad

hladina laktátu. Tyto procesy pak urychlují nástup

únavy (Slepička, Pyšný, aj., 2000).
"Příjem

kokainu vede k projevům neklidu, halucinacím, zvýšené

nárůstu

frekvenci a

hodnot krevního tlaku. U

sportovců

srdeční

jsou známé závažné případy

poškození kardiovaskulárního systému s oběhovým selháním a mozkovými příhodami.
Dlouhodobější příjem

kokainu vede k vypěstování závislosti ústicí v závažné poruchy

chování" (Nekola, 2008, s. 41). Kokain také
v probíhající tělesné

zátěži

tak nepříznivě

zapříčiňuje

ovlivňuje

stažení periferních cév a

termoregulaci. To poté může mít za

následek tepelné vyčerpání organizmu s možným úmrtím sportovce (Pyšný, 2006).

4.2.2 Narkotika (skupina 87)
Narkotika,

dříve

celým názvem narkotická analgetika, jsou silně návykové látky,

které svou interakcí se specifickými receptory v centrálním nervovém systému tlumí
vnímaní bolesti a emoce jedince. Nejvíce se užívají látky diamorfinum (heroin), morfin
a metadon (Pyšný, 1999).
Narkotika mají
jistě důvodem

při

vyšších dávkách silný

užití sportovcem s poraněním,

Výhodné by se mohlo jevit užití jedincem

účinek

tlumící bolest, a to

či jiným příznakem
při silově

může

být

doprovázeným bolestí.

rychlostních sportech (vzpírání,

bojové sporty), kdy sportovci často překonávají práh bolesti.
Narkotika také navozují vhodné emoce, zlepšují jedinci duševní
euforie. Pro
dechový a

některé

oběhový

sporty

(střelba,

apod.) by mohl být

prospěšný

systém, kdy dojde ke zpomalení dýchací i

napětí

a

nárůst

vliv narkotik na

srdeční

frekvence,

k poklesu krevního tlaku a nastává celkové zklidnění organizmu (Pyšný, 2006).

Rizika poškození zdraví narkotiky

Narkotika snižují

činnost

tlumícímu vlivu na dýchací a
činnost

hladké svaloviny cílových

oběhový

orgánů.

systém mohou vést až k jeho

trávícího systému sebou nese nevolnost, zvracení a zácpy.
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Díky svému

zástavě.

Snížená

Působení
nárůst

narkotik na nervový systém mění chování jedince.

euforie, ale jsou známy i

případy

Většinou

se jedná o

utlumení a ospalosti. Vyšší dávky narkotik

mohou vyvolat až narkotický spánek (Nekola, 2008).
Velkým

nebezpečím

zmiňované

je

snadné

vypěstování

závislosti. Situace

jedince nutí k užívání stále většího množství látky pro dosažení stejného účinku. Později
se

začínají

projevovat i

různé abstinenční příznaky,

které

způsobují nadměrné

pocení,

stres, třes, zvracení a bolesti svalů (Pyšný, 2006).

4.2.3 Kanabinoidy (skupina SS)
"K této skupině látek, obsažené v produktech z konopí, patří zejména marihuana
a hašiš. Sušené listy

označujeme

jako marihuana, hašiš je ztuhlou pryskyřicí, získanou

z květenství samičích rostlin" (Pyšný, 2002, s. 84).
Aktivní složkou

kanabinoidů

centrální nervový systém.

Nejčastější

je tetrahydrokanabinol (THC), který
aplikace

kanabinoidů

je prováděna

působí

na

kouřením, při

kterém se THC absorbuje plícemi.
Kanabinoidy vyvolávají u každého jedince velmi individuální pocity. Známé
jsou navozené stavy klidu, bezstarostnosti,
k opaku. Kanabinoidy

podněcují

uvolnění

a

štěstí,

nelibé pocity tísně, strachu a

avšak

děsu

někdy

dochází i

a chování uživatele

se poté mění na hrubé a agresivní (Nekola, 2008).
Zajímavý je i vliv

kanabinoidů

na tlumení bolesti, což se v poslední

době

diskutuje v souvislosti s léčebným využitím těchto látek (Pyšný, 2006).

Rizika poškození zdraví kanabinoidy

Marihuana a hašiš mají
zdraví

člověka.

při dlouhodobějším

Jde spíše o ,,módní"

společenské

užívání prokázaný negativní vliv na

drogy a dá se předpokládat, že nejsou

sportovcem zneužívány pro zlepšení výkonnosti. Aktuální
aplikaci

kanabinoidů přinášejí

nevolnost a

někdy

dojem sucha v ústech, kašel, zvýšenou

pocity úzkosti.

v psychice, halucinacím a

nepříznivé

přeludům.

Při

projevy

při

srdeční činnost,

dlouhodobém užívání dochází ke

změnám

Mají také neblahý vliv na pohlavní ústrojí. U žen
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může

mužů

docházet k poruchám menstruace a u

k poklesu pohyblivosti spermií

(Nekola, 2008).

4.2.4 Glukokortikosteroidy (skupina S9)
Glukokortikosteroidy
Vznikají

působením
účinkem

hlavním

hormony, které produkuje

kůra

nadledvin.

hormonu adrenokortikotropinu z podvěsku mozkového. Jejich

je zvyšování koncentrace glukózy v krvi a aktivní

Působí jako mobilizační

štěpení tuků.

mechanizmus proti stresu, kdy volné mastné kyseliny a glukóza

slouží jako zdroj energie
zánětlivé

představují

při

odolávání organizmu

reakce, mají také analgetické

účinky

a

zátěži.

potlačují

Glukokortikosteroidy tlumí

alergie

(Slepička,

Pyšný, aj.,

2000).
Jejich působení může být ve sportu zneužíváno pro ovlivnění metabolizmu cukrů
a

tuků,

pro poskytnutí lepší energetické nabídky. Glukokortikosteroidy

působí

i na

centrální nervový systém, což vede k narůstající euforii. Tyto látky dokáží zmírnit otoky
a doprovodné bolesti při poraněních. To na jednu stranu umožní snášení tréninkového

či

zápasového zatížení, ovšem z druhé strany se tím zpomalí proces hojení a prodlouží se
následná léčba.

Nehledě

na to, že tímto postupem si sportovec může přivodit i chronické

následky (Pyšný, 2006).

Rizika poškození zdraví glukokortikosteroidy

"Nežádoucí

účinky při

dlouhodobém

přijmu

zahrnují zadržování tekutin se

zvýšením krevního tlaku a naopak ztráty draslíku v organizmu jedince. Mohou se též
projevit psychické

změny

se závažným rizikem sebevražedného jednání, paranoidního

chování či deprese, poruchy imunity a řídnutí kostí"
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(Slepička,

Pyšný, aj., 2000, s. 52).

4.3 Profil zakázaných metod
4.3.1 Zvyšování přenosu kyslíku (skupina Ml)
ovlivňuje

Množství kyslíku ve svalech

Přenos

schopnostech, kdy slouží jako zdroj energie.
počet

krvinky (erytrocyty), jejichž
můžeme

kdy

přípravou

kyslíkových

stanů,

časově

a

ve kterých se

uměle

fmančně náročné,

"krevním dopingu", nebo jiném

přípravě

právě

dále

vytrvalostních

stálý. Znásobení

erytrocytů

ve vysokohorském

prostředí,

zmnožením

patří

při

svalů zajišťují červené

kyslíku do

relativně

reaguje na nižší parciální tlak kyslíku

K povoleným metodám ve sportovní

ovšem

je v těle

fyziologicky dosáhnout tréninkovou

tělo

jejich efektivitu práce

červených

využití tzv. fmských

krvinek.

domků či

také upravuje tlak kyslíku. Tyto postupy jsou

a tak se objevují dopingové metody, založené na

způsobu umělého

spotřeby, přenosu či

zvyšování

dodávky kyslíku (Pyšný, 2006).

4.3.1.1 Krevní doping

Krevní doping je prováděn přímou transfuzí krve do žíly sportovce. Obvykle se
jedná o tzv. autotransfuzy, kdy se sportovci odebere jeho vlastní krev a červené krvinky
se

oddělí

se

sportovcův

od plazmy. To se musí

uskladněné

hematokrit

uskutečnit

opět stačil

krvinky vpraví do

těla

s dostatečným předstihem před

vrátit do normálu.

sportovce,

zapříčiní

Těsně před

soutěží,

aby

závodem se poté

tak okamžitý nárůst hematokritu

a tím vzrůst transportní kapacity krve pro kyslík.
Krevní doping je metoda, která
zdravotníka. Pokud se jedná o
průběh. Někdy
stupněm

reakce,

převod

při

přítomnost

vlastní krve, má tento postup

ovšem sportovci využívají krev

rizika. Je zde možnost přenosu AIDS

včetně

aplikaci vyžaduje

rozvoje anafylaktického šoku.

či

různých dárců,

většinou

zdárný

což se pojí s větším

hepatitidy. Mohou se objevit alergické

Nebezpečím,

které by vedlo až k možné

smrti uživatele by byla transfuze nekompatibilní krve (Nekola, 2000).
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zkušeného

4.3.1.2 Umělé zvyšování spotřeby,

Nejen

kvůli rizikům

přenosu

nebo dodávky kyslíku
lékaři

spojených s aplikací možné nekompatibilní krve,

usilují o vyvinutí látky, která by byla schopna umožnit zvýšení

spotřeby, přenosu

nebo

dodávky kyslíku, plynu tak důležitého pro každou buňku lidského organizmu. Cervené
přenášejí

krvinky

bílkovině

kyslík díky

hemoglobin má totiž vlastnost vázat na sebe kyslík. Proto
produktů

vedla k vzniku

Právě

hemoglobinu, kterou obsahují.
většina lékařských

studií

postavených na hemoglobinu (krevní hemoglobinové

náhražky, mikroenkapsulované hemoglobiny). V posledních letech existuje
základě

již velké množství a všechny pracují na

těchto

látek

vysoké vazební kapacity pro kyslík

(Pyšný, 2006).

4.3.2 Chemická a fyzikální manipulace (skupina M2)

"Mnoho

neúspěchů

dopingových kontrol v minulosti i přítomnosti je mimo jiné

spojováno s použitím zakázaných

postupů,

které použití dopingu maskují.

komise MOV proto zakázala používání všech metod i látek, které

mění

Lékařská

integritu i

validitu vzorků moči" (Nekola, 2000). Jedinec buď může užít látku, která snižuje tvorbu
moči,

nebo kryje odhalení

manipulace se vzorkem
pokusit

přimíchat

některých

moči při

dopingových prostředků. Další možností je přímá

dopingové kontrole. Sportovec se do vzorku
zaměnit

jiné látky, nebo zcela

může

kalíšek s močí jiné osoby (Pyšný,

2006).
Nejčastěji

Cévkování

zneužívanými metodami jsou cévkování, nebo záměna a úprava moči.

spočívá

na

výměně

obsahu

močového

měchýře.

Sportovec se

před

dopingovou kontrolou vyprázdní a cévkou je mu následně do útrob zavedena nová moč.
Záměna,

nebo úprava moči znamená pokus sportovce využít nepozomostí dopingového

komisaře
vyměnit

a

naředit svůj

vzorek

(nejčastěji

vodou, nebo alkoholem) nebo jej zcela

s močí jiné osoby (Pyšný, 2006).

Za zakázanou metodu se považuje i vypití
před odběrem moči

(Nekola, 2000).
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nadměrného

množství tekutin

těsně

Nověji

se objevují také nitrožilní infuze jakýchkoliv látek (glukóza, vitamíny a

jiné živiny), které svým obsahem zabrání odhalení užití dopingu (Nekola, 2008).

4.3.3 Genový doping (skupina M3)
Světové

Seznam zakázaných metod

antidopingové agentury (World Anti-

Doping Agency, [online], 2008) uvádí genový doping takto:

"Neterapeutické použití

buněk, genů,

genových

elementů,

nebo modifikace

exprese genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané".
"Jde o zneužití buněk,

genů,

genových

které by bylo provedeno mimo terapeutické

elementů
účely

a jiných genových manipulací,

ke zlepšení sportovní výkonnosti"

(Nekola, 2008, s. 35).

"Technologie

genové

manipulace

s rekombinantní DNA za pomoci živočišných

jsou
či

založené

bakteriálních

zejména

buněk"

na

práci

(Pyšný, 2006, s.

60).
Proces si
dědictví

můžeme představit,

jako když viry napadají lidské

buňky.

je natolik manipulované, že nevyvolává žádné nemoci, nýbrž dává

Jejich

buňkám

rozkazy, aby produkovaly v podstatě jakékoliv látky (Sportvital, [online], 2008).
Působením

genů

jsou v současné

erytropoetin, inzulínu podobný

růstový

době

v těle

vytvářeny

hlavně

faktor IGF-1 a mechanický

hormon

růstový

faktor

(MGF).
Látky erytropoetin a IGF-1 byly popsány již v předchozích kapitolách.
Mechanický růstový faktor patří k přl'buzným látkám hormonů, do skupiny S2.
Vytváří

se ve svalech po velké

zátěži,

svalové hmoty. Syntetizovat se ho
podobným

růstovým

aktivuje svalové

podařilo

buňky

teprve nedávno

a

při

způsobuje

tak

nárůst

pokusech s inzulínu

faktorem IGF-1. Jeho podání je ovšem samo o

sobě

technikou

genové terapie. Jedná se o látku poměrně mladou, která se spolehlivě testovala teprve na
zvířatech,

a tak prozatím nejsou k dispozici údaje o jejím

působení

na lidský

organizmus. (Pyšný, 2006).
Většina výzkumů

výsledky

působí

velice

v genové oblasti probíhá zatím pouze u

přesvědčivě. "Svědčí
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o

současném

zvířat,

ale jejich

dalším nastupujícím riziku

sportu, a tím je použití genového dopingu. Sledování zdravotních rizik na zdraví
sportovce samozřejmě doposud chybí" (Pyšný, 2006, s. 60).

4.4 Profillátek zakázaných v

určitých

sportech

4.4.1 Alkohol
Alkohol není ve
při soutěži

pouze

nařízení

na

většině

sportovních

odvětví

zakázán. Jeho použití se trestá

ve sportech, jako jsou motorizmus,

střelba

a bojové sporty. Podle

jednotlivých organizací se v určitých sportovních disciplínách provádí detekce

přítomnost

alkoholu dechovou zkouškou nebo i rozborem krve. Za pozitivní nálezy

jsou poté sportovci sankciováni (Nekola, 2000).
soustředění

a udržení

nehybné polohy těla (střelba, billiard, šipky) může alkohol působit pozitivně.

Umožňuje

Ve sportovních disciplínách, kde je

potlačit

duševní

napětí,

součástí

výkonu

snížit pocit strachu a zlepšit subjektivní pocity sportovce

před

závodem. Naopak v motoristických sportech představuje požití alkoholu značné riziko a
je v nich zakázán především z bezpečnostních důvodů (Pyšný, 2002).
Projev akutních

účinků

alkoholu

spočívá

v ovlivnění myšlenkových

pochodů,

setkáváme se s určitým stavem euforie, ztrátou psychických zábran i pocitem zlepšené
ještě způsobuje

výkonnosti. Zvýšení množství alkoholu v krvi sportovce
reakce a zhoršení jemné motoriky a cílených
způsobují

pohybů.

Dále

zpomalené

narůstající

hodnoty

poruchy koordinace a rovnováhy. Pokud koncentrace alkoholu v krvi dále
může

stoupá, je doprovázena otravou organizmu a

dojít až k bezvědomí jedince (Pyšný,

2006).

4.4.2 Beta-blokátory

Beta-blokátory

zprostředkovaně

vegetativru'ho nervového systému je
beta

receptorů.

adrenoreceptorů.

Beta-blokátory
Beta-1 receptory

působí

kromě

jiného

představují

na nervovou soustavu. Aktivita
určena

látky,

ovlivňují uvolnění
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i typem adrenergních alfa a

které narušují funkci

beta

mastných kyselin a zvyšují

stažlivost a dráždivost

srdečního

v dýchacích cestách a cévách a

svalu. Beta-2

ovlivňují

způsobují uvolnění

koncentraci glukózy v krvi

hladké svaloviny
(Slepička,

Pyšný,

aj., 2000).
Působením beta-blokátorů
opačné

odpadají funkce

betareceptorů

a organizmus má poté

reakce. Projevy se objeví v částečné redukci kardiovaskulárního systému, sníží
srdeční

se tepová frekvence a minutový

výdej. Beta-blokátory utlumí

uvolnění

mastných kyselin a glukózy, což vede k poklesu množství dodávané energie do
Působení

svalů.

na centrální nervový systém má vliv na snížení pocitu úzkosti, neklidu a

strachu (Nekola, 2008).
především

ve sportech,

frekvence, zlepšení

soustředění,

Pro výše uvedené aspekty se beta-blokátory zneužívají
kde je pro závodníky výhodné zpomalení
odstranění emočního třesu končetin,

terčové

srdeční

apod. Jedná se zejména o

střelbu (či

podobné

sporty), motoristické sporty, akrobatické lyžování, ale také například i stolní hry

šachy a bridž (Pyšný, 2006).
"Při

užívání

beta-blokátorů může

poklesu krevního tlaku a snížení

docházet k celé

průtoku

řadě

komplikací v důsledku

krve periforním cévním

doprovázeny spastickými dechovými potížemi, syndromem chladných
nespavostí, poruchami v sexu" (Nekola, 2008, s. 43).
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řečištěm.

končetin,

Jsou

únavou,

5 Antidopingová strategie
Antidopingová strategie
čistotu

představuje

ochranu sportu

před

dopingem. Usiluje o

sportu bez dopingu, o zachování zdraví sportovců a rovnosti v dosažení

sportovní výkonnosti při svodné vůli sportovce. Úkolem antidopingové strategie je činit
rozhodnutí, určovat prostředky a metody důležité k udržení stability atmosféry ve sportu
v souladu se společenskými zájmy.
Sport má
politika,

věcí

celosvětový

význam, proto je i antidopingová strategie,
sféře

mezinárodní, a to jak ve

či

chcete-li

vládních, tak i nevládních organizací

(Nekola, 2000).

"Cílem světového antidopingového programuje:
•

ochránit základní právo

sportovců

na

účast

ve sportu bez dopingu, propagovat

zdraví a rovnoprávnost pro všechny sportovce,
•

zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu mezinárodních a národních
antidopingových programů s ohledem na kontrolu a prevenci dopingu" (Nekola,
2008, s. 51).

5.1 Principy boje proti dopingu
O možnosti zakázat doping ve sportu se

začalo

jednat až v roce 1928, kdy byl

boj s dopingem na programu sjezdu Mezinárodní federace sportovního

lékařství.

Následné zasedání Mezinárodního olympijského výboru v témže roce doping

skutečně

zakázalo.

Nicméně

v důsledku prakticky neexistujících dopingových kontrol nebylo

možné zákaz dopingu bezpečně ochránit.
Na

pořad

jednání olympijského výboru se doping

pod stínem velkého

rozšíření

opět

dostává až v roce 1962

dopingu koncem padesátých let. O rok

později přijal

Mezinárodní olympijský výbor již první pravidlo o zákazu drog ve sportu i
s uveřejněním seznamu zakázaných látek. Avšak v
tato

opatření

důsledku

neexistujících sankcí se

nepotkala s úspěchem. Ve stejném roce, tedy roku 1963, vstupuje do boje

proti dopingu také Rada Evropy a o problematiku dopingu se postupně začínají zajímat i
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vládní instituce. Rada Evropy dokonce ustavila antidopingovou komisy, která poprvé
doping definovala: "Dopingem se rozumí použití látek tělu fYziologicky cizích zdravými

osobami s cílem zlepšit výkon při soutěžích umělým a nečestným způsobem. "
před

Již

oficiálním vyhlášením zákazu dopingu Mezinárodním olympijským

výborem se proti jeho užívání postavili i

některé

národní sportovní federace,

např.

Mezinárodní atletická federace a italská fotbalová federace.
přesto,

I

že byl doping od šedesátých let na

sportovních konferencí,

skutečný

Ottavě,

Dohodlo se tak na konferenci v kanadské
činitelů

Mezinárodní charta boje proti dopinku, Pravidla a

Druhá a

třetí

kde byli

přítomní

přijetí

konference

států.

při odstraňování

základní dokumenty: Zásady

postupu ke schválení a

vědeckých

směrnice

zástupci vysokých

Na konferenci byly
dopingu ve sportu,

na pomoc

při

proběhly

o rok

později

mimosoutěžních

programů

na prevenci a výchovu mladé generace.

a v

září

1991. Ustavilo se na nich

dopingových kontrol, respektive

Mezinárodní olympijský výbor

přijal doporučení

důraz

již první

antidopingových

světové

které se uplatnilo hned na nadcházejících olympijských hrách v Soulu,

konference,
při

jejichž

byla vyhlášena Mezinárodní olympijská charta proti dopingu.

"Pozadu
evropské

vypracování

charty a Model národru'ho antidopingového programu.

zavedení

příležitosti

i

součástí celosvětové kampaně.

a vedoucích sportovních představitelů z 27

čtyři

schváleny

mnoha

zlom v antidopingové politice nastal až v roce 1988.

V tomto roce se strategie boje proti dopingu stala

vládních

pořadu

země.

nezůstaly

ani instituce vládní, i když iniciativu převzaly převážně jen

Na úrovni rady Evropy byl dne 16. listopadu 1989 přijat dokument

Evropská antidopingová úmluva, který ryzývá evropské státy,
výchory, ale i neevropské státy k přistoupení a

přijetí závazků

účastníky

kulturní

ryplývajících z této

úmlury vládami svých zemí" (Nekola, 2008, s.26).
Rok 2003
přijata

přinesl

konání další

deklarace zavazující

proti dopingu.
dopingová

Světové

zúčastněné země

konference o dopingu, na které byla
k vytvoření legislativy v postupu boje

Vytvoření potřebných dokumentů

opatření

základě jednání, přijat

se ujalo UNESCO. I

přes

k

určení

právru'ho základu pro

počáteční

problémy byl, na

dokument Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu (Nekola,

2008).
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5.2 Nevládní antidopingové organizace ve světě a u nás
5.2.1 Mezinárodní olympijský výbor (MOV)
Mezinárodní olympijský výbor je nevládní organizace,
autoritu v oblasti sportu, která

zastřešuje

představující

nejvyšší

olympijské hnutí. MOV sdružuje zástupce

mezinárodních sportovních federací a další zástupce

členských

zemí. Rozhoduje o

podstatných otázkách v souvislosti s olympijskými hrami a veškeré polhiky s nin~
související.
ručí

Za antidopingovou politiku MOV

pro doping a biochemii. Ty měly, ve spolupráci s

počin

bylo vypracování metodické

proti dopingu, tzv.

5.2.2

Světová

Světová

Lékařský

komise a její Subkomise

příslušnými

odborníky, v kompetenci

dokumentů určující směr

zásadní rozhodnutí a vznik
první

Lékařská

tzv.

pomůcky

antidopingové politiky. Jejich

k Mezinárodní olympijské

chartě

kodex (Nekola, 2008).

antidopingová agentura (WADA)
antidopingová agentura byla založena 1O. listopadu 1999 z iniciativy

MOV s podporou mezivládních organizací, vlád a dalších

subjektů

bojujících proti

dopingu ve sportu. Ve WADA zasedají zástupci olympijského hnutí, mezinárodních
nevládních organizací, zástupců států a jiných orgánů veřejné moci (Nekola, 2008).

Posláním WADA je podporovat a koordinovat boj proti dopingu ve sportu na
mezinárodní úrovni a

činit

návrhy

sportovním organizacím a státním

subjektům
orgánům

olympijského hnutí, mezinárodním

k přijetí

opatření,

která zajistí další

harmonizaci a spravedlnost v otázkách antidopingu" (Nekola, 2008, s. 57).

5.2.3 Arbitrážní soud pro sport, Court of Arbitration for Sport (CAS)

CAS
pro

představuje

řešení sporů

instituci nezávislou na jakékoliv sportovní organizaci a slouží

ve sportovní

sféře.

CAS se skládá ze 150
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rozhodčích

a vybraných

odborníků

a další

na sportovní právo z různých zemí

dvě

světa.

Jejím sídlem je švýcarské Lausanne

detašovaná pracoviště má v Sydney a New Yorku. Na CAS se

kterákoliv fyzická a právnická osoba.

Vyřešení

sporu

předchází

může

písemné

obrátit

uzavření

dohody mezi stranami sporu. CAS poté rozhoduje podle švýcarského práva, pokud se na
rozhodném právu

obě

sportovci, tak také

příslušné

strany neshodnou. Právo na odvolání k tomuto soudu mají jak
mezinárodní federace, antidopingové organizace, MOV,

či

WADA (Nekola, 2008).

5.2.4 Mezinárodní sportovní federace
Jejich role

spočívá

v integraci národních sportovních

které se řídí jednotnými řády, pravidly a

směrnicemi, včetně

svazů,

týče

či

asociací,

pravidla o zákazu dopingu.

Jejich výhradním právem je stanovovat odlišné postupy od
MOV, zejména co se

federací

standardů

vyhlašovaných

seznamu zakázaných dopingových látek a sazebníku

trestů

nebo postupů odvolání při udělení postihu za dopingový přestupek (Nekola, 2008).

5.2.5 Český olympijský výbor (ČOV)
ČOV je občanským sdružením, které má za úkol řídit olympijské hnutí na území
České republiky a navazovat tak na činnost MOV. Sdružuje sportovní svazy s
působností na území České republiky, jenž jsou členy mezinárodních federací sportů
začleněných

do programu olympijských her.

ČOV rozvíjí aktivity zaměřené proti užívání zakázaných látek a metod ve sportu

podle MOV a mezinárodních sportovních federací. Výbor se podílel i na vzniku
samostatného Antidopingového výboru ČR. Stál u zrodu Světového antidopingového
kodexu v roce 2003, který vymezoval
jednotlivým národním olympijským
základě

odpovědnost

výborům.

za antidopingovou strategii i

V témže roce výbor formuloval na

myšlenek olympijského hnutí samostatný dlouhodobý antidopingový program

pro Českou republiku (Nekola, 2008).
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5.2.6 Antidopingový výbor éeské republiky
Antidopingový výbor vznikl z iniciativy ČOV a Konfederace sportovních a
tělovýchovných svazů

16.

června

1991 jako

občanské

tvořen

sdružení. Byl

všemi

tehdejšími signatáři Československé charty proti dopingu. Po rozdělení republiky
pokračoval ve své činnosti již jako Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR),

ale svou strukturu jako

občanské

sdružení si zachoval. O

činnosti

výboru rozhodovali

jeho zakladatelé. Ze své pozice nezávislé instituce konal ADV ČR všechna rozhodnutí
na základě svého Statutu a Organizačm'ho řádu.
Přistoupení České republiky k Evropské antidopingové úmluvě, však změnilo

postoj státu k problematice dopingu. Touto úmluvou přijala Česká republika závazky,
které

změnily

postavení dopingu

vůči

státu. Antidopingová strategie již není

výhradně

záležitostí sportovních organizací, ale stává se politickou záležitostí podléhající kontrole
státu. Proto se organizační struktura ADV ČR změnila z občanského sdružení na
příspěvkovou

organizaci přímo řízenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy .

Podle vládního usnesení z roku 1995 je ADV ČR nejvyšším orgánem a
výhradním odborným

pracovištěm

s celostátní

působností zabezpečující

antidopingový

program České republiky. AVD ČR jsou svěřeny níže uvedené pravomoci (Nekola,
2008).

"Pravomoce Antidopingového výboru České republiky

•

Navrhovat legislativní

opatření

na podporu boje proti dopingu, zejména

omezující dostupnost farmakologických a výživových

prostředků

s obsahem

dopingových látek,
•

vydávat

směrnice

pro

provádění

dopingových kontrol se seznamy zakázaných

skupin dopingových látek a metod podle WADA,
•

provádět

dopingové kontroly při sportovních

analýzy odebraných vzorků v
•

laboratořích

soutěžích
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ně

a

zajišťovat

dopingové kontroly,

vydávat výchovné programy a organizovat
sportovního soutěžení bez dopingu,

i mimo

osvětové

akce na podporu

zastupovat Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích "

•

(Pravomoce ADV ČR, [online], 2008).

5.3 Právní aspekty boje proti dopingu
5.3.1 Státní antidopingová legislativa
počátku

V antidopingové strategii hráli od
organizace. Postupem času však

začaly

tyto organizace k dispozici málo

hlavní roli zejména sportovní

být prostředky pro boj proti dopingu, které

účinné.Do

antidopingové problematiky se tak

intervenovat státy jednotlivých zemí. Bylo

potřeba

měly

začaly

použít státní moci k vytvoření

závazných pravidel státem vymahatelných, díky kterým by bylo možné

činit opatření

vedoucí pro sport bez dopingu.
Řešení antidopingové otázky může být zajištěno různými způsoby, které stanový

daný stát podle své právní tradice a politické
problém považuje doping jeho
tři

společnost.

vůli,

podle

Podle míry

skutečnosti

vměšování

za jak závažný

státu existují ve

světě

základní modelová řešení (Nekola, 2008).

5.3.1.1 Státem kontrolovaný systém
Státem kontrolovaný systém je typický pro

země,

které

vytvořily

zvláštní

legislativu pro doping. V antidopingové strategii mají zastoupenu silnou roli státních
orgánů.

Dopingové prohřešky jsou zde předmětem správních a trestních sankcí.

Nejcharakterističtějšími

státy s právní úpravou dopingu jsou Francie a Itálie. Ve

Francii byl první zákon proti dopingu
upravující

komplexně

ochranu zdraví

v roce 1999. Zákon stanoví, za které
mohou

inspekční

přijat

již v roce 1965 a jeho poslední novela,

sportovců

činy

a boj proti dopingu, byla schválena

je možno ukládat trestní sankce. Ze zákona

pracovníci nebo policie vstupovat na místa, kde se konají

tréninky, kde se sportovci

shromažďují,

mohou je vyslýchat a evidovat

soutěže,
potřebné

informace související s podezřením na doping. Lze uložit pokutu či trest odnětí svobody
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v různé délce.

Součástí

tohoto zákona nejsou jen právní normy, ale i prováděcí pokyny,

administrativní postupy a koncepce boje proti dopingu (Nekola, 2000).

5.3.1.2 Decentralizovaný systém

V decentralizovaném systému jsou veškeré antidopingové

předpisy,

týkající se

nejen kontrolního systému, ale i distribuce a nakládání s dopingovými látkami, v
kompetenci nevládních sportovních organizací. Státní legislativa se zabývá

převážně

aspekty mezinárodní spolupráce a základním rámcem antidopingové politiky
vyplývajícím z mezinárodních závazků (např. z Evropské antidopingové úmluvy).
Příkladem

je Velká Británie, která nemá žádný zvláštní právní

předpis

o

dopingu. K naplnění antidopingové politiky se spoléhá na obecnou legislativu regulující
léčiva,

jenž ovšem obsahuje

většinu

skupin zakázaných dopingových látek. Za chod

antidopingové strategie zodpovídá Sportovní rada Velké Británie, jež je nezávislým
orgánem fmancovaným vládou (Nekola, 2000).

"Státy, které přijímají decentralizovaný systém je antidopingová problematika
většinou

chápána jako

výhradně

problém sportovního

prostředí

a spoléhá na

samoregulaci této oblasti" (Nekola, 2008, s. 53).

5.3.1.3 Smíšený systém

U

států

se smíšeným systémem je problematika dopingu v kompetencích orgánů

státní správy i nevládních organizací. Ve
antidopingovou politiku vykonávají
uskutečňuje

většině případů

buď společně

poskytuje stát právní rámec a

státní a nestátní orgány nebo se

pouze na nestátní úrovni. V praxi to poté znamená, že tam kde na boj s

dopingem nestačí ruka nevládních organizací zasáhne státní legislativa.
Odpovědnost

zastoupena v

za boj proti dopingu mezi vládními a nevládními orgány může být

určitých

zemích rozdílným

poměrem. Např.

dopingové

být řešeny pouze disciplinárními opatřeními, ale mohou být i

soudně

přestupky

stíhány v souladu s

existující všeobecnou legislativou. Pravomoc v boji s dopingem je obvykle
nevládní nezávislé antidopingové organizaci, která svoji
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nemusí

činnost řídí

svěřena

podle ustanovení

MOV a sportovních federací.

Finanční prostředky

pro

činnost těchto orgánů

ve

většině

zemí poskytuje stát, případně s podílem národních sportovních svazů.
Mezi země s tímto systémem se řadí také Česká republika, kde sice ADV ČR
zastupuje jediné

odborné pracoviště

antidopingového programu po stránce
však také

příspěvkovou

tělovýchovy

organizací

v České

republice

koncepční,

kontrolní a

přímo řízenou

zabezpečující
osvětově

plnění

výchovné, je

Ministerstvem školství, mládeže a

a je financován státem (Nekola, 2000).

5.3.2 Mezivládní antidopingové dokumenty
5.3.2.1 Evropská antidopingová úmluva
Evropskou antidopingovou úmluvu (Úmluvu) vytvořila Rada Evropy v roce
1989.

Kromě

jejích členských

států

ji přijali také

účastníci

Evropské kulturní úmluvy a

jako dokument byla navržena i neevropským zemím. Úmluva vyzývá její členy
k přistoupení na závazky a k
Představuje

uplatnění

řádu

dokumentu v rámci právního

mezinárodní listinu zavazující

účastm'ky

k přijetí

opatření,

starosti vládní nebo nevládní orgán nebo sportovní organizace. Tato

dané

země.

které má mít na

opatření

se týkají

uskutečnění potřebných kroků pro realizaci ustanovení Úmluvy a základních

filosofických východisek obsažených v Mezinárodní olympijské

chartě

proti dopingu.

Úmluva představuje prvním dokument mezinárodního práva, který se věnuje
problematice dopingu (Nekola, 2008).

5.3.2.2 Dodatkový protokol
Velký rozmach sportu v posledních dekádách, sebou také nesl vývoj zakázaných
látek a metod. Tento fakt postupně upozornil, že je nutné boj proti dopingu zintenzivnit,
a to zejména z hlediska práva na vládní úrovni. Ph1ežitost se naskytla na konferenci
ministrů zodpovědných

za sport v Bratislavě v roce 2000, kde byl

přijat

Dodatkový

protokol k Evropské antidopingové úmluvě. " Účastníci Úmluvy přijetím dodatkového

protokolu

vyjádřili

svoji

vůli

zvýšit efektivitu dopingových kontrol cestou harmonizace,
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průhlednosti

a

účinnosti"

(Nekola, 2008, s. 54). Protokol obsahuje

opatření,

která by

měla zajistit opravdovou realizaci Úmluvy v praxi a také reagovat na aktuální vývoj
společenské

situace. Dodatkový protokol je však svou podstatou spíše

doporučující

listina a má charakter nezávazného dokumentu (Nekola, 2008).

5.3.2.3 Mezinárodní úmluva proti dopingu UNESCO

Problematika dopingu
spojila se s celou
dopingových látek,
negativní jevy byly

postupně začíná přerůstat

řadou nebezpečných jevů,
černý

Světové

jako

postupně světové

a

nelegální výroba

řešit.

organizace ve spolupráci s vládami zemí i
Výsledek se

konferenci o dopingu v Kodani, kde se

legislativy proti dopingu ujalo UNESCO.

Přes

začal

rýsovat v březnu roku 2003

vytvoření celosvětově

uznávané

komplikovaná jednání a schvalování se

jednotlivé země dohodly na znění dokumentu, který byl
později

například

prostředí

trh s léky a nabízení dopingových látek mládeži. Tyto

nadnárodními organizacemi nuceni
na

rámec sportovního

definitivně

vydán až o dva roky

v sídle UNESCO v Paříži, jako Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

(Nekola, 2008).
Úmluva je prvním právně závazným dokumentem tohoto obsahového zaměření s
celosvětovou působností.

nejen na úrovni
zázemí, které

Dává si za cíl sjednotit boj proti dopingu na celém světě, a to

sportovců

organizovaných, ale i v

představuje

prostředí rekreačního

sportu a jeho

obchod s dopingovými látkami a k dopingu zneužívané

doplňkové výživy. Úmluva rovněž zdůrazňuje podporu vzdělávacích a výchovných
programů

pro školní mládež a výzkum s využitím mezinárodní spolupráce (Mezinárodní

úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO, [online], 2008).

5.4 Práva a povinnosti sportovců a funkcionářů
Pravidlo o zákazu dopingu se vztahuje pouze na skupinu

sportovců

registrovaných v některé z forem sportovních organizací (spolků) . Členství ve spolku
sportovce zavazuje dodržovat podmínky, které musí mít daný spolek uvedeny ve svých
stanovách,

kromě

jiného sportovec souhlasí s dodržováním sportovních zásad fair play
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včetně

zákazu používání nepovolených dopingových látek a metod.

(sportovec, trenér,
ještě

funkcionář,

apod.) je ve svých obecných

Příslušm'k

občanských

spolku

právech navíc

omezen předpisy daného sportovního spolku, mezi něž je zahrnuto právě i pravidlo

o zákazu dopingu.
Poruší-li

člen

stanovy spolku, podléhá sankcím a disciplinárním postihům, které

mají obvykle podobu

různých

omezení jeho sportovních,

či funkcionářských činností,

nebo případně i finančního trestu. Z principu členství ve spolku není možné kvalifikovat
provinění

proti pravidlům včetně dopingu jako trestný

(Slepička,

Pyšný, aj., 2000).

čin

nebo

přestupek

podle zákona

Porušení antidopingových pravidel stanovuje Antidopingový kodex a

podrobně

jsou uvedeny v kapitole 4 (Skupiny dopingových látek a metod). Sportovec se vůči nim
provinil, jestliže byla v jeho

těle

prokázána

přítomnost

zakázané látky nebo užil,

či

se

pokusil o užití zakázané látky resp. metody, odmítl podstoupit dopingovou metodu,
porušil požadavek týkající se jeho dostupnosti pro kontrolu mimo
během

kontroly,

měl

eventuálně podstrčil

nelegálně

zakázané látky v držení, nebo s nimi
(Světový

zakázanou látku jinému sportovci

soutěž, podváděl

nakládal,

antidopingový kodex,

[online], 2008).
Nedodržení pravidel o zákazu dopingu podléhá disciplinárnímu
příslušných

přijal

sportovních

sportovní svaz

svazů.

vůči

zúčastněných

na úrovni

Závazek o respektování antidopingových pravidel totiž

své mezinárodní federaci, a proto také disciplinární

náleží vést jemu, nikoliv klubu,
soudu, který má

řízení

či

řízení

oddílu. Disciplinární řízení představuje určitou formu

pověření prošetřit

všechny okolnosti

osob proti pravidlu o zákazu dopingu. Na

provinění

sportovce a jiných

základě řízení

je poté

udělen

postih. Sportovec má právo se vůči rozhodnutí odvolat u příslušného orgánu svazu nebo
mezinárodní federace, případně k Rozhodčí komisi ČOV nebo až k Arbitrážnímu soudu
pro sport v Lausanne, jako poslední distanci

(Slepička,

Pyšný, aj., 2000).

Porušení pravidel o zákazu dopingu zjištěné testováním při
ticky ke zrušení výsledku dosaženého v této
antidopingových pravidel více než jedním

členem

soutěži.

V

vede automa-

případě

porušení

družstva, mohou být anulovány

výsledky celého týmu. Pokud poruší antidopingová pravidla
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soutěži

člen

personálu sportovce,

znamená to pro něj potrestání několikaletým až doživotním zákazem činnosti.

Současně

však nemusí být potrestán samotný sportovec (Pyšný, 2006).

Při

porušení pravidel následují různé postihy (Pyšný, 2006):

•

"Při použití zakázané
Při

látky nebo metody

prvním porušení pravidel se obvykle zakazuje

činnost

na dva roky,

při

druhém porušení pravidel následuje doživotní zákaz.

•

Při použití zakázané

látky, uvedené v seznamu jako specifické povzbuzující

látky
Při prvním porušení pravidel může

doba zákazu

činnosti

jeden rok

Při

být obvykle trestem pouze varování, ale i

druhém porušení pravidel je doba zákazu

dva roky a při třetím porušení pravidel následuje doživotní zákaz" (Pyšný, 2006,
s.l2).

•

Při

odmítnutí, nedostavení se k odběru vzorku nebo podvádění
Při

prvním porušení pravidel je doba zákazu

činnosti

dva roky,

při

druhém

porušení pravidel následuje doživotní zákaz.

•

Při

nelegálním nakládání nebo podávání zakázaných látek nebo metod
Je doba zákazu činnosti minimálně čtyři roky, ale maximálně až doživotní.

•

Při

porušení povinnosti oznamovat místo pobytu
Je doba zákazu činnosti minimálně tři měsíce, ale maximálně až dva roky.

5.5 Dopingová kontrola
Dopingová kontrola zastupuje základní nástroj k potlačování dopingu ve sportu.
Postupy dopingové kontroly jsou normalizovány a schváleny dokumenty MOV, které
přijaly

i mezinárodní sportovní federace. Podle antidopingových pravidel má každý
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registrovaný sportovec povinnost podrobit se kontrole. Sportovci mohou být testováni
během

soutěže

jakékoliv

vytvoření světového
předchozího

nebo akce jíž se

účastní,

rekordu. Kontrola mimo

ohlášení, avšak

při

soutěž

kdykoliv i mimo

soutěž může

být

a

prováděna

při

i bez

respektování soukromí a základních etických norem

společenských kontaktů.

Sportovci, kteří jsou aktuálně
výkonnosti

zařazují

"potřební"

pro dopingové kontroly se podle

stupně

do tzv. registru pro testování na mezinárodní a národní úrovni.

Tento registr sportovců sestává z informací o jejich pobytu v době přípravy na sportovní
výkon (místa a

časy tréninků)

a o plánované

povinnost tyto informace poskytnout

účasti

příslušnému

na

soutěžích.

Sportovci mají

správci registru a

pravidelně

je

aktualizovat.
K dopingové kontrole sportovce vyzívá dopingový

komisař,

který se musí

prokázat průkazem o své licenci a písemným pověřením. Vybranému sportovci komisař
předkládá

k podpisu výzvu k dopingové kontrole. Odmítnutí podepsání výzvy je

považováno za odmítnutí dopingové kontroly, a tím porušení antidopingových pravidel.
Po podpisu výzvy má sportovec obvykle asi hodinu

čas

k dostavení se na místo

dopingové kontroly. Mezi tím je ovšem pod stálým dohledem
asistenta.

Při

dohledem

komisaře,

testování musí sportovec poskytnout

minimálně

komisaře, či

75 ml

moči,

jeho

a to pod

který musí být stejného pohlaví jako sportovec. Odebraný vzorek

moči je rozdělen do dvou lahviček "A" a "B" s číselným kódem. Údaje o kontrole

zahrnující identifikaci sportovce, kódová

označení vzorků

pečetních systémů

a

se

zaznamenávají do protokolu o dopingové kontrole a stvrzují se podpisy testovaného a
komisaře.

druhá

Protokol má

připadne

tři

kopie, z nichž první

sportovci a

třetí

patří

organizaci

putuje spolu se vzorky do

provádějící
laboratoře

testování,
dopingové

kontroly.
Dopingová

laboratoř

provádí neJprve analýzu vzorku "A" a v případě

pozitivního dopingového nálezu

může

být na žádost sportovce

uskutečněn

také rozbor

vzorku "B". Sportovec má dokonce možnost účastnit se analýzy vzorku "B". V případě
že se kontrolní analýzou vzorku "B" potvrdí výsledek, je dopingový test považován za
pozitivní a se sportovcem může být zahájeno disciplinární řízení (Nekola, 2000).
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6 Podstata antidopingového boje
"čistotu"

Hlavní podstatou antidopingového programuje usilování o tzv.
Strategie boje proti užívání

podpůrných prostředků

kterou představuje hodnota, o níž se
hodnoty se

vyjadřuje
těla

lidského ducha,
(Světový

hovoří

se

řídí

sportu.

zásadní podstatou sportu,

jako o "duchu sportu".

Prostřednictvím

této

základní myšlenka olympijského hnutí, že sport má být oslavou
i mysli. Duch sportu zastupují následující ctnosti

či

hodnoty

antidopingový kodex, [online], 2008):

6.1 Mravnost, poctivost a čestnost
Tyto

tři

hodnoty spolu navzájem souvisí. V kontextu antidopingové politiky

zahrnují zásadní význam, a to

ctění

pravidel sportu. Zastupují vlastnosti, které

nemá vrozené, ovšem nutnost dodržovat základní etická pravidla by ho
přimět

života

mělo

k jejich osvojení. Respektování pravidel by

měla

v průběhu

znamenat hlavní

podstatu provozování sportu. Z čehož také vyplývá, že pokud sport, ve své
zavrhuje užívání dopingu, pak by se od něj

měli

člověk

podstatě,

sportovní účastníci razantně odvrátit.

6.2 Zdraví
Zdraví by ke sportu mohlo zaujmout přímou

úměru, stejně

tvrdit, že doping rovná se nemoc tedy poškození zdraví.
podmiňovací způsob, neboť současné

Záměrně

rekreační

zastoupenu i v názvu,
českém

sport, jehož

např.

je zde použit

pojetí vrcholového sportu, s jeho fyzickými i

psychickými nároky na sportovce, nelze považovat za zdraví
však zastupuje

jako bychom mohli

odvětí

po vyhledání

prospěšné.

mají dokonce svou zdravotní

termínů

"fitness",

či

Jiný

případ

prospěšnost

"wellbeing" v anglicko-

slovníku nalezneme slova "zdraví (dobré)", resp. pocit zdraví.

Pozitivní vliv (nevrcholového) sportu na zdraví je tedy neodmyslitelný.
Propletení

pojmů

zdraví - sport - doping ovšem

zdraví k dopingu. Pokud si odmyslíme
používané v medicíně pro

označení

léčení různých
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ještě

vyžaduje zhodnotit postavení

"doping", zbudou nám látky

nemocí,

pooperačních stavů,

často

vrozených

komplikací a urychlení

rehabilitačních

dostály svému názvu "doping",
účely.

a ozdravných procedur.

právě

Nicméně

tyto substance

pro jejich užití ve sportu, nikoliv pro

léčebné

Tudíž, pod pojmenováním "doping", nemohou být se zdravím spojovány.

Nehledě
účinek

na to, že požití těchto látek při sportovním výkonu má na člověka zcela opačný

než léčebný.

6.3 Vynikající výkony
Na tuto hodnotu sportu v interakci s dopingem by se hodil výrok: "Doping je lží
o možnostech
komisařem,

c'1ověka.

který

" Citát pronesený neznámým autorem,

kladně

zřejmě

dopingovým

odpovídá na otázku, zda je doping nepravdou

či

fikcí o

hranicích lidských možností. Toto tvrzení je do jisté míry nadsazené, ovšem při pohledu
na dnešní sportovní výkony vysoké kvality se k němu mnoho lidí
Současné

posunutí hranic možností

sportovců představuje důsledek

může přiklánět.

mnoha okolností a

nemusí to znamenat užití dopingu, ale například dodržování promyšlených tréninkových
zásad, rozvinutí tréninkových metod, upravení stravovacích návyků a v neposlední řadě
vývoj

materiálů

vybavení a

rozdíl od dopingu -

doplňků.

při současném

Všechny tyto cesty jsou však realizovány - na

respektování ostatních hodnot, seskupených pod

pojmem "duch sportu". Jako takové jsou tudíž "pravdou o možnostech člověka".

6.4 Charakter a výchova
Výchovné

působení

sportu se nedá

popřít.

Sport má na

obdobích lidského vývoje. Výchova sportu nemusí
provozování. Pouhý pohled na sportovní

soutěže,

vzorů, může určitým způsobem člověka

ovlivnit.

v mravní
nebo

rovinně

přeneseně

jejich

nutně
řád

Učinek

člověka

vliv ve všech

znamenat jeho aktivní

a chování

sportovců,

jako

sportu na mladou generaci

má poté pozitivní působení na formování jejich charakteru. Charakter

povaha sportu znamená jeho osobitost. Tu

vyjadřuje

mnoho definic,

které však neopomenou zdůraznit jeho vliv na tělesnou a duševní pohodu.
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Snad
budou již
důvod

nejúčinnější

boj proti dopingu by

dětem vštěpována

měl

vycházet

rizika dopování a zásady

právě

z výchovy. Jestliže

nečestnosti,

nebudou mít poté

(nebo naopak obavy) uchýlit se k těmto činům, jenž jsou sportu cizí.

6.5 Radost a zábava
Právě

pocit radosti by měl

samotné aktéry a jiným
přitom

způsobem

i na ty,

činí

zábavu.

tento zážitek radosti

převážně prostřednictvím

dobrých

coubertinovským: "Není důležité
společnosti převládá

oproti kvalitní

naplňovat

zásadní podstatu sportu. Radost působí na

kteří

Současný

výsledků.

zvítězit,

sportovní klání sledují.

ale

Oběma

sport uspokojuje jeho

účastníky

převládá

nad oním

Orientace na výkon
zúčastnit

se." V dnešní

sportovně

radost z výhry nad radostí ze hry samotné a ocení spíše

předvedené hře.

To

stranám

může představovat

zaujaté

vítězství

zvýšené riziko náchylnosti k

užívání dopingu. Mnozí sportovci mohou podlehnout tlaku na jejich výkon a pomohou
si touto nečestnou cestou k jeho dosažení.

6.6 Týmová spolupráce
Týmový duch platí ve sportu za velmi důležitý. Nemusí se nutně jednat o sporty
kolektivní, kde je souhra družstva jako první kritérium pro efektivní výkon. Ale ph'klad
týmu bychom mohli najít i v individuálních sportech, kde se jedná zejména o tréninkové
skupiny. Vzájemná spolupráce kolektivu neznamená jen samotnou sportovní

činnost,

ale představuje také směsici společných zájmů jeho členů.
Týmová sounáležitost je velmi
příslušníci
měl

důležitá

a

měli

by si ji

uvědomovat

všichni

družstva. Pokud by se stalo, že by některý z nich odbočil na cestu dopování,

by mít na mysli poškození nejen své osoby, ale i celého týmu. V celkovém pohledu

týmové sounáležitosti by
jim to

určují

měli

všichni sportovci

světa

uznat sport bez dopingu, tak jak

pravidla, aby dopování nezasahovalo do jejich

měření

sil a aby jejich

komunitu nerozdělovalo užití "chemických látek", ale pouze sportovní výkony samy o
sobě.
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6. 7 Odhodlání a vědomí odpovědnosti
Téma

odpovědnosti

bylo podotknuto v předchozím textu, které

rozvážnost chování jednotlivce
na jejich jednání
samotným.

Měli

během soutěží

při soutěžích,

vůči

kolektivu.

Odpovědnost sportovců

a to jak ke svým

zmiňovalo

znamená ohled

protivn~kům, rozhodč~ro,

tak i k nim

by být schopni udržet své vystupování i ve vypjatých situacích, které
působit

podstupují a

jako ph1dad pro ostatní.

Měli

by to dokázat i

přes

velké odhodlání, s nimž do sportovního klání nastupují.
Právě neodpovědné
odpovědnosti":

,,kruhy
odvětví,

chování dopingového

hříšníka

ukazuje, jak daleko dosahují

doping poškodí i rodinu sportovce, jeho klub, dané sportovní

jeho zemi a často i olympijské hnutí jako celek.

6.8 Úcta k pravidlům a zákonům
"Sport je ... také hrou, v níž každý kdo se chce
dodržovat

oficiálně

schválená pravidla,

určující způsoby

zúčastnit,

musí

dobrovolně

jejich jednání v soutěžních

situacích a nepsané sportovní chování - fair play" (Dovalil, aj .,2004, s.l 0).
Respektování pravidel znamená tedy hlavní podmínku

účasti

ve sportu, proto je musí

ctít všichni účastníci sportovních soutěží. Úcta ke sportovním pravidlům a zákonům, by
se měla prosazovat již při výchově mladých sportovců, u kterých je předpoklad osvojení
pravidel zásadní podmínkou v jejich sportovní
problém celé
zákonem.

společnosti.

Příkladem může

při pořádání nějaké

účasti.

Do sportu se dostávají
být korupce,

černé

Porušování

nečisté

zákonů

praktiky,

je

často

zapovězené

sázky, nebo poškozování

i

přírody

sportovní akce.

Doping zakazují jakákoliv sportovní pravidla a v některých zemích
Francie, Itálie) i zákony, a proto je jeho užití ve sportu zcela

nepřípustné.

(např.

Užití

zakázaných látek nebo metod znamená jasné porušení sportovních pravidel a bývá tvrdě
sankciováno.
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6.9 Sebeúcta a úcta k ostatním

účastníkům

Sebeúcta s úctou k ostatním úzce souvisí. V širším pojetí ovlivňuje sebevědomí i
postoj k ostatním. Pokud sebevědomí doslovně rozdělíme, získáme "vědomí" o "sobě"
o své

osobě.

Pokud

člověk

ví, v jakém postavení

jiných, dovede si jich určitým

způsobem

skutečně

i vážit. Pokud se

je, dokáže uznat

člověk naučí

přednosti

akceptovat sám

sebe takového, jaký je, zvládne být zodpovědný za své činny. Na ph'kladu sportu, pokud
si jedinec

uvědomí,

že existují lepší závodníci, nebo že

udělal

v závodě chybu, dokáže

s pokorou přijmout porážku a složit uznání ostatním sportovcům. Bez
vítěz

soupeře

totiž není

ani poražený, vzájemná úcta a tolerance mezi sportovci je proto nutností, bez které

by sport ve své podstatě nemohl existovat.
Doping

představuje

v tomto

případě

podvod nejen k ostatním

sportovcům,

ale i

ke vlastní osobě jednotlivce. Ten kdo se vědomě dopustí dopování lže sám sobě o svých
skutečných

sportovních možnostech, tak jak říká citát v odrážce 6.3.

6.10 Odvaha
Odvaha se týká rizika, které sportovci podstupují ve svých sportovních klání.
překonat určitou překážku,

Odvaha
hlavně,

posunout hranice výkonu,

přemoci soupeře,

a

odvážit se překonat sám sebe.
V našem kontextu se odvaha týká odmítnutí.

Skutečnou

odvahou je pro

sportovce odmítnutí tlaku na jejich osobu. Odvaha překonat fyzické i psychické nároky
tréninku a závodů, o kterých sportovec předem ví. V dopingové otázce znamená odvaha
neužívání

podpůrných

látek, i

přesto

že by mohly

přispět

ke

zlehčení

sportovcovy

námahy.

6.11

Společenství

Tyto
lidé,
tudíž

kteří

dvě

a solidarita

ctnosti v podstatě navazují na týmovou spolupráci. Na sportu se účastní

mají podobné zájmy, phbuzné názory a obdobný pohled na

předpoklad,

že by sportovní

společenství
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mohlo držet

svět,

pohromadě

existuje
v pevné

solidaritě.

I jedna z hlavních myšlenek olympijského hnutí usiluje o utváření a ovlivnění

mezilidských
narušování

vztahů.

Jak již bylo

společenství

myšlenek sportu.

naznačeno

jednotlivci

Ovlivněním

(např.

v předchozím textu o týmové spolupráci,
i braním dopingu) znamená znevážení

výsledku jakoukoliv podvodnou machinací poté trpí nejen

jedinec, který se k tomuto činu uchýlil, ale i celá pověst sportu a jeho zájmů.
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7 Etický pohled na doping a sport
V současnosti
a rovném boji mezi

řeší

několik

sport

soupeři

se

zásadních otázek své podstaty. Iluze o

postupně

čestném

rozplývají. Snad ani již neplatí, že sport je

"hrou" moderní doby. Charakter dnešního vrcholového sportu má zcela komerční
Důsledkem

historického vývoje se sport

z něho postupem
prostředcích.

času vytvořila

měnil

tvář.

a od antického ideálu kalokagathie se

mašinérie elitního sportu závislá na

finančních

Sportovní prostředí se stává businessem, kde se samotný sport propadá na

druhořadou úroveň,

jako by byl pouhou kulisou pro reklamu. Aby sportovní události

neztratily svou popularitu,

často

se po sportovcích vyžadují okázalé, až

nadpřirozené

výkony. Tomuto tlaku mnohdy sportovci podléhají, jsou ochotni riskovat a usilovat o
pomíjivé

vavříny

slávy a jít až za hranice svých možností,

přes

ohrožení vlastního

života, například i užitím podpůrných prostředků.
Hlavním argumentem

hovořícím

proti dopingu ve sportu je poškození zdraví

jeho uživatele. Zákaz dopingu na tomto základu by však znamenal ochranu sportovce
před

ním samotným a problém této prevence by

a soukromých práv. Zásadní
jej

striktně

věc

v zásahu do jeho individuality

pro zákaz dopingu znamenají sportovní pravidla, která

odmítají. Zachování pravidel

sportu. Pokud je sportovec

spočíval

záměrně

představuje

základní podmínku pro

poruší znamená to

prohřešek

účast

ve

proti sportovní etice,

která ovšem není vymezená jen pravidly daného sportu, ale svou podstatou zastupuje
morální hodnoty a mezilidské vztahy v oblasti veškeré sportovní

činnosti.

Tyto morální

hodnoty zastupují základy pro etiku a další tzv. etiky speciální, kterou je také etika
sportu.
Sportovci dnešní doby mnohdy porušují nejen základní pravidla sportu, ale
narušují i sportovní ideály a "duch" sportu. Pro
to spíše zásadou) užít

nečestných

nezakazují. Hodnoty

sportovců

požitku ze sportovní

činnosti.

dnešního sportu
doporučení

vítězství

se

často

nezdráhají (naopak je

intrik, které jim sportovní pravidla

se zdají být

zaměřeny

jiným

směrem

výslovně

než k samotnému

Mezinárodní organizace v čele s MOV si tyto nešvary

uvědomují. Důkazem

toho je tvorba a aktualizace

v podobě smluv, chart a kodexů.
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různých

psaných

7.1 Etika v kostce
7.1.1 Pojem etika
Etika

představuje

filozofickou disciplínu zkoumající morálku nebo morální

jednání člověka. Zajímá se o hodnoty a principy, které
možné

říci,

vztahů

mezi lidmi. Na rozdíl od morálky, jenž

že se zabývá morálkou, kterou

usměrňují

můžeme
tvoří

lidské jednání. Je také

vymezit jako nástroj regulace

jakousi praktickou sféru, se etika

snaží najít teoretické základy (Wikipedie, [online], 2008).

7.1.2

"Předporozumění"

Rakouský filosof Arno Anzenbacher ve své knize "Uvod do etiky" používá
výraz etika jako

"vědecké

zkoumání morálních

obsahů".

Na úvod publikace shrnuje

etické hodnoty a uvádí je jako tzv. předporozumění morálním skutečnostem.
Clověk nemá problém ve svém běžném životě rozlišit mravní skutečnosti. I
přesto,

že se tak

děje

v důsledku jakéhosi intuitivního jednání, jsme schopni určit rozdíl

mezi tím, co je dobré a co špatné. Touto intuicí Anzenbacher mínil
předporozumění. Upozorňuje

pňldadu
"čestné

ono

na existenci tzv. mravního diskursu, který uvádí na

použití dvojicí slov jako "dobré - špatné", "spravedlivé - nespravedlivé",
nečestné",

-

"povinnost",
vědomí

právě

ale také

například

"svědomí", "odpovědnost".

mravních hodnot, které také

Anzenbacher vystihnul
hodnocení,

svědomí,

slov
Na

"přikázané",

základě

předpokládáme

"zakázané", "dovolené",

tohoto diskursu je

naše

u druhých lidí.

předporozumnění výčtem prvků,

dobrovolnost,

zřejmé

odpovědnost,

sociální

kterými jsou "mravní
zřetel

a

hodnota"

(Anzenbacher, 1994).

•

~ravníhodnocení

Anzenbacher tvrdí, že dokážeme svému jednání i jednání druhých lidí
přiřknout

mravní hodnotu. Lidské

činnosti

66

je

připisován

mravní význam. Jsme

schopni hodnotit jednání jako dobré nebo špatné, chválíme ho nebo vytýkáme. "Ale
mravně

posuzujeme

i osoby. Ríkáme, že jsou dobré nebo špatné, mravné nebo

svědomité

nemravné,

nebo

nesvědomité"

(Anzenbacher, 1994, s. 14).

Morálně

ovšem hodnotíme i sociální útvary, jakými jsou instituce, zákony, apod. Jejich
hodnoty se pro nás jeví jako spravedlivé nebo nespravedlivé, lidské nebo nelidské.
Prvotně mravně

v druhé
děje

řadě

až na

si všímáme osob a sociálních

základě

činy,

hodnotíme samotné jednání, tedy samotné
útvarů.

teprve

Mravní posouzení osob se totiž

jejich jednání a sociální útvary jsou buď výsledek jednání, nebo

mohou být jednáním utvářeny.

•

Svědomí

Pokud dokážeme lidskému jednání
očekáváme,
Alespoň

přisuzovat

určité

hodnoty, vždy

že každý rozumný člověk je schopen poznat rozdíl mezi dobrem a zlem.

ve všeobecné

rovině

to tedy znamená lidské

vědomí

odlišnosti, co je dobré

a co špatné. Každý si uvědomuje nutnost dobro konat a zlo naopak nekonat.

"Toto všeobecné poznání dobra a zla, které
předpokládáme

ve styku s lidmi,

1994, s. 14). Pojmu
spočívá právě

•

svědomí

je

označujeme běžně
přikládáno

mnoho

spontánně

jako

svědomí"

významů,

a

samozřejmě

(Anzenbacher,

avšak jeho základ

v tomto poznání.

Dobrovolnost
Při

posouzení lidského jednání vycházíme z toho, že se

jednat na základě své svobodné vůle, jednal tímto
Obvykle si sami volíme
předpokládá

a druhé v

způsob

rozhodl takto

i když by mohl i jinak.

jakým chceme jednat. Mravní hodnocení

dobrovolnost. " V našem

mravně

způsobem

člověk

běžném předporozumění pokládáme

významném smyslu za svobodné, tj. za schopné

rozhodovat" (Anzenbacher, 1994, s. 15).
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činů

tedy

sami sebe

samostatně

se

•

Odpovědnost

Odpovědnost lze chápat jako rozumné zdůvodnění jednání. Dokáže-li někdo
racionálně ospravedlnit své jednání, můžeme ho pokládat za odpovědného za dané

chování. Ciny ospravedlňujeme tehdy, pokud je doložíme rozumným odůvodněním.
Prvek odpovědnosti se dá uvažovat ze dvou hledisek.
Prvním z nich je otázka dobra a zla, která by se
základě
měly

soukromého

přesvědčení,

neměla řešit intuitivně

na

ale argumenty o tom, co je dobré a co špatné, by

vycházet ze zcela racionálních důvodů.
Druhé hledisko upozorňuje, že to co je špatné a nemorální, má vždy určitým

způsobem něco,

co je proti rozumu. Nedá se to

rozumně

ospravedlnit. Pokud

někdo

jedná špatně, pak se podvoluje touze, a koná tak na základě toho co si přeje, ne toho
co

•

dělat

má.

Sociální zřetel
Mravní hodnocení
Morální úsudek se

často

činů

osob má většinou mezilidský, neboli sociální aspekt.

týká vztahu vlastních potřeb k potřebám ostatních. Vztahy

mezi lidmi ve smyslu pokojného soužití

vyjadřuje

Uznávají všechny kultury a zní: "Co sám nechceš,
potřebu,

tzv. "zlaté pravidlo etiky".

nečiň

jinému." Což vystihuje

aby se lidé navzájem uznávali jako rovnocenné bytosti, a aby každý chápal,

že i druzí lidé mají potřeby a zájmy jako on sám.

•

Vlastní hodnota
Mravní posudek

člověka,

tedy je-li dobrý nebo špatný,

čestný

nebo podlý,

apod., má svou zvláštní hodnotu. "Mravní kvalifikace se jedinečným způsobem týká

hodnoty a

důstojnosti člověka jakožto člověka"

kvalifikace se týká

prvně

(Anzenbacher, 1994, s. 17). Mravní

hodnoty osoby, jakou má sama

sebeúctu) a poté hodnoty osoby v očích ostatních lidí.
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před

sebou Gakou má

7.1.3 Vztah morálky a práva
Otázka vzájemných
se zabývá etika.
spočívá

vztahů

Zjednodušeně

v mravním

vědomí,

morálky a práva patří k tradičním problémům, jimiž

jde

oběma

řešení vztahů

o

které závisí na

svědomí

a

vůli

mezi lidmi. Morálka však
jednajícího. Zatímco právo

funguje na principu sankcí a trestů, a pohybuje se v oblasti formálních zákonů.
Vztah morálky a práva souvisí se

způsobem

jejich vymezení. Do

vzniklo množství odlišných definic morálky, které se lišily podlé
přes

současnosti

různých přístupů.

přístupům

snahu zcela postihnout tuto problematiku, se nedá jednotlivým

přír1rnout,

že by

vyčerpávajícím způsobem

vyznačuje

výrazným

funkčním

vymezené oblasti lidské
lidskými vztahy,

přijímá

dokázaly morálku popsat. "Morálka se

pluralismem, není lokalizovatelná do jedné

činnosti"

přesně

(Semrádová, 1993, s. 10). Morálka se prolíná všemi

vztah dobra vůči zlu a řeší jejich vzájemné

k výchově, poznání a komunikaci. Základem morálky je mravní
sociálního celku a mravního

I

řádu,

s ohledem na,

ovlivňování.

Vede

upevnění příslušného

společností

uznávané, kodexy

mravních norem.
Obdobné poslání má v sociálním systému také právo. Právo si dává za úkol
ustálení

společenských vztahů

dosahuje

prostřednictvím

a zajištění jejich jistoty v duchu právního

právních norem a v případě

potřeby

jejich

řádu.

uskutečněním.

Platnost těchto norem se opírá o institucionální autoritu, kterou jsou členové
povinni respektovat. Jednání

členů společnosti

Tyto cíle

společnosti

musí odpovídat mezím

určených

právním řádem, jinak se vystavují sankcím a trestům.
Podstatou morálky, z hlediska vztahu k právu, je ohled
neinstitucionální

autoritě (veřejnému mínění,

Nebo také jednání

členů

členů společnosti

nebo uznávaným mravním

v duchu pochopených a

vnitřně přijatých

k

kodexům).

mravních norem

(Semrádová, 1993).
Výrazným znakem
tradičně

nepsaná,

současnosti

je snaha kodifikovat morální pravidla, která byla

předávaná mezigeneračně.

Morální hodnoty jako by ztrácely

svůj

význam v mnoha činnostech lidských oborů a sport toho není výjimkou, také proto se v
dnešní době ustavuje nesčetně psaných doporučení, kodexů a smluv i ve sportu.
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7.2 Etické problémy současného sportu
Sport postupem
přiznat,

času

proměna

že jeho

vznikal a vyvijel se až do své
v průběhu

několika

současné

podoby a nutno

posledních desetiletí byla opravdu

razantní. Sport ale v tomto smyslu nebyl výjimkou, což dokládá rozmach všech lidských
činností

v průběhu 20. století, kdy svět zaznamenal bouřlivý

všeobecně

dnes

celé spektrum

vnímán jako významný

společnosti.

životním stylu, pro jiné
vzrušujících sportovních
Jiný

přístup

lze

Pro jedny
může

zážitků

očekávat při

činitel ovlivňující

může představovat

společenský

nejen jeho vlastní aktéry, ale
smysl v

aktivně zaměřeném

a pro další pouze okrajovou stránkou každodennosti.

zkoumání sportu jako specifické pohybové aktivity a jiný
zařazeného

sociálních, kulturních, ekonomických a politických vazeb

společnosti

Pro

sociálně-kulturního

současný společenský

se za

ně

šíření

sportovních negativ.

do

složitých

vývoj sportu jsou určující dva hlavní trendy. Považují

globalizace a individualizace. Oba dva také

se díky médiím velmi rychle

řádu

(Sekot, 2004).

představují

zásadní nástroje pro

Globalizace stírá ve sportu rozdíly. Prakticky neexistují hranice

nových

přijímání

být neodmyslitelnou formou pasivm'ho

fenoménu,

od zkoumání sportu jako

vývoj. Sport je

šíří.

sportovních disciplín,

Znamená to

ale

také

například

rychlý

států,

informace

nejen okamžité

rozmach negativ

rozšíření

ve

sportu

Individualizace znamená preferenci individuálních hodnot. Základní cíl

většiny

(komercionalizace, doping, apod.).

hospodářsky

rozvinutých zemí je prosazení jedince, jeho

úspěch

jak v oblasti sociální

tak i ekonomické. Sport zastupuje pro prosazení individua jeden z nejlepších prostředků
(Slepičková,

2005).

Původní

vize sportu se všemi jeho ideály se v

Zaznívají dokonce i hlasy
veřejnosti

se není

se dnes

čemu

občas

hovořící

současnosti

jen obtížně prosazují.

o ohrožení samotné podstaty sportu. Ze strany

objevuje i určitá averze

vůči

sportu. Musíme ovšem přiznat, že

divit. Ze strany médií již nejsou pouze oslavovány výkony

sportovců,

ale

odkrývá se odvrácená strana sportu: porušování fair-play, doping, nacionalismus,
korupce, násilí ve sportu a kolem něho a komercionalizace (Dovalil, aj., 2004).
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Sport je však jen jeden druh z mnoha lidských
obraz celého
prostředí

světa,

který jako by

zapomněl

se odráží i celkový stav lidské

společnosti,

činností

a

znázorňuje

se v něm

na etické a mravní normy. Ve sportovním

společnosti.

hovoří

Pokud se

o korupci ve

dá se očekávat že pronikne i do sportovní oblasti. Není výjimkou kdy vyjde

na povrch obchodování se sportovními výsledky (v ČR zejména ve fotbale). Znamená
to velkou zradu na fanoušcích, porušení jejich

důvěry.

později dovědí,

se a zažívají radost nebo zklamání. Pokud se však
ovlivněno

Diváci prožívají utkání, stresují
že utkání bylo

a šlo jen o obchod, pak se není možné divit, že tento podvod budou vztahovat

i na sebe a od fanouškovství se raději odvracejí.
Dalším problémem
ideálů

lidí. Zneužití

může

být moc sportu nebo sportovních událostí k ovlivnění

sportu a olympijské myšlenky nastalo poprvé v roce 1936.

Olympiáda v Berlíně sloužila k propagaci
naplněny

holocaustem během 2.

společnosti",

prezentované

světové

úspěchy

"ideálů čisté

rasy", které byly

skutečně

války. Po ní následovali "ideály komunistické
sportovců.

socialistických

Olympijské hry v Pekingu také byly zneužity jako oslava

Nedávno

"čínské

skončené

lidové demokracie".

Čínské olympijské nadšení provázely výbuchy národní hrdosti po celou dobu trvání her.

Tuto spontánní vlnu nacionalismu pocítili i západní
problémy jen s přísnou
olympiády na

čínský

čínskou

policií, ale

občas

nacionalismus je podle

novináři, kteří

i s běžnými

tentokráte

občany.

sociologů předčasné

neměli

Celkový dopad

odhadovat, ale již

nyní je značný.
Důsledek

institucí

či

komercionalizace ve sportu představují podnikatelské

movitých

jedinců.

Sport

přitahuje

pozornost stále

záměry různých

většího počtu

lidí,

sportovní přenosy se prokládají reklamami a lákají tak zájem nadnárodních firem (Nike,
Adidas, atd.), které profitují z prodeje svých
výbavu. Tyto produkty jsou

často vyráběny

výrobků.

Jedná se

převážně

díky levné pracovní síle

o sportovní

např.

v Asii a s

velkým ziskem poté prodávány zejména na evropských a amerických trzích. Velkým
fenoménem je také obchodování se sportovci.
kupují nejlepší

hráče

a stávají se tím

sportovce kupují i státy

(udělují

jim

téměř

Především,

když si bohaté a silné kluby

neporazitelnými. Další možností je, že si

občanství, hmotně zabezpečují

pro zvýšení své prestiže či z ideologických důvodů.
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je i jejich rodiny)

Problém
diváků.

současného

buď přímých aktérů

nebo

Agresivita do sportovních klání patřila vždy, nicméně v poslední době se zdá, že

násilí v nich stoupá a
za cíl

sportu je také agresivita a násilí,

přerůstá

záměrně soupeře

dokonce

pokračovat

v

až v brutalitu. U sportovců se objevuje chování, které má

poškodit, tak aby nebyl schopen podat obvyklý výkon, nebo

soutěži.

vidět

Agresivitu lze

zejména na fotbalových zápasech. Násilné chování
jako nezvládnutou emocionalitu,

důsledek

i v hledištích, u nás je tomu tak

diváků

popisuje psychologie sportu

frustrací, nebo mezilidských

konfliktů

jevům

důsledku

(Dovalí, aj., 2004).
patří

Sport
společenského

i

nejdiskutovanějším

k

vývoje ovlivňuje sport mnoho

řada zmíněných problémů,

směřují ještě

ke

dvěma

oborů

lidské

kterým musí s obavami

zásadním

otazm'kům:

nového

tisíciletí.

společnosti

čelit.

V

a odráží se v něm

Kritické postoje ke sportu

porušování zásad fair-play a dopingu,

kterým se budeme věnovat blíže.

7.3 Zásady ťair play
Jak již bylo

zmíněno,

pro aktivní

účast

na sportovních

dodržení základních formálních pravidel daného sportu, která
během soutěže.
skloňované

určují

je podmínkou

jednání

sportovců

Existují ale pravidla stanovující tzv. sportovní chování, dnes

často

fair play.

Značný

Coubertin

soutěžích

při

význam sportovnímu chování, neboli fair play

přikládal

již Pierre de

formulování myšlenek novodobého olympismu. Coubertin popisoval fair

play, jako: "Cestné jednání, které znamená nejen vůbec umožnit provádění sportu podle

pravidel a zásad korektnosti, ale zejména zajistit kontrolu - ale i poznání - nad
výbušnými silami mládí ve sportu, tak aby nepřešly v násilnické rvačky. Sport by měl být
školou praktické

rytířskosti."

sportovci kladnými
poučováním.

příklady

uvědomoval,

Baron si však

že tomuto chování dojdou

v praktických situacích a nikoliv jen teoretickým

Proto doufal v předání zásad fair play mezi generacemi a

rozšíření

mezi

sportovci jejich zažitím (Dovalil, 2004).
Anglické fair play znamená poctivou
čestné

jednání

při hře.

Za poctivé a

čestné
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čestnou

hru, tedy

přeneseně

poctivé a

jednání se ve sportu považuje dodržení

podmínek stanovených pravidly. Fair play však znamená víc než jen slušné chování
podle pravidel.
Základní principy fair play podle M.Bednáře z UK FTVS (ústní sdělení):
•

Respektuj pravidla.

•

Respektuj ostatní sportovce - bez ohledu na to, zda startují v dresu tvého

či

jiného týmu.
•

Respektuj všechny

funkcionáře

a jejich rozhodnutí, pokud i oni fungují v duchu

fair play.
•

Veď

každého ke spoluúčasti a spolupráci při vytváření atmosféry fair play.

•

Ovládej se v každé situaci -rozvíjej svou emoční inteligenci.

Dokud byl sport hrou

gentlemanů,

šlo o jakási pravidla nepsaná. Pro dnešní

dobu, charakteristickou poklesem morálních zásad, jsou i tyto zásady ustanoveny
v textové podobě. Dokumentem, který je obsáhnu!, byl Kodex sportovní etiky schválený
Radou Evropy 24.
chartě.

září

K naplňování

1992. Pravidla fair play jsou však zakotvena i v Olympijské

principů

Charty

přistoupilo

také UNESCO, když v roce 1963

založilo Mezinárodní výbor fair play, který každoročně vyhlašuje Mezinárodní ceny fair
play. V Ceské republice existuje Ceský klub fair play, založený při COV.

7.3.1 Kodex sportovní etiky
Motto: "Fair Play- The Winning Way" ["Fair play- Vítězná cesta", popř. "Ten
kdo hraje čestně je vždy vítězem"]
Cíle

Hlavní zásadou Kodexu sportovní etiky je
představují

nedílnou

součást

mínění,

že etické principy fair play

veškerých sportovních činností, které se uplatňují na všech

úrovních kompetencí a závazků sportovních aktivit a zahrnují jak rekreační, tak závodní
sport.
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Kodex poskytuje celkem dobrý etický rámec pro
moderní

společností,

tradiční

které ohrožuje

zabránění ovlivňování

základy sportu, založené na

sportu

čestném

a

sportovním chování a na dobrovolnosti.
Kodex se
kteří později

zaměřuje

na posílení smyslu pro fair play

hlavně

u

dětí

a mládeže,

budou dospělými sportovci a možná i budoucími sportovními hvězdami.

Kodex však oslovuje i na organizace a dospělé,

kteří přímo či nepřímo ovlivňují

zájem a účast mladých na sportovní činnosti.
Kodex zahrnuje pojem práva dětí i mládeže provozovat sport a mít z toho radost.
Také ovšem
těchto

svěřuje odpovědnost

organizacím a

dospělým

za

zajištění

respektování

práv a za šíření a podporu fair play (Kodex sportovní etiky - MSMT CR,

[online], 2008).

Definice fair play

"Fair play znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel; nese v
sobě

i pojmy

přátelství,

respektování druhého a sportovního ducha. Je to

způsob

myšlení, nikoliv pouhé chování. Tento pojmový obsah zahrnuje problematiku boje proti
podvádění, umění působit

lstí i

fyzickému, tak i verbálnímu),

při

respektování pravidel, dopingu, násilí (a to jak

nečestným

výhodám, nerovnosti šancí,

nadměrné

komercializaci a korupci.
Fair play má pozitivní obsah. Kodex chápe sport jako
činnost,

která je přínosem pro

provozována

čestně.

Sport je

poctivě, umožňuje člověku,

sám sebe, dosáhl

přispět

a přátelství mezi národy za podmínky, že je

rovněž pokládán

za

činnost,

která pokud je provozována

nabyl dovednosti a prokázal své schopnosti; sport je

interakce, zdrojem radosti a

potěšení, přinášející

blaho a

klubů

pracovníků

člověku

zdraví. Sport se svou širokou škálou
příležitost,

- kulturní

aby sám sebe lépe poznal, lépe se projevoval a zdokonaloval

rozkvětu,

prostředkem společenské

společnost

společensko

a dobrovolných

dává

aby se začlenil a našel své odpovědné místo ve společnosti. Vedle toho

i k rozvoji

citlivějšího přístupu

může

k životnímu prostředí" (Kodex sportovní etiky-

MSMT CR, [online], 2008, 1 s.).
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Odpovědnost

za fair play

Kodex počítá se skutečností, že účast dětí a mládeže na sportovní činnosti má
spojitost se zájmy společenského prostředí.
Předpokládá,

v

případě,

společnost

že možnost užitku sportu pro

pokud se fair play
i jedinec mohou

plně

přesune

společnost

i jedince je možná pouze

do centra pozornosti. Vychází z toho, že

využívat potenciálních výhod sportu pouze v

případě,

že fair play není pouze okrajovým pojmem, ale stává se ústředním bodem.
Očekává,

že všichni kdo

přímo, či nepřímo ovlivňují

vytváření

a napomáhají

zkušeností dětí a mládeže při sportu, musí fair play nejvíce upřednostňovat. Jedná se o:
•

Vlády (státní správu) na všech úrovních,
Zvláštní

odpovědnost

včetně úřadů působících při

mají ti, kdo jsou zapojeni do procesu

vládách.

vzdělávání

a

výchovy ve školách.
•

Sportovní organizace a instituce spojené se sportem: sportovní federace a jejich
řídící

instituce,

lékařské

tělovýchovná

střediska,

sdružení, tréninkové organizace a
sdělovací prostředky.

a farmaceutické profese a

Obchodní sektor,

zahrnující výrobu, prodej a marketing sportovního vybavení, který by
částečně převzít odpovědnost

•

Jednotlivce:
lékaři

rodiče, učitelé,

dobrovolném nebo

kteří

trenéry,

úlohu. Tento Kodex je
zmiňovaní

základě.

Svou

a vzor. Kodex se
působí

v něm na

odpovědnost

mohou

diváků.

určen právě

dokáží vzít

představující příklad

se pohybují v oblasti sportu a

Každá z těchto institucí a každý z těchto

všichni

rozhodčí, funkcionáři, úředníky, novináři,

profesionálním

jednotlivci přijmout i v roli

také

na šíření zásad fair play.

a farmaceuti; vrcholový sportovci

vztahuje na všechny,

měl

jednotlivců

jim a bude

odpovědnost,

sportovní etiky - MSMT CR, [online], 2008).
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účinný

má svou

odpovědnost

a svou

pouze v případě, že na sebe

kterou tento kodex vymezuje (Kodex

7.4 Etické hodnoty olympismu
7.4.1 Olympismus
Olympismus je životní filosofií, oslavující harmonii zdatnosti těla,
Provázáním sportu, kultury a výchovy usiluje o

vytvoření způsobu

vůle

a ducha.

života, založeného

na radosti výkonu, na výchovných hodnotách a na respektování základních etických
principů.

Cílem olympismu je harmonický rozvoj
vytvořit

sportu s cílem

mírovou společnost, která pečuje o zachování lidské důstojnosti.

Olympijské hnutí
všech

člověka prostřednictvím

jednotlivců

uskutečňovaná

představuje

společností

a

sportovců

dodržujících hodnoty

olympismu,

pod vedením Mezinárodru'ho olympijského výboru. Je

kontinentech, pod symbolikou
celého

světa

pěti

činnost

organizovanou, všeobecnou a trvalou

propojených

kruhů.

která je

rozšířeno

na pěti

Jeho vyvrcholením je

účast

na olympijských hrách.

Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost
provozovat sport bez jakéhokoli omezování. Sportovní

účast

ma být v olympijském

duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění, přátelství, solidaritu a fair-play.
Jakákoli forma diskriminace
politického

přesvědčení,

pohlaví

či

vůči

zemi nebo

z jiného

osobě

důvodu

je

z

důvodu

rasy, náboženství,

neslučitelná

s

příslušností

k

olympijskému hnutí.
Příslušnost

k olympijskému hnutí vyžaduje dodržování Olympijské charty a

uznání Mezinárodním olympijským výborem.
Olympijská charta sjednocuje a právně upravuje základní principy olympismu a
pravidla schválená Mezinárodním olympijským výborem. Podle ní se
činnost

řídí

organizace,

a fungování olympijského hnutí a stanovují podmínky pro konání olympijských

her.
Olympijská charta slouží třem hlavním účelům:
•

Olympijská charta jakožto základní dokument stanovuje a
principy a hodnoty olympismu.
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připomíná

zásadní

•

Olympijská charta dále slouží jako stanovy Mezinárodního olympijského
výboru.

•

Olympijská charta také vymezuje vzájemná práva a povinnosti

tří

hlavních

složek Olympijského hnutí, kterými jsou: Mezinárodní olympijský výbor,
Mezinárodní federace a Národní olympijské výbory.

Přičemž

všechny tyto

složky mají povinnost tuto chartu dodržovat.

Olympijská charta také hájí etické pnnc1py, ustavuje tzv. Etickou komisi
Mezinárodního olympijského výboru a obsahuje Etický kodex, za jehož dodržování je
odpovědná právě

Etická komise.

"Etická komise má pověření definovat a aktualizovat rámec etických principů,
včetně

Etického kodexu, který je založen na hodnotách a principech zakotvených v

Olympijské

chartě,

jíž je tento kodex nedílnou

2008, s. 30). Má na starosti vést
s nerespektováním,
případně

či

součástí"

vyšetřování při

porušením etických

(Olympijská charta, [online],

protestech podaných ve spojitosti

principů.

Etická komise také navrhuje

sankce výkonnému výboru.

7.4.2 Etický kodex MOV
Úvod

Mezinárodní Olympijský výbor a všichni jeho
organizaci Olympijských her,

Organizační

Olympijské výbory (dále Olympijské složky)
chartě

a jejím základním

principům.

členové, města

usilující o

výbory Olympijských her a Národní
vyjadřují

jejich závazek k Olympijské

Všichni výše uvedení potvrzují loajalitu k

olympijskému ideálu inspirovaným Pierrem de Coubertinem. Proto, všichni

účastníci

v rámci konání Olympijských her a Olympijské složky i mimo ně, vždy mají usilovat
a napomáhat respektování Kodexu a následujících

principů

(IOC Code of ethic,

[online], 2008):

Důstojnost

•

Zajištění důstojnosti jednotlivců je

základní požadavek olympismu.
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•

Mezi účastníky nesmí být žádná diskriminace na základě rasy, pohlaví,
etnického původu, náboženství, filozofického či politického názoru, rodinného
stavu a apod.

•

Všechny

dopingové

praktiky

přísně

JSOU

zakázány.

Mezinárodnímu antidopingovému kodexu bude pečlivě
•

Nejsou

přípustné

jakékoliv formy

obtěžování, ať

Působení

proti

střeženo.

už fyzického, psychického,

profesru'ho nebo sexuálního.
•

Jakékoliv podporování a prosazování sázení, vztahující se k Olympijským hrám
je zakázáno.

•

Olympijské složky by

měly sportovcům

zajistit pocit

bezpečí,

odpovídající

zdravotní péči a podmínky příznivé pro jejich psychickou pohodu.

Poctivost
•

Olympijské složky nebo jejich reprezentanti nesmí
přijímat či

přímo

ani

nepřímo

žádat,

nabízet jakoukoliv odměnu, skryté výhody nebo jiné služby spojené s

Olympijskými hrami.
•

Pouze dary formální hodnoty v souladu s
přijaty

•

běžnými

místními zvyky mohou být

Olympijskými složkami, jako známka úcty a přátelství.

Pohostinnost poskytovaná

členům

a

příslušníkům

Olympijských složek a jejich

doprovodu nesmí převyšovat standardy hostitelské země.
•

Olympijské organizace mají usilovat o

splnění

všech daných

cílů.

Ale nesmí

jednat tak, aby poškodili pověst Olympijského hnutí.
•

Olympijské složky, nebo jejich representanti nesmí být spojováni s firmami
nebo osobami, jejichž aktivity a jednání je v rozporu s Olympijskou chartou.

•

Olympijské složky nesmí zasahovat do tradičních zvyků bez orgánů MOV.

Prostředky

•

Prostředky

•

Příjmy

Olympijských složek mohou být použity pouze na olympijské účely.

a výdaje Olympijských složek mají být zaznamenány a spravovány podle

běžných účetních

pravidel.
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•

Olympijské složky uznávají významný

přínos

sponzorů, partnerů

médií,

dalších k rozvoji a prestiži Olympijských her po celém

světě. Nicméně,

a

tato

podpora musí být v souladu s pravidly sportu a principy Olympijské charty a
Kodexu.

Žádosti

Olympijské složky mají ve všech bodech respektovat
MOV, které jsou spojeny s
Zvláště

pravidla

usilující o

řízení

pořádání

ohledem na obdržení

výběrem města

usilujícího o

použitelná pro všechna

města

různé příručky

pořádání

vydané

Olympijských her.

usilující o

pořádání. Města

jsou povinni vyvarovat se spolupráce s jinými institucemi, s
finanční

nebo politické podpory, které by bylo

neslučitelné

se

zásadami Kodexu chování.

Vztahy se státy

•

Olympijské složky mají pracovat na udržování harmonického vztahu se státy a
zachovat přitom principy politické neutrality olympijského hnutí.

•

Olympijské složky mohou

svobodně

hrát roli ve

veřejném životě

státu, ke

kterému náleží. Avšak nesmějí následovat žádné principy, které jsou v rozporu s
Olympijskou chartou.
•

Olympijské složky jsou povinni chránit životní

prostředí při

každé události,

kterou zajišťují.
Důvěrnost

Olympijské složky nesmí

uveřejnit

informace jim

svěřené.

Princip

důvěrnosti

má být přísně respektován Etickou komisí MOV při všech aktivitách.

Realizace

•

Olympijské složky by

měly spatřovat,

že principy a pravidla Olympijské charty

a Kodexu jsou maximálně respektována.
•

Olympijské složky mají informovat Presidenta MOV o jakýchkoliv porušeních
Etického kodexu a doporučit možná řešení (IOC Code of ethic, [online], 2008).
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7.5 Doping a jeho etické konsekvence
V dnešní době se často hovoří o tzv. "morálním chaosu". Lidé nedodržují etická
pravidla a nectí

tradiční

Někteří

autority.

"postmoderní", ve které nastala etická nejistota.

filosofové nazývají tuto dobu jako
Zpochybňují

se konzervativní zásady a

pravidla. Orientace hodnot se obrací na výsledek a výkon. Zásadním principem sportu
se stává honba za kvalitními výkony. Tato doba doplnila motto: "Citius, altius, fortius"
[rychleji, výš,

silněji],

o

větu:

,,Za každou cenu!~~ Tedy i za pomoci dopingu (Hogenová,

1997).

Nikdo nepochybuje o tom, že doping je
sportu. Mnoho

sportovců

poté i odhalena. Jsme
Vysvětlení,
součástí

musí dnes

nejtíživějším

čelit podezření

svědky častých

problémem

z dopování a nemalá

obhajob, které jsou jen

současného
část

je jich

těžko uvěřitelné.

že zakázanou látku dotyčný pozřel v exotických cukrovinkách, nebo že byla

iontového nápoje, nejsou výjimkou. Bohužel často je za tím něco víc. Sportovci

nestaví své obhajoby pouze na svém vlastním svědomí. Odvrácenou tvář nastavují nejen
samotní sportovci,

kteří

jsou

nedůvěryhodné

Objevují se
vrcholových

sportovců

často

jen

obětními

beránky, ale i celé sportovní zákulisí.

recepty legalizující dopingové produkty.

Podezřele

mnoho

má chatrné zdraví, kdekdo je astmatik nebo trpí kožními

chorobami a má tedy oficiálně posvěcené užívání zakázaných preparátů.
Sport představuje jednu z mnoha lidských činností. Bohužel

současná společnost

zapomíná na mravní chování. Dnes se podvádí ve všech oblastech lidského života, tak
proč

by se

přestalo

nemělo podvádět

i ve sportu? Jde však o to, aby toto

nečestné

jednání

být zlehčováno, aby bylo bráno jako nepřípustné, odsouzem'hodné, aby přestalo

hrát roli trpěného a přehlíženého zla, aby se na něj nezapomínalo. Snad až bude omíláno
ze všech stran stále dokola,

společnost začne

postupem času toto memento brát skutečně

na vědomí (Hofman, 2005, s. 122).

Poměrně často

se na veřejnosti

úrovni. Kritici antidopingových zásad,

skloňují

kteří

úvahy o legalizaci dopingu na vrcholové

tento názor zastávají tvrdí, že se tak smažou
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rozdíly, mezi uživateli dopingu a tzv.
současné době,

která

ospravedlňuje

čistými

sportovci. Rádi argumentují tím, že v

potraty i euthanasii, je boj proti dopingu alibismus.

Zdravotní rizika, které sebou doping nese, staví proti celkovým rizikům sportu, zejména
tzv. adrenalinových (Jansa, Dovalil, aj., 2007).
Avšak do jaké míry by povolení dopingu sportu
měl scénář
účinky

po legalizaci dopingu

několik

zvědaví

na sportovce,

kvalitnější

přibývalo

jak na

byly rychlejší,

běžícím

dravější

kteří

pásu. Duely sportovních

a plné

soubojů

by

regeneraci. Zvýšil by se

by byli schopní

lidské hranice. Závodníci by byli schopni pracovat na ll O procent a
by

odborníků

Podle

fází. V první by sportovci pouze zkoušeli

látek, nejprve by je využívali zejména pro

divácký zájem. Lidé by byli

prospělo?

zápasů

opět

světových rekordů

ve fotbale,

s maximálním nasazení

posouvat

či

hráčů, kteří

hokeji by

by vydrželi

"makat" až do konce. Obecenstvo by si opravdu přišlo na své.
Jenže ve druhé fázi by s postupujícím časem začal o

vítězi

stále více rozhodovat

pouhý fakt, kam až by který sportovec byl schopný zajít. Vždycky by se našel

někdo

kdo by byl ochotný v užití dopingu riskovat více a zašel by dál než ostatní. Zdravotní
selhání by postihovaly sportovce
Současně

začínali
uspět.

přímo při soutěžích, někteří

by se zvýšil, po dnes zakázaných látkách, i zájem

stále mladší

děti.

amatérů.

S dopingem by

Bez chemické nebo genové podpory by už nebylo možné

scénáře

Katastrofické

zemřeli.

by dokonce

by brzy

přestaly

bavit i diváky a s podporou sportu by

váhaly velké koncerny.
Ve

třetím

sportovců, "strojů",

období by se stal profesionální sport jen
který by přitahoval minoritní

hledala alternativu v
Obecenstvo by

opět

nově

část

populace.

přehlídkou umělých

Většina společnosti

zakládaném amatérském sportu, který by usiloval o

volalo po obnovení

tradičního

by

čistotu.

"ekologického" sportu, kde by

výsledek nezaručovalo množství spolykaných pilulek.
A jaký by byl výsledek? Vrcholový sport s povoleným dopingem se
okraj zájmu veřejnosti i
problém v

podobě

sponzorů.

dopingových

Avšak s

skandálů,

prestiži budou ochotni zradit ideály

narůstající

oblibou čistých

protože se
čistoty.

antidopingových pravidel (Prachař, 2007, s. 23).
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opět

přesune

soutěží

najdou takoví,

Znovu tak dojde k

na

se objeví

kteří kvůli

oprášení

Doping přináší zvýhodnění těm, kdo zakázané látky užívají a zároveň omezuje
sportovce, kteří se chovají morálně, mají zájem o své zdraví, a proto nedopují.
Nezbytností ve sportu je zachovat rovnost pravidel a

striktně

ně

o

usilovat. Není

myslitelné, aby jedni poškozovali pověst sportu a porušovali pravidla o zákazu dopingu.
Těžko

si lze

představit např.

jiných pravidel než ostatní
překonávali

fotbalová utkání, kdy by
(např.

někdo

ze

sportovců

pravidla

by

účast

záměrně

někteří

ve sportu
porušuje,

tohoto argumentu však tvrdí, že sport nemá zcela rovná pravidla pro

Zmiňují

povolené postupy v přípravě, jako jsou vysokohorská

používání komory

či

červených

příprava

nebo

"stanu" se sníženým parciálním tlakem kyslíku. Ridší vzduch na

horách a stejné podmínky

však

při překážkovém běhu

braním dopingu, nemůže se sportu účastnit.

Odpůrci

všechny.

mohli hrát podle

vyšší a jiní zas nižší překážky apod. Základní podstatou pro

je respektování pravidel. Pokud
obzvláště

rukou), nebo

někteří hráči

uměle vytvořené

ve "stanech''

způsobují

zmnožení

počtu

krvinek, což je zásadní pro výkon ve vytrvalostních sportech. Tyto metody si

můžou

dovolit jen sportovci z vyspělých zemí, navíc pouze ti,

dostatečné zajištění

od

sponzorů.

přípravy

Na lidský organizmus

mají

Ostatní jsou limitovaní fmančními prostředky a nemají

tuto možnost tréninku. K tomuto problému by se
postup vysokohorské

kteří

ještě

nabízela otázka, zda se tento

a pobytu ve "stanech" dá ještě považovat za

stejně působí

přirozený?

i užití erytropoetinu, darbepoetinu, nebo krevní

doping (transfuze krve), což jsou postupy dopingové, tedy zakázané!

Za jistý
zabezpečení

způsob

diskriminace,

sportu v "západních"

nesrovnatelně kvalitnější

či

nerovnost pravidel, se

společnostech.

Oproti chudším

považovat i
státům

mají

péče

o mládež a

talenty, sledují nové trendy v tréninkových postupech nebo sestavování

jídelníčků,

vybavenost

sportovišť,

může

starost o sportovce,

apod. Všechno to, co v rozvojových zemí chybí.
obtížnější

Tamější

sportovci mají daleko

cestu k prosazení na vrchol (Houlihan, 1999).

Kritici antidopingové politiky mnohdy odsuzují mínění, že sportovce ochrání od
poškození zdraví dopingem. Tvrdí, že je to ochrana
opět

již

zmiňované

sportovců

proti nim samotným a

omezení jejich osobní volby. Není pochyb o existenci spousty
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nepopiratelných důkazů, že doping poškozuje zdraví. Ale pokud si sportovci

chtějí svůj

zdravotní stav ničit užitím dopingu, znamená to jen jejich svobodné rozhodnutí.
Odpůrci svůj

jmenovat mnoho

postoj

sportů,

které

"adrenalinové" sporty sebou
nepřiměřené
zranění.

zdraví

dál a uvádí i některé příklady. Mohlo by se

představují značné

často

sportovců,

proč

riziko pro zdraví sportovce.

nesou riziko trvalé invalidity i smrti. Také
způsobit,

tréninkové dávky mohou

Illavní argument,

zraněními

rozvádějí

že sportovci jsou poté

neopírat antidopingovou strategii na

je existence mnoha

příkladů,

Některé

současné

náchylnější

základě

ke

ochrany

kdy sportovci závodili bez omezení se

a mohli tak zhoršit svůj zdravotní stav. Např. Britský běžec Peter Elliot získal

sthbmou medaili na Olympiádě v Soulu 1988, ale své závody absolvoval pod injekcemi
proti bolesti. Podstoupil

pět závodů během

Británie o berlích a musel podstoupit
opět normálně
téměř

v

sedmi

několik

chodit. Užití analgetik a

dnů.

Po hrách se Elliot vrátil do

operací a složitou rehabilitaci než mohl

protizánětlivých preparátů

se stalo

běžným

ve všech sportech. Zdraví sportovce je posunuto až na druhé místo za výsledek

soutěži,

nebo zájmy družstva Proto se

na tyto problémy

současného

odpůrci

dopingové strategie odvolávají

sportu a znehodnocují

důvody

právě

závodníků

ochrany zdraví

proti škodlivosti zakázaných látek a metod (Houlihan, 1999).

Prezentují se také názory, že systém antidopingové strategie omezuje svobodnou
volbu jedince, jakým
výkonů.

způsobem

a s jakým rizikem chce dosáhnout svých sportovních

Casto se také v souvislosti s právy jedince podotýká i problém, že sportovci

jsou povinni oznamovat místa, na kterých se zdržují, tedy i své osobní adresy.
Mnozí to považují za zásah do soukromí. To však vadí spíše široké
než

sportovcům

samotným. Vrcholoví sportovci mají

tak pokud jednou za
Většina

si

ztotožňuje

očistit

půl

roku nahlásí místa svých

uvědomuje zodpovědnost,

zrušením
dotyčný

tréninků,

kterou mají

vůči

velmi rutinní program a

za problém to nepovažují.

antidopingovým

se s názorem, že tato strategie je (prozatím) nejlepším

od těchto nekalých praktik.

na daném

většinou

místě

Jistě

špatnému

řešením

úřadům

a

jak sport

existují případy, kdy sportovec nebyl k zastižení

a vznikly mu z toho

závodů kvůli

veřejnosti,

nepříjemnosti.

počasí,

Pokud se to

vysvětlilo např.

změnou

místa tréninku,

nebo operativní

sportovec byl pouze napomenut. K vůli potížím se zastižením
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sportovců,

proto

chtějí někteří

jít ještě dál.

Např.

trenér reprezentace CR

atletů-tyčařů

Boleslav Patera

navrhuje, aby sportovci nosili pager, podle kterého by je antidopingový

komisaři

mohli

kdykoliv monitorovat.
Sportovci by si

měli uvědomit

své postavení

profesionálů

vůči

a povinnosti

svému okolí, které je neustále sleduje. Musí se vyrovnat se svou úlohou vrcholových
sportovců

nebo musí se sportem

společnosti,

přestat

a najít pro sebe

uplatnění

kde nebudou pod dohledem antidopingových

v jiné profesi lidské

komisařů,

ale

maximálně

vedoucího, nebo ředitele.

Ještě jeden

velmi důležitý důvod zavazuje špičkové sportovce k odpovědnosti za

jejich jednárú. Jak bylo uvedeno, jsou to lidé bedlivě sledovaní veřejností, a proto
působí

jako

příklad

pro

děti

a mladé. Musí mít na

k dopovárú a byli

přistiženi,

negativně

Děti

ovlivnit.

prostředcích,

že pokud by se uchýlili

dávají sportující mládeži špatný vzor, který ji

se se svými idoly

ztotožňují

kritické hlasy se odvolávají i na jiné

prostředí,

kde je spousta případů umělců,

dokonce bez sankcí a

trestů,

sportovcům

které

špatný vliv na mladou generaci jako sportovci,
sportu? A mohou se tyto

nejen v jejich výkonech, ale i

dvě

odvětví

kteří

hrozí.

proč

lidského života,

např.

na

drogy užívají bez omezení nebo
Umělci

mají svými

činny stejně

má být tedy taková "šikana" jen ve

oblasti skutečně srovnávat?

Porovnárú kultury se sportem je prakticky nemožné. Pohled
tyto sféry je zcela odlišný. Pokud existuje
nikdo z diváků neodsoudí a nesníží

vědomí,

že kulturní

úroveň představení

pro obecenstvo. Naopak dopování
skutečných

může

které jim k tomu dopomohly.

Některé

kulturní

paměti,

často

sportovců

veřejnosti

společnost

na

obě

bere drogy,

a neznehodnocuje podívanou

znamená jakýsi podvod o jejich

schopnostech a jejich výkon pod vlivem dopingu

nemůže

být uznám jako

hodnotný (Jansa, Dovalil, aj., 2007).

Není pochyb o tom, že doping je v rozporu z hlavním významem sportu. Dnešní
debaty se proto obracejí k obnovení a potvrzení hodnot sportu. Ideály sportu v

sobě

mají

hlubší význam lidskosti, o kterou usilují také sportovní pravidla. Užívárú dopingu
lidskost ze sportu zcela potírá. Je

důležité

aby si sport uchoval své
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tradiční

hodnoty,

podobně

jako je tomu

vrcholového sportu

např.

značně

u náboženství. Dnešní profesionalizace a ekonomizace

narušují jeho

původní

etiku a smysl. Proto musíme chovat

ideály sportu vždy na paměti a neustále je připomínat.
Závodníci by si

měli uvědomit

nejlepší co v nich je před svými

hlubší podstatu
soupeři. Soupeře

proč

sportují.

Měli

by chtít ukázat to

by neměli brát jako překážku na cestě

k vítězství, ale jako spolupracovníka, který mu k tomu, aby byl nejlepší naopak
napomáhá. Sportovci by se mohli pokusit vnímat sport
Coubertina: "Není důležité
nejrychlejších

časech,

zvítězit,

ale

zúčastnit

opět

pod heslem barona

se." Neměli by hledat smysl

závodů

v

nejdelších centimetrech a nejlepších výsledcích, ale v radosti ze

samotného závodění. (Houlihan, 1999).
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8

Příčiny

dopingových

prohřešků

8.1 Hledání příčin jako možnost prevence
Nejlepší prevencí jak bránit sportovní
udělování

represe dopingových kontrol,
monitorování

sportovců

dopingu je v první
užívání

řadě

i v jejich volném

trestů

V

sportovcům

příčin,

současné době

prostředí, někdy

proti dopingu není samotná
za

provinění,

čase. Nejúčinnějšími zbraněmi

výchova, a poté hledání

podpůrných prostředků.

uvádí vliv sociálního

prostředí

se

potlačení

pro

vedoucí sportujícího

nejčastějšími důvody

nebo

člověka

k

k dopování

i státní ideologie, neinformovanost o

účincích

dopingových látek a komercionalizace sportu.
Zejména zásluhou komercionalizace se

zvýrazňuje

orientaci na maximální

výkon, který je oceňován nehledě na prostředky, jakými byl dosažen. Úspěch v soutěži
se stává prioritou nad vším ostatním, představuje prestiž nejen pro jedince, ale mnohdy i
pro národ nebo stát. Často je zřejmé úsilí o získání výhody nad ostatními, a to i za cenu
překročení určitých
Vždyť

etických pravidel. Doping je proto pro sportovce velkým lákadlem.

není nic jednoduššího než vzít si pilulku a zlepšit tak svoji výkonnost

Slepičková,

(Slepička,

1996).

Některé

názory se snaží sportovce obhajovat a tvrdí, že k užívání dopingu jsou

v podstatě donuceni.
Sportovní závody,

Samozřejmě

ostře

se nejedná o fyzický nátlak, ale o nároky

sledované

veřejností,

prostředí.

znamenají pro sportovce obrovskou

prestiž, a ti pak pod tlakem okolností a touze být úspěšní, sáhnou po užití dopingu.
Hranice mezi

úspěchem

a

neúspěchem

je v mnoha sportech velmi úzká.

Sportovci jsou tak vystaveni neustálému psychickému náporu, více riskují pro získání
centimetru vzdálenosti, desetiny času a bodu v hodnocení navíc. Atleti riskují zvýšením
tréninkových dávek, gymnasté zase

nebezpečnějšími

akrobatickými prvky, apod. Užití

dopingu pro sportovce znamená jen další risk, který se

buď

rozhodnou nebo

nerozhodnou podstoupit.
Sportovci podléhají i

mínění veřejnosti.

Ze všech stran je slyšet, že na úrovni

vrcholového sportu se dopování předpokládá, jinak by nebylo možné
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efektivně

trénovat

podstatě

a závodit. Proto v
přece

mohou po dopingu sáhnou s čistým

svědomím. Veřejnost

to

schvaluje!
Je

samozřejmé,

že v

běžných

demokratických zemích sportovci nemohou být

k dopování nuceni. Pokud je sportovec silná osobnost vyrovná se s umístěním na 4.
místě

hůře

i

a neuchýlí se k

nečestnému

dělá."

z vrcholového sportu to

chování užitím dopingu. Argument: ,,Každý
Samozřejmě

je nesmyslný.

neexistují

důkazy

tohoto

tvrzení, a také je to křivé nařčení sportovců, kteří nikdy doping neužili. Bohužel
podobné názory zaznívají spíše jako

důsledek příkladů jednotlivců, kteří

doping užívají

a vrhají tím stín pochybnosti na celou sportovní sféru.
Když sportovec nevykazuje obvyklé výsledky, bylo by lepší, za strany trenéra,
změnit

nebo klubu
opatřením,

přípravu.

aby nepodlehl tlaku užití zakázaných
součást

plán, využít jako
poradit s

mu podmínky pro jeho

lékařem či

Současný

vrcholový sportovec

často

prostředků. Např. změnit

k

vyspělých

zemí má

skvělé

pasivní role

má možnosti regenerace, apod. Dodržuje však přesně stanovený

ve svém

nemůžou

uvnitř

nuceni k dopingu

zaměstnaneckým

počínání

nebo

žádným

musí

připadat

pro instituce, kterými je dotován.
jako bezmocný,

týmu. V

způsobem vyjádřit.

těchto případech

zaměstnavatelem

rovněž nevylučuje případy,

situace

pozře

preparát od trenéra a

Tyto okolnosti ovšem

např.

v týmových

finančním

nejsou

polehčující,

neboť

případy,

tlakem ztráty obživy. Tato

děje

Pro tyto sportovce

je pro

ně

lékaře,

kolem jeho osoby a je

vypadá situace v rozvojových zemích, nebo v

cestu z chudoby,

očekává splnění

pokud je sportovec z dopingu

pouze sám za sebe.

společnosti.

se

zcela netužší, že by se mohlo jednat o doping.

odpovědný

z chudých vrstev

se

kdy sportovec pouze užije rad týmového

Každý sportovec má povinnost dbát co se

opačně

sportovců

často

by se také mohlo stát, že by sportovci byli

pod jakýmsi

přitom

rozhodně

Od

usvědčen.

Zcela

nebo se

zázemí, obklopuje ho

sportech, kde jsou sportovci jako předměty obchodování mezi vlastníky klubů a
ke svému stavu

určitým

tréninkový

pozměnit jídelníček

tréninku vysokohorský pobyt,

režim a jeho stav se stává spíše
Sportovec si

přistoupit

psychologem, apod.

odborníků,

množstvím

Zkrátka

představuje

případě sportovců

sport jakousi únikovou

zdrojem financí. V rozvojových zemích existují

kdy atlet placený za svou sportovní reprezentaci, živí celou rodinu. Chudoba
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tyto sportovce motivuje k podávání co nejlepších výkonů. Ale sportují pod velkým
může

tlakem, aby je v jejich zemi neporazil jiný sportovec, který se
ně

Užití dopingu by pro

stát lepším než oni.

mohlo mamenat zvýšení výkonnosti, a proto jsou k riziku užití

dopingu značně náchylní (Houlihan, 1999).
Příčiny

zneužívání dopingových látek mohou být

často

sportovců

problémem

samotných. Sokující odhalení, která sportovci občas přiznají v rozhovorech, jsou toho
důkazem. Někteří

sportovci jsou do jisté míry posedlý svými
buď

toho se uchylují k dopování. Je to dáno
nechtějí připustit.

nebo si je

Jednají

úspěchy

a v

důsledku

tím, že neznají rizika spojená s dopingem, a

iracionálně

a nejsou schopni

uvědomit

si následky

na jejich zdraví. Nebo jsou ochotni své zdraví obětovat pro vyšší výkon.
Mezi sportovci
třeba

můžeme

i deset let života za

užívání

nějakých těch

zaslechnout i názory typu: "Rád bych

vítězství

olympiádě

na

a rád

kvůli

obětoval pět,

tomu podstoupím riziko

zakázaných látek." Takový sportovec by sice riskoval své vlastní

zdraví, ale závodil by v

soutěži

s těmi,

kteří

žádné zakázané látky neužívají, a zvýšil by

tak svou šanci na úspěch. Co kdyby se ale našel
deset, ale dvacet nebo

třicet

někdo,

let života za podobný

obětovat

kdo by byl ochotný

úspěch? Proběhla

ne

by snad mezi

sportovci aukce o roky jejich života? Takoví sportovci zapomínají na základní smysl
sportu.

Měli

by si

uvědomit,

že

vítězství

není vše a pokusit se nalézt i jiné sportovní

hodnoty (Jansa, Dovalil, 2007).

Příčiny

posledních

dopování ve vrcholovém sportu jsou tedy

několik

zřejmé,

rekreačního

sportu.

vzhledu. Tento, do

značné

desetiletí pronikl i do oblasti amatérského a

Jedná se zejména o aktivity, kde jde o vylepšení

tělesného

doping však za

míry módní, trend se vžil pod názvem "bodybuilding". V poslední době se z něho stal

fenomén, zastupující velkou
těla

formování

část

volno-časových

inklinuje také mladá generace, která je

k případnému užití dopingových látek.
prostředky

pro

nárůst

Při

svalové hmoty. Od

látky na bázi bílkovin,
(Slepička,

aktivit

stačí

poté jen

bodybuildingu se

preparátů jakými jsou
krůček

Pyšný, aj., 2000).
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společnosti.
snadněji
běžně

K tomuto

ovlivnitelná

užívají

podpůrné

kreatin a jemu podobné

ke sklouznutí k zakázanému dopingu

rekreačního

Sociologické výzkumy prokázaly, že dopingové látky již do

sportu

pronikly. Potvrdily se i znepokojující informace, které zjistili užívání zakázaných látek,
za

účelem

těla

formování

u mladé generace.

který se dotazoval 554
respondentů

základních a

Příčiny

středních

z roku 1996,

škol dokazuje, že by ll%
pro vylepšení postavy

1996).

užívání zakázaných

určité

Slepičky

profesora

podpůrné prostředky

bylo ochotno brát jakékoliv

(Slepička, Slepičková,

vázány na

žáků

Průzkum

podpůrných prostředků

životní situace. Mladí snadno podléhají

mládeží bývají zpravidla

trendům

módních

časopisů

a

televizních pořadů, kde jsou prezentována svalnatá těla jako vzory lidské krásy, zdraví a
vytváří

sexuality. Mladí si tak
méněcennosti při

"ideál", který u

někoho

může

vytvářet

pocit

,,nedokonalé" představě vzhledu jeho samotného.

Jeden z hlavních

důvodů

posiloven. Opakovaný pobyt a

podpůrných

užití

cvičení

v tomto

látek znamená vliv

prostředí

prostředí spoluvytváří

názory, které jsou

důvodem

bývá srovnávání

velmi tolerantní k užívání dopingových látek. Dalším

s dalšími návštěvníky posilovny, mnohdy kulturisty, spojené se snahou co nejrychleji se
jim postavou vyrovnat. Také záleží na profesionalitě

zaměstnanců

daného fitcentra, jaká

je jejich odborná, ale i etická úroveň. To ovlivní zda se bude personál podílet na
podpůrných

látek mezi

v současnosti je
prostředky
účincích.

návštěvníky,

skutečnost

a nebo naopak na prevenci jejich užívání. Bohužel

spíše negativní, kdy v

nalezneme, a navíc bez

šíření

dostatečných

těchto zařízeních

lehce

podpůrné

informací o dávkování a vedlejších

Casto se také stává, že zaměstnanci zařízení jejich užívání spíše doporučují.

Podstatnou
vrstevníků. Může

příčinou

se

užívání dopingu v mladém

přihodit,
Učiní

že jedinec podlehne tlaku skupiny, která mu zakázaný

prostředek

nabídne.

posměchu,

v případě odmítnutí předloženého preparátu.

tak

Pod vlivem sociálního

věku představuje působení

buď

ze strachu ztráty prestiže v partě nebo z obav

prostředí

se

postupně utváří

i

vnitřní

motivace každého

jedince k užívání dopingových látek, pro budování postavy. Za onu motivaci lze
nejčastěji

považovat touhu po zvýšení

sebevědomí

a získání obdivu. Mnozí také usilují

o respekt ze strany svého okolí. Výjimkou není ani touha být podobný slavným
sportovcům

a

hercům,

a být tak

sexuálně

atraktivní. Mnohé motivují rychlé,
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téměř

až

"okamžité" pozitivní

změny

na jejich postavě, snadný

nárůst

svalstva a nižší únava po

intenzivním cvičení.
Současná
nejčastěji
Podpůrné

situace v různých fitcentrech je opravdu alarmující. Studie dokazují, že

zneužívanými látkami

při

"bodybuildingu" jsou anabolické steroidy.

látky již nezadržitelně pronikají do

o vedlejších

účincích

rekreačního

a zdravotních následcích

těchto

chybí znalosti

látek. Varující je také absence

jakékoli kontroly, nejsou k dispozici žádné represivní
preparátů,

Přitom

sportu.

opatření

proti užívání

těchto

které má vrcholový sport. Vzhledem k rostoucí toleranci k zakázaným látkám

v amatérském sportu by bylo rozumné

alespoň veřejnost

informovat o negativních

vlastnostech dopingu a zavést preventivní výchovné programy pro dospívající mládež
(Slepička,

Pyšný, aj., 2000).

8.2 Základy antidopingu stojí na výchově
Základní a nezastupitelnou úlohu v boji proti dopingu hraje dlouhodobá
prevence,
trenéři

i

zaměřená

dospělý

na

děti

a mládež. O tuto prevenci musí usilovat

sportovci, kteří svým postojem nejvíce ovlivňují

se postoje k užívání dopingu teprve

vytvářejí.

děti

rodiče, učitele,

a mládež, u nichž
měla

Prevence proti dopingu by

být

jakousi součástí výchovy ve sportu.
Cílem výchovy ve sportu musí být vědomé vedení sportovce nejen ke zvládnutí
nároků

sportovního výkonu, ale i k rozvíjení osobnosti sportovce. Výchovné

musí vždy nabízet možnost volby, není dobré

směřování

působení

k maximálnímu výkonu,

často

to vyústí k nežádoucí orientaci hodnot. Pokud má být samotná antidopingová prevence
úspěšná

musí navazovat na

předchozí

efektivní výchovné

působení.

Nutností by

mělo

být posilování hodnot spojených s prožitkem pohybu, radosti ze hry a se sociálními
vazbami na sport.

Neměly

by

převažovat

hodnoty

úspěchu

a

odměn

za

předvedený

výkon.
Na problém prevence dopingu ve sportu

nestačí

jen

běžné

výchovné

působení,

proto se přistupuje k různým programům systematické prevence. Úspěšný program
musí být komplexní,

zaměřený

na

určitou

skupinu populace a

základní příčiny dopingové problematiky (Nekola, 2000).
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měl

by

zohledňovat

Součástí

prevence Je poskytnutí dostatečně věrohodných vzorů a slavných

osobností. Za prevenci jsou zodpovědní také rodiče, učitelé a trenéři, kteří by měli
budoucím

sportovcům předkládat

normy a hodnoty v souladu s morálními a etickými

zásadami fair play.
V preventivním působení se rozlišují tři

stupně

prevence: primární, sekundární a

terciální.
Primární prevence se

zaměřuje

na tvorbu správného životního stylu a

předchází

nežádoucím životním návykům. Nejsou to jen vnější projevy tohoto chování, ale jedinec
se s nimi musí i
odolává

vnitřně

vnějším vlivům.

ztotožnit. Objevuje svou hodnotovou orientaci a podle toho
Primární prevence je

věcí

dlouhodobé výchovy jak v

rodině,

tak ve škole.
Sekundární prevence nastupuje v okamžiku, kdy se problémy s užíváním
podpůrných prostředků začínají

orientaci jedince, která není
náročné,

objevovat.

mířena

Při

této prevenci musíme změnit hodnotovou

správným

dlouhodobé a mnohdy málo efektivní

směrem.

působení.

představuje

velice

Vychází se z poznání

příčin,

To však

které vedou k užívání dopingu. Sekundární prevence se musí snažit problémy s
užíváním dopingu řešit.
Terciální prevence nastupuje v okamžiku, když jsou problémy spojené s
užíváním dopingu velmi vážné. Jde o zdravotní i psychické poškození. Jedná se již o
chorobné stavy, jejichž léčba probíhá výhradně ve specializovaných pracovištích k tomu
uzpůsobených.
Kromě

uvedeného rozlišení preventivního

působení

se prevence

ještě člení

na

specifickou a nespecifickou.
Specifická prevence poskytuje
dopingové problematiky.

Dětem

především

informace o všech stránkách

a mládeži jsou dodávány veškeré dostupné informace o

dopingu a prezentují se i širší sociální souvislosti.
Nespecifická prevence dopingu

spočívá

v nabídce takových aktivit, které

minimalizují možnost setkání se s dopingovými látkami. Usiluje o
pohybových aktivit v takovém sociálním

prostředí,

dopingu.
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které nijak

provádění určitých

nepodněcuje

k užívání

Antidopingová prevence je dlouhodobý proces. Jeho výsledky se projeví až
v delším
Musí

časovém

působit

zmírnění

společenské atmosféře,

výhledu. Závisí i na

která

aktuálně

panuje.

může

projevit

na široké spektrum obyvatel a zejména na mládež. Poté se

příznivá celospolečenská

antidopingové problematiky, ale podmínkou toho je

situace. Pokud má být prevence

účinná

musí neustále

obměňovat prostředky,

kterými

působí. Stále musí poutat pozornost. Siřiteli antidopingové prevence by měli být
především učitelé tělesné
utváří

trenéři

výchovy,

a

rodiče

sportující mládeže,

kteří

pro

ně

sociální okolí s největším vlivem. Pouze soustavná antidopingová prevence může

účinně

kompenzovat

společnosti,

chybějící

obrané mechanismy (adekvátní

pozitivní vliv sociálního

prostředí),

začlenění

které by zamezily

jedince do

působení

proti

negativnímu sociálnímu jevu, totiž dopingu (Slepička, Pyšný, 1999).

8.3 Antidopingová prevence nové éry sportu - biopas
Biologické pasy

představují

spíše formou represe, jsou to totiž listiny, kam se

zapisují hodnoty krevních analýz sportovce po testování. Prevenci však
v obavách

sportovců

zvýšením

pravděpodobnosti

vytváří

jejich dopadení v případě užití

dopingu.
První sportovní federace (a zatím jediná), která zavedla tzv. "biopas" byla
Mezinárodní cyklistická unie (UCl). Stalo se tak k 1. 1. 2008. Všichni držitele
cyklistických profi licencí a členové profitýmů mají povinnost vlastnit tento dokument.
Biopas musí obsahovat záznamy všech krevních a steroidních analýz, celkem 6
parametrů.

Zápisy do pasu se budou

provádět pravidelně, při

dopingových kontrolách.

Bude tak možné monitorovat jejich vývoj, porovnávat je s ostatními posudky a zjišťovat
případné podezřelé

odchylky. Díky tomu bude možné

hodnota a co ne. Nebude problém
Sáhnout k

případným

sankcím

určit

přesně

individuální limity

odlišit, co je normální
příslušného

při zjištěné anomálň. Nepříjemností

závodm'ka.

ovšem je, že UCl

blíže neklasifikovala ony případné sankce.
Proto se ihned ozvali odpůrci zavedení biopasu,
přesného určení

míry postihu, ale také na

kteří

poukazují nejen na absenci

chybějící ověřenou
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metodiku. Tvrdí, že UCl

nebude schopna prokázat neomylnost takových metod a ustanovit, zda se jedná o
přirozenou

Je
k

odchylku či

zřejmé,

usvědčení

pasů.

důkaz

o dopování.

že zjištění abnormalit v krevní analýze bude znamenat snadnější cestu

z dopingu, proto by se

měla

brát v úvahu spíše preventivní služba

těchto

"obětí"

se stal

" Tuto metodiku již letos využívaly stáje T-Mobile a CSC a jednou z

Sergej

Gončar,

jehož interní týmové krevní testy prokázaly abnormality, což vyústilo v

Ukrajincovo vyhazov, přestože

Sama UCl

přiznává,

neměl pozitivní nález."

(Hofman, 2007, s.l29)

že získaná data budou využitelná až po

určité době,

kdy

bude teprve možné posoudit, co je pro dotyčného jezdce běžná hodnota a co odchylka.
Otázka je, jak budou kontroly účinné a v jaké četnosti budou prováděny.
být kladen důraz na mímosoutěžní

odběry,

by

které by měly vyrovnat i množství zkoušek v

závodech. Jenomže realita tomu zatím neodpovídá,
do srpna stihla mezinárodní federace

Měl

uskutečnit

např.

minulý rok od

jen zlomek plánovaných

začátku

ledna

"přepadovek"

(pouhých 20 z 500!) (Hofman, 2007, s. 129).
Cyklistika se zavedením biologických pasů stává jakýmsi předvojem pro ostatní
sporty. Jako první

ověří

možnosti a ostatní sporty si poté mohou vzít

příklad. Obecně

musíme považovat biopas za další krok v boji proti dopingu ve sportu. V souvislosti
s Olympiádou v Číně vyšlo už několik článků o podobném zavedení krevních pasů pro
atlety. Snad se systém biopasů osvědčí a další sporty budou tento krok následovat.
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9 Dopad dopingových afér na sportovce
9.1

Příběh

první- Miloslav Kejval

Miloslav Kejval je bývalý přední
roku 1973. Svých

největších úspěchů

český

cyklista. Narodil se v Havlíčkově

dočkal

se

na

začátku

Brodě

např. při

své kariéry,

representaci České republiky na Olympijských hrách v Barceloně, kde jako
debutant českého týmu obsadil25. místo. Velmi úspěšným byl také na mistrovství světa
v Oslo roku 1993, kde

skončil

V květnu téhož roku vyhrál na
patřila

7.

příčka.

19. v závodě

Závodě

jednotlivců

a 5. v časovce družstev.

míru kategorii jezdců do 21 let a celkově mu
dočkal

V roce 2000 se Kejval

také titulu mistra republiky. To už měl

ale několik let za sebou dopingový škraloup.
Přl'běh Miloslava Kejvala začal 16. července 1994 na závodech Českého poháru

v Jevíčku. Dojel jako druhý za jezdcem
závodě

konkurenčního

týmu Luborem

absolvoval rutinní dopingovou kontrolu. Byl pro

dozvěděl,

něj

Tesařem

šok, když se

a po

později

že testovaný vzorek byl pozitivní na anabolický hormon nandrolon.

V té

době

reprezentace na

Kejvala provázela

olympiádě

a

pověst nadějného

umístění

mladého cyklisty, jeho

na Závodu míru

hovořily

za

něj.

úspěšná

Do závodu

v Jevíčku vstupoval jako jeden z favoritů. Osudná pohárová etapa probíhala za
úmorného vedra v režii dvou jezdců, Kejvala a Tesaře,
úniku. Oba závodníci,
Tesař)

přesto

kteří

že byli z konkurenčních týmů (ZVVZ - Kejval a TICO -

na špici spolupracovali a zdálo se, že se o

vítězství

metrech mezi nimi. Avšak realizační tým ZVVZ nedodal
vysílený jezdec

naznačil Tesařovi,

poskytnout mu pomoc,

se brzy dostali do sólového

neboť

rozhodne až v posledních

včas

Kejvalovi

občerstvení

a

že tempo v úniku neudrží. Bylo v Tesařově zájmu

sám by na

čele

do konce závodu

pravděpodobně

nevydržel. Dal Kejvalovi napít ze své láhve a spolu s ním pak závod dotáhli až do
finiše, kde ho nakonec Tesař díky svým sprinterským schopnostech vyhrál. Toto osudná
pomoc poté způsobila Tesařovi horké chvíle.
Měsíc

po tomto

závodě

se nic netušící Kejval stále pohybuje v pelotonu. Avšak

jen několik dnů před odletem na mistrovství
výbor se

zděšujícím obviněním.

světa

do Itálie se mu ozývá Antidopingový

Kejvalovi byl dopingovým testem po
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závodě

v Jevíčku

prokázán anabolický steroid nandrolon. Cyklista v tu chvíli nechápe, jak se to mohlo
stát. Sám později prohlásil: "Doping jsem v té době považoval za něco, co se nás
netýká." Pro mladého jednadvacetiletého závodníka nastaly krušné chvíle. Jeho případ
podnítil zájem

novinářů, neboť

případ

šlo o první

u nás, kdy test prokázal

přítomnost

anabolik. Na užití efedrinu, či v té době zakázaného kofeinu byla česká cyklistická
veřejnost
notně

zvyklá, ale anabolické steroidy představovaly senzaci. Média kauzu Kejvala

nafoukla a naivního mladého sportovce, který

ochotně

poskytoval rozhovory,

vykreslila v negativních barvách. Tato aféra Kejvalovi uškodila zejména v mínění lidí,
kteří nevěděli
právě

mnoho o tom, co se stalo a dávali za pravdu tiskovým zprávám. Možná

medializování a "popularita" Kejvalova případu, cyklistovi uškodila nejvíc.
Potvrzení vzorku "B" znamená pro cyklistu konec všem nadějím. Pod naléháním

sponzorů je Kejval vyloučen z týmu ZVVZ a byla mu zastavena výplata. Český svaz

cyklistiky Kejvalův prohřešek řeší rychle, koncem srpna již zasedá disciplinární komise.
Verdikt, který se cyklista dovídá až o 14 dní
roky zákazu
nežádal o

činnosti.

vyjádření

později,

je na cyklistické

Kejval se diví, že komise rozhodla bez jeho

k případu jím samotným. "Odsoudili

mě,

poměry

tvrdý, 2

vědomí

a nikdo

aniž mi dali šanci se

hájit!", vzpomíná cyklista.
Za nedlouho ho však kontaktuje doktor Hnízdil, tehdy dopingový
kterého Kejval znal pouze od

vidění

a z povědomí, kdy Hnízdil

působil

komisař,

jako

lékař

italské cyklistické profi stáje Navigare. Hnízdil se poškozeného cyklisty ujal. V první
řadě

podali odvolání k rozhodnutí komise a protest, že zasedala bez Kejvalovi

přítomnosti. Začali

spolu také diskutovat o možné

dostat do cyklistova
nepozřel.

těla.

Kejval byl o své

příčině,

jak se mohl osudný hormon

nevinně přesvědčen, vědomě

nic

rozhodně

Navíc tehdejší studie tvrdily, že nandrolonje možné aplikovat pouze injekčně.

To však doktor Hnízdil

popřel

a sám

později

dokázal

před

novým zasedáním

disciplinární komise. Nebylo to nic platné.
Hnízdil se opíral o tvrzení doktora Stárka z endokrinologického ústavu, který
uvedl, že nandrolon lze do

těla

podat i ústy,

např.

Také se může stát, že tento hormon pozřeme v mase
Tělo

sice není schopné

vstřebat

v olejovém roztoku,

či

hormonálně přikrmovaných zvířat.

nandrolon trávícím traktem a jeho

účinek

prakticky nulový, ale po projití trávicí soustavou se dá identifikovat v moči.
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majonéze.

je tak

přivedlo

povečeřel

v restauraci

Jeho maso tedy mohlo zakázaný hormon obsahovat. Kejval byl o tom

přesvědčen

To Kejvala
kuře.

a rozhodl se

těchto

před

na myšlenku, že den

závodem

základech postavit svou obhajobu. Nové poznatky doktora Stárka o

nandrolonu se cyklista rozhodne zaslat na Antidopingový výbor. Ten však o podobných
informacích nechce ani slyšet a jeho reakce poukazuje na rozhodnutí vyšších instancí.
Na podzim znovu zasedá disciplinární komise Českého svazu cyklistiky
k prošetření

případu

účasti

Kejval. Tentokrát již za

Hnízdila. Ten se rozhodne

přesvědčit

cyklisty i jeho obhájce doktora

komisy o možném užití nandrolonu ústy.

Přímo

v jednací místnosti namíchá instanci nandrolonu a majonézy, aby dokázal jeho lehké
přimíchání

do stravy. Komise však tuto

skutečnost

nebere jako polehčující okolnost pro

Kejvala a potvrzuje své první rozhodnutí, tedy dvouletý zákaz činnosti.
Od dopingové aféry už uplynulo půl roku a cyklista přichází za šéfem své bývalé
stáje Jiřím Ženíškem a oznamuje mu, že musí s cyklistikou nadobro skončit a hledat si
práci. Ženíšek však zareaguje překvapivě a nabídne Kejvalovi 3.000,- měsíčně
z vlastních
souhlasí,

zdrojů,

neboť

i

ale

přes

načerno

zákaz

a nikdo se o tomto kroku nesmí

startů

v závodech

může alespoň

dovědět.

Cyklista

trénovat. Tento krok ze

strany Ženíška zřejmě zachránil budoucí kariéru nadějného cyklisty. Kejval trénoval
velmi

tvrdě, denně

ujel na kole

minimálně

150

kilometrů

a v zimních obdobích polykat

stejné dávky na rotopedu.
Kejval se však nehodlal

smířit

s nespravedlivým trestem. Pokoušel se

dobrat pravdy, jak se mu nandrolon dostal do

těla

alespoň

a přesvědčoval mnoho institucí o své

nevině.

Příčinu

pozitivního testu nejprve

spatřoval

v kuřecím mase, které jedl

před

závodem. Kontaktoval vedení restaurace i mrazírny, ze kterých osudné kuře pocházelo,
ale

neúspěšně.

Mrazírny odebírali

kuřata

od třiceti

různých dodavatelů

a bylo nemožné

zdroj masa dohledat.
Kejval se poté uchýlil k podlému a nutno
totiž, že mu
Stárka lze

během

přimíchat

Toto prohlášení

závodu podal Lubor

říci

Tesař svůj

i

zbytečnému

gestu.

Uvědomil

si

bidon s pitím a podle profesora

nandrolon i do nápoje, tak co když byl hormon v Tesařově pití!?

sdělí

i

novinářům, čehož později

lituje.

štvanou zvěří a Kejvalovi pomalu dochází jak nesmyslné
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Tesař

se na

nějaký čas

obvinění vůči němu

stává

vyr1d. Jak

mohl jezdec stáje TICO tušit, že bude v sólovém uniku spolu s Kejvalem? A mohl snad
předpokládat,

že Kejval nedostane pití od svého realizačního týmu? Sám Tesař pozitivní

vzorek neměl a z láhve pil také. Cyklista dodnes nechápe jak se mohl zakázaný
nandrolon do jeho těla dostat.
Boj za svou obhajobu Kejval nevzdával. Doktor Hnízdil mu byl nápomocen
v dovolávání se spravedlnosti u Mezinárodní cyklistické federace (UCl) i MOV. Na obě
vyjádření přeložené

tyto instituce poslali podrobné

do francouzštiny, které

obviňuje

systémem antidopingové strategie z porušování Listiny základních práv a svobod.
Mezitím se

dověděli,

UCL Což Kejval kvituje,

že Národní cyklistický svaz posílá

neboť

zřejmě

nejbenevolentnější

ze všech mezinárodních sportovních federací.

Brzy

na

prošetření

pokud by UCl rozhodla podle jejich protidopingových

pravidel dostal by

jen

případ

půlroční

přichází vyrozumění

trest. Tehdejší antidopingové sankce UCl byly

od MOV, které však Kejvala neuspokojí. MOV se

odvolává na Mezinárodní cyklistickou federaci, jako na nejvyšší orgán schopný tuto
situaci

řešit.

zřejmé,

Z dopisu je navíc

že MOV nemá sebemenší ochotu se v případu

angažovat.
Zraky Kejvala se tedy
Vyjádření přichází

Kejvalova

naděje

v mezinárodním
příslušnému

upřely

na UCl a její výrok

při přezkoumání případu.

záhy, ale bere cyklistovi vítr z plachet. Tímto dopisem pohasla
vyměření

na

kalendáři

trestu UCl. Stálo v něm: ,,Závody, které nejsou

UCl, nepodléhají antidopingovým

národnímu svazu." Pozitivní

potvrzoval možnost

přítomnosti

věcí

na

vyjádření

nandrolonu v moči

pravidlům

UCl, ale

byl pouze dodatek, který

například

i po požití masa

hormonálně podněcovaných zvířat.

Kejval se domníval, že mu v kauze
možnosti, jak trest zkrátit. Jenže nikdo si

přitížil

nechtěl

velký zájem tisku. Asi existovaly

pálit prsty. Pod tíhou těchto okolností

se Kejval dokonce rozhodl podat žalobu na Ceský svaz cyklistiky pro určení neplatnosti
rozhodnutí o zastavení

činnosti

a za náhradu škody ve výši

půl

milionu korun. Pod

tlakem svazu od žaloby nakonec ustupuje. Byl mu totiž přislíben dřívější návrat závodní
licence. Po stáhnutí žaloby se však sliby rozplynuly a kejval si odpykal celé dva roky
trestu. Na začátku roku 1996 však již od šéfa jeho bývalé stáje ZVVZ Ženížka dostává
již patnáct tisíc, jako měsíční plat a netrpělivě očekával návrat do pelotonu.
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Dočkal

Všichni
před

se 16.

očekávali,

července

1996, ale závod na Regio Tour mu

příliš

nevyšeL

zda se Kejval dokáže dostat na svou výkonnostní úroveň, kterou měl

trestem. O tom, že se s nucenou pauzou vyrovnal, všechny

přesvědčil

hned další

závodem Sachsen Tour, kde v nabité konkurenci dojel šestý. Do své obvyklé pohody se
opět

dostal na konci devadesátých let, kdy nejprve v roce 1999 vyhrál závod Vysočina,

o rok později dokonce Mistrovství CR v závodě jednotlivců a v roce 2001 se dočká také
mistrovského titulu i v časovce družstev (Hnízdil, 2000).
Mohlo by se zdát, že Miloslav Kejval

přežil

dopingový škraloup bez úhony a

vrátil se v plné síle. Měl štěstí! Pomohl mu šéf klubu Ženíšek, bez jeho měsíčního
příspěvku

by si asi jen

těžko

mohl dovolit trénovat a udržet tak svou výkonnost.

podporu své budoucí manželky, rodiny i nejbližších
také nevzdával boj za svou
"Sportovců,

s odstupem.
Nechci

věřit

jak se v těle

které

někdo

může vytvořit.

v roce 2001.

může

Díky doktoru Hnízdilovi

dnes doufá, že se aféra musí

chytil na nandrolon,

tomu, že by všichni sypali jak nepříčetní.

reagují, potom se
ještě

očistu. Ještě

přáteL

přibývá

Pořád

Měl

vysvětlit, alespoň

aritmetickou

doufám, že

někdo

řadou.

objasní,

Já jsem si jistý, že jsem nic nebral. Možná některé látky spolu

nandrolon objevit, ale to je na jiných lidech, " přemýšlel Kejval

"Každopádně

jsem to nevzdal. Trest, který jsem dostal, beru jako

kiivdu. Doufám, že ještě přijde chvíle, kdy se mým případem budou muset zodpovědní
lidé zabývat," doufá cyklista (Strnad, 2001, s. 23).

9.2

Příběh

druhý - Marion Jonesová

Marion Jonesováje bývalá světová hvězda atletiky. Narodila se roku 1975 v Los
Angeles ve Spojených státech. Nyní je držitelkou "pouze" medailí z Mistrovství
Ze šampionátu z Atén v roce 1997
později

dvě

zlaté ze štafety a sprintu na 100 m. O dva roky

v Seville obhájila titul na stovce a

obsadila

třetí

nedávno

otřásla světem. Především přišla

místo. Všechny

světa.

účastnila

největší úspěchy

o

pět

se i skoku dalekého, ve kterém

smazala její dopingová aféra, která
medailí z Olympiády v Sydney, kde

dokázala vyhrát oba nejkratší sprinty, přidat bronz z dálky a spolu se svými kolegyněmi
z reprezentace nejprve bronz na 4x 100 m a také zlato na 4x400 m.
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Jonesová se poprvé dostala do
době

V té

vyšetřování

totiž probíhalo

sportovcům

křížku

případu společnosti

BALCO, která

měla

poskytovat dopingové látky. Tuto aféru odstartoval trenér Jonesové Trevor
injekční střfkačky

Graham, když na ni upozornil zasláním
agentuře

s dopingovým vyšetřování již v roce 2003.

(USADA).

Injekce

obsahovala

tehdy

Americké antidopingové

nezjistitelný

(tetrahydrogestrinon), nazývaný mezi sportovci "The clear

steroid

[čistý]".

Do

THG

podezření

z dopování se tak dostali všichni jeho svěřenci, včetně Marion.
době

V té

byl z dopingu

obviněn

také tehdejší partner Jonesové a šampion

v běhu na 100m. Tím Montgomery, kterému hrozil až doživotní zákaz činnosti. Marion
zproštěna podezření,

byla

když svou nevinu dokazovala na detektoru lži. Spolupráci

s laboratoří BALCO nepopírala, ale
doplněk.

Jonesová tvrdila: "Jsem si

žádný nepovolený

údajně

od ní odebírala jen legální minerálový

stoprocentně

prostředek vědomě

jistá, že za celou kariéru jsem nikdy

nevzala," Dnes se toto prohlášení zdá velmi

úsměvné.

O pár

měsíců

se k aféře

vyjádřil

obžalovaný šéf

společnosti

Conte: "Jestliže Jonesová ři'ká, že neužívala doping, tak lže.
měla

by být

odpovědná

křivé obvinění.

za

důsledky."

Učinila

BALCO, Victor

vlastní rozhodnutí a

Od Jonesové si Conte vysloužil další žalobu, za

Atletka se díky pozitivnímu výsledku na detektoru lži zatím

obvinění

vyhnula, ne tak její partner Montgomery.
V roce

2005

vyměřil

Sportovní

arbitrážní

soud

v Lausanne

Timu

Montgomerymu dvouletý distanc za porušení dopingových pravidel. I přesto že slavný
atlet

neměl

laboratoří

sprinter
měl

při

v minulosti pozitivní dopingový nález, byl suspendován za své spojení s

BALCO. Den poté, co trest obdržel, ukončil Tím kariéru. V té

zároveň

oznámil, že se rozešel se svou partnerkou Marion Jonesovou, s níž již

dvouletého syna.

Později

kterém spolu se svým

šeky 1,7 miliónu
vězeňský

dolarů.

byl Montgomery obžalován civilním soudem za podvod,

někdejším koučem

Po

Stevenem Riddickem vybral na falešné

vyšetření případu

se ke všemu

přiznal

a obdržel

čtyřletý

trest.

V roce 2006 se Marion pomalu dostávala
z Olympijských her v Athénách a
přišel

době třicetiletý

vyšetřování

aféry

zpět

do formy po zklamání

společnosti

BALCO. Ovšem náhle

další šok... Atletka byla na červnovém americkém šampionátu pozitivně testována
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na zakázanou látku erytropoetin (EPO). To znovu otevřelo i debaty o pozici Marion
v případu BALCO a ozvaly se i názory, které obhajovaly
BALCA Conteho o

atletčině vinně.

výpověď

Všichni nepochybovali, že Jonesová tentokráte
neboť

trestu neunikne, ale mýlili se. Vše se nakonec obešlo bez postihu,
jako zázrakem negativní vzorek "B". Je to
vzorky pocházejí ze stejné

moči

bývalého šéfa

hodně

nezvyklý výsledek

Marion

testů,

a málo kdy se stává, že by byly rozdílné.

měla

protože oba
Nicméně

se

mohlo jednat o pochybnou spolehlivost testů na EPO, nebo se udělala chyba při prvním
testu. Marion si oddechla po velké tlaku ze strany
pokračovat

veřejnosti

a chystala se

opět

v závodní kariéře.

Největší
přiznala před

skandál propukl na

začátku října
zápětí

soudem k dopingu a v

doznala, že lhala

vyšetřovatelům, kteří

skandálem kolem

laboratoře

roku 2007. Marion Jonesová se

oznámila, že

ukončila

kariéru. Atletka

ji v listopadu 2003 vyslýchali v souvislosti se

BALCO. Marion v tu dobu již

Graham podával nedovolené prostředky,

přesto

věděla,

že jí bývalý trenér

vypovídala křivě.

Soudní přelíčení odstartoval dopis otištěný v listu Washington Post, který zaslala
Jonesová své

rodině,

kde se

svěřila,

že brala zakázaný steroid THG, produkovaný

firmou BALCO. Soudní přelíčení zjistilo, že tuto látku užívala dva roky od září 2000 do
července

2001. Z

skutečnosti

zveřejněné

zpočátku

soudní

druhů

kdy jí osudný hormon podával trenér. Ve

dopingových látek, což

výpovědi. Kromě nechvalně
měla

skutečně nevěděla,

nějaké

později

dokázaly

proslulého "The clear", to byl také

v roce 2006 pozitivní vzorek ,,A" a

jak tvrdila,

roztočil kolotoč šetření,

přiznala

nevědomě,

Jonesová brala více

erythropoietin na než
to

však

růstový

hormon. Pokud

tušení mít musela. Kolem atletky se rázem

vyslýchání a soudních přelíčení. Atletka byla v té

době

zoufalá,

se a omluvila. "Chci se za všechno omluvit. Je mi líto, že jsem vás zklamala."

Řekla po říjnovém soudním jednání Marion se slzami v očích.

Reakce

příslušných

institucí na sebe nenechaly dlouho

Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF)
Jonesové od 1.

září

oficiálně

2000. Dotklo se to zejména

čekat.

23. listopadu

anulovala všechny výsledky

úspěchů

na mistrovství

světa

v

Edmontonu 2001, kde vyhrála dvoustovku a byla druhá na stovce. IAAF od Jonesové
zároveň

požadovala vrácení prize money ve výši 700.000

zrušením všech jejích

výsledků

dolarů.

Oficiální

vyjádření

se

z Olympiád v roce 2000 a 2004 dostala Marion 12.
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prosince také od MOV. Tento akt byl pouze formální,

neboť

hned v říjnu po svém doznání. Klauzule o zákazu startu na

atletka odevzdala medaile

příští olympiádě

v Pekingu

byla bezpředmětná, protože Marion stejně ukončila sportovní kariéru.
Pro Jonesovou nastala doba soudních tahanic. Zlomená atletka byla na
před

tím nedostávala tolik

výkonnosti.

Při

příležitostí

soudních tahanicích

nucena prodat luxusní vilu v Severní

startům

ke

přichází
Karolíně.

dně.

Rok

na mítincích, zejména díky poklesu

o peníze. Zadlužila se natolik, až byla
Také si

stěžovala,

že Tim Montgomery

neplatí výživné na jejich syna. Zena, která za dob své největší slávy vydělávala 70
milionů

korun ročně, byla nucena vyhlásit bankrot.

Marion původně

očekávala

od soudu podmíněný trest, nakonec dostala nejvyšší

možný. Atletce uškodila ještě další okolnost

křivé výpovědi.

V roce 2006 totiž lhala o

souvislosti svého bývalého manžela Montgomeryho s paděláním
přistoupil

šeků.

Soud proto

na nejtvrdší trest, tedy půlroční kriminál a dva roky podmíněný trest. K tomu

musí Jonesová po odpykání provinění absolvovat 400 hodin
Soud uvedl, že její
pokusů překročit

prohřešky

veřejně prospěšných

prací.

byly velmi vážné. Nebyla to jen jedna chyba, ale série

zákon, proto musela být potrestána nejvyšší sazbou (Marion Jones -

Wikipedia, [online], 2008).
Soudní přelíčení konané
vězení,

začátkem

kam nastoupila k výkonu trestu 7.

roku 2008 poslalo Jonesovou na 6 měsíců do
března.

Stala se tak první sportovní

jež byla odsouzena v souvislosti s dopingem k trestu
žádala prezidenta Bushe o
poslední dny

vězení

zmírnění

v nápravném

trestu,

zařízení

odnětí

hvězdou,

svobody. Marion dokonce

zřejmě neúspěšně.

Nyní si odpykává

v San Antoniu (Jonesová žádá o

zmírnění

trestu - idnes.cz, [online], 2008).
Marion Jonesová prožila strmý pád z vrcholu až na dno. Po
kterých se této vynikající

běžkyni

slávě

a obdivu,

dostávalo, jí nyní všichni zatracují. Podvedla svou

zem, podvedla ideály sportu, svou rodinu,

přátele

a podvedla i sebe. Z půvabného idolu

atletického světa se stala lhár1mu.
Přesto

má své zastánce. U nás obdivovaný i zatracovaný doktor Hnízdil se

Marion zastal a myslí si pravý opak než ostatní. "Stalo se
byznysu nikdo
Hnízdil a

nepočítal:

přidává ještě

něco,

s

čím

Jonesová už nedokázala nést tíhu svého

ve sportovním

svědomí,"

pikantní názor: ,,Dokud lhala, byla oslavována a

lOl

tvrdí

odměňována.

Teď,

osočována

když našla sebe samu, je trestána,

a urážena" (Jan Hnízdil:

Zač

obdivovat Marion Jonesovou, [online], 2008).
Je pravda, že si možná nezaslouží takové opovržení, neboť nároky jakým musela
čelit

byly jistě obrovské, mnozí nedokáží projevit ani špetku empatie a nechápou strasti

vrcholových
na

základě

sportovců.

soudního

Ovšem další

líčení

dopis, adresovaný rodině,
se

přiznala

po

věcí

je, jakým

zveřejnění

někdo

způsobem

se

přiznala!?

Bylo to až

jejího dopisu, ve kterém se doznala. Tento

musel Washington Postu poskytnout k otištění. Marion

k podvodu, ale svým blízkým a

zřejmě nečekala,

že nakonec vyjde najevo i

na veřejnosti.
Snad se Marion odpykáním trestu
co napravovat.

Přejme jí,

očistí

a vrátí se do života plná síly,

aby se dokázala odrazit ode dna k lepší budoucnosti.
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neboť

má

10 Závěr
O dopingu každý mluví, každý o
sport a jak mu škodí.
jím procházet i
způsobem
Nicméně

určité

Skutečnost je

něm

ví, každý také tuší jak velký stín vrhá na

ovšem taková, že pokud bude sport existovat, bude

procento lidí,

kteří

si svou výkonnost budou chtít nedovoleným

zvýšit. Bylo tomu tak v historii a nutno si
uživatelů

procento

přiznat,

zakázaných látek a metod na

že bude tomu i nadále.

přelomu

narostl. Antidopingové instituce pracují v rámci svých možností

tisíciletí

závratně

téměř stoprocentně.

Avšak vypadá to, že jsou přesto bezbranné. Ve sportu moderní éry jde

zřejmě

o

vyš~

zájmy.
aktérů,

Vrcholový sport už neslouží jako zábava samotných

ale jako zábava

obecenstva. Stal se z něho významný obchodní artikl se vším všudy. Profesionální sport
zaměstnává

spoustu lidí, a také sportovci se stávají

továrny. Zájem

veřejnosti přináší

výkonů. Společnost

sportovními

součástí

zejména atraktivnost

této

celosvětové finanční

sportů,

ve smyslu vyšších

ve skutečnosti nevidí, nebo mnohdy nechce vidět, co za perfektními

představeními

tréninkové plány, taktické

stojí. Není tím myšlen pouze doping, ale také tvrdé

kličky, či

vývoj sportovru'ho vybavení, apod. Na sportovce

jsou kladeny velké nároky na výkonnost, pro podívanou

diváků.

buď

diváků

ze strany

sponzorů,

vedení

klubů,

ale mnohdy i

Tento tlak je vyvíjen
samotných

(např. při

reprezentaci státu). éasto však přání být nejlepší, vychází ze samotného sportovce.
Poválečná společnost začala

své požadavky čím dál víc orientovat na výkon, což

se promítá i do sportu. Publikum se baví
výrazu uznání, které jim projevuje
sebou nese

kromě

při oslňujících

veřejnost.

slávy a uznání také

Pokud

finanční

výkonech a sportovci zas

chtějí

při

být sportovci nejlepší, což

ohodnocení,

snadněji

zapomínají na

sportovního ducha a podléhají nečestným praktikám.
Zásady fair play se ze sportu pomalu ztrácí. Často je možné vidět nesportovní
chování v přímém

přenosu, narůstá

agresivita a nedodržují se pravidla

K tomu všemu sport trpí zákulisními machinacemi. Patrné jsou

při soutěžích.

například

v českém

fotbale, kde kvete největší podvod páchaný na fanoušcích -korupce. Tabuizované téma,
o němž však každý ví. Nelze se poté divit minimálním návštěvám na stadionech. Diváci
nebudou sledovat zápasy, o kterých je rozhodnuto předem mimo hřiště.
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Sport bojuje o svou existenci v jeho

původní podstatě.

Hlavním protivníkem v

boji, ale paradoxně i pomocm'kem, se stala komercionalizace. Ta může za výše uvedený
fakt, že sport je dnes businessem.
Protivm'ka
znamená

představuje

úspěch, soutěže

ve smyslu orientace na výkon. Pouze

jsou sice zábavné akce ale musí

přinášet

vítězství

pro ni

zisk, sportovec se

stává zbožím a mnohdy předmětem mezinárodního obchodu. Tento ekonomický přístup
je často nadřazován všemu, co tradičně sport charakterizovalo.
Pomocm'ka zastupuje komercionalizace v materiálně technickém
soutěží.

zabezpečení

Bez ní by sport neměl podobu, jakou dnes má.

Touha po

slávě často

výkonnost. Doping

sportovce vede k činům, kterými

představuje

zdravotních rizicích, o

provinění

proti

však sportovec, pro kterého znamená
Někdo

takto

řeší

zvyšovat svou

jednu z možností, jak toho dosáhnout. Sportovci ví o
pravidlům

i o možných sankcích.

snadno nechají svést. Doping podrývá sportovní ideály a

nepomyslí.

chtějí

vítězství

ničí jeho

uspokojení, slávu a

Přesto

se tak

prvotní smysL Na to
tučnou odměnu,

ani

svou klesající formu. Jiný sportovec usiluje o rychlejší

dosažení výkonnosti. Další tvrdí, že bez toho to nejde a považuje doping za nutnost

při

soupeření s ostatními. Špína, která se usadí na jejich osobnosti po odhalení, jim vadí
méně,

než vrácení

finančních

se dostane jen pokud se

prémií. Vrcholový sport se dostává do slepé

otočí

o sto osmdesát

stupňů

sportovních ideálech. Otázka je, zda jsou toto ochotni
sportovců. Zřejmě

budou ochotni jít až do

vyčerpání

a

začne

připustit

uličky,

znovu. Na

z níž

původních

chlebodárci dnešních

zdroje. Oni pouze odstoupí od

smluv, co bude se sportem, už poté bude věc jiných.
Strašák dopingu ovšem pomalu

začíná

obcházet i

rekreační

formy sportu.

Zejména nový trend v posilování, tzv. bodybuilding. Jeho provozovatelé usilují o
ideální postavu, kterou docilují

cvičením

ve fitness.

Prostředí

posiloven se ale plní

zakázanými podpůrnými preparáty (zejména anabolickými steroidy), které jsou v nich
nabízeny

různými překupníky,

jako "pomocníci" pro rychlejší a

efektivnější účinky

samotného posilování. Nutno říci, že veřejnost mnohdy není v těchto ohledech
informována.
některá

Osvěta

zakázaných dopingových látek mezi lidmi praktický chybí. Až na

specializovaná periodika, média v podstatě nepoučují o zdravotních rizicích

spojených s užíváním zakázaných látek.
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Doping
sportovců

představuje

nebezpečí

stejné

všech kategorií se

přesunují

ve sportu i ve

špatným

radosti ze sportu, základnímu smyslu, který by

směrem

měl

společnosti.

a zbavují se

poskytovat. Pokud

Priority

postupně
chtějí

pocitu

sportovci

užívat zakázané látky nemají právo sportovat. Porušují pravidla a bez nich se zkrátka
sportovat nedá. Závodníci,

kteří

doping uznávají, popírají sami sebe. A ti ostatní

trénují, snaží se, dají do svého sportu všechno.

Někdy

někdy

vyhrají,

osud sportovce. Ale pokud budou hrát čestně, budou vždy vítězi,

ať

prohrají, to už je

alespoň

morálními. Do

toho! Citius, altius, fortius.
Dostali jsme se do zmatku, v němž těžko nalézáme morální hodnoty.
se sociální kontakty a lidé spolu nedokáží žít v harmonii.
převažuje

normy.

nad

Dříve

prospěchem většiny.

Individualistický

nepsané zásady slušného chování byly

musí morální pravidla
netolerantní a nemá

uzákoňovat

před ničím

Důraz

přístup

Přetrhávají

na zájmy jedince

však poškozuje mravní

společensky

v kodexech a chartách.

uznávané, nyní se

Společnost

je velmi

respekt. Doufejme, že se z tohoto chaosu brzy

vymotáme a opět nalezneme původní lidské hodnoty.
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