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Abstrakt 

 

Název: 

Antidopingová politika a vývoj dopingu v České republice. 

 

Cíle práce:  

Cílem této práce je predikovat budoucí vývoj v oblasti boje proti dopingu a navrhnout 

efektivní a důslednější způsob boje proti dopingu ve sportu na základě kompletní 

analýzy antidopingové politiky jak ve světě, tak v Česku a analýzy vývoje dopování 

v České republice od roku 2000 do současnosti. Toto období je vybráno proto, že data 

v něm získaná, jsou považována za dostatečně signifikantní a relevantní. Zároveň je 

tento časový horizont dostatečný pro vytvoření určitého trendu v novodobém vývoji 

dopování v Česku. Cíle diplomové práce bude dosaženo splněním dílčích úkolů, mezi 

které patří: 

 

 Vymezení a charakterizování pojmů vztažených k tématu: Doping, 

Institucionální podoba antidopingové politiky, Legislativní podoba 

antidopingové politiky, Zakázané látky a metody dopingu. 

 Výběr vhodných metod pro shromáždění informací, údajů a podkladů pro 

následnou analýzu 

 Analýza podoby antidopingové politiky a vývoje dopingu v Čechách  

 Prezentace návrhů a doporučení pro zlepšení a zefektivnění boje proti 

dopingu v Čechách 

 

Metody: 

K dosažení cílů práce použila autorka interview, popisnou analýzu, 

vývojovou studii a analýzu dokumentů. 

 

 



Výsledky: 

Výsledky práce osvětlují podobu antidopingové politiky, její hlavní zásady a 

směr vývoje v interakci s vývojem samotného dopingu. Poznatky jsou 

použity k určení možného budoucího vývoje antidopingové politiky a vývoje 

dopingu v České republice.  

 

Klíčová slova:  

doping, antidopingová politika, WADA, Světový antidopingový kodex, 

Antidopingový výbor České republiky 

 

 



Title: 

Anti-doping policy and the development of doping in the Czech Republic. 

 

Points of thesis:  

The points of thesis is to predict future developments in the fight against 

doping and design more effective and consistent fight against doping in sport 

based on the complete analysis of the anti-doping policy around the world, 

as well as in the Czech republic and analysis of development in doping in the 

Czech republic from 2000 to present. I chose this period because I consider 

the data obtained in this period to be sufficiently significant and relevant. At 

the same time, this time horizon is sufficient to establish a trend in the 

modern development of doping in the Czech Republic. Objectives of the 

thesis will be achieved by compliance with sub-tasks, which include: 

 

 Identification and characterization of the concepts relating to the 

topic: doping, the institutional form of anti-doping policy, legislative 

form of anti-doping policy, prohibited substances and doping 

methods. 

 Selection of appropriate methods for gathering information, data and 

documents for subsequent analysis 

 Analysis of the anti-doping policy and development of doping in the 

Czech republic 

 Presentation of proposals and recommendations to improve and 

streamline the fight against doping in the Czech republic 

 

Methods: 

To achieve the objectives of the work author applied the interview, 

descriptive analysis, development studies and analysis of documents. 

 

 



Results: 

Results of the work highlight the form of an anti-doping policy, its main 

principles and trends in the interaction with the development of doping itself. 

The findings are used to determine possible future development of anti-

doping policy and the development of doping in the Czech Republic. 

 

Key words: 

doping, anti-doping policy, WADA, World Anti-Doping Code, Czech Anti-

Doping Committee 
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1  Úvod 

To, jak významnou roli hraje sport v lidském životě, si moji rodiče velice dobře 

uvědomovali.  Proto mě vedli ke sportu již od útlého dětství a pomohli mi vypěstovat si 

k této lidské činnosti velkou lásku. Mnoho mých životních rozhodnutí, včetně výběru 

vysoké školy, bylo tímto ovlivněno. Pokusit se hrát v životě vždy podle pravidel fair 

play, představuje další významný proud v mé výchově. Tyto dva důležité vlivy se 

spojily při výběru téma mé diplomové práce. Tím je antidopingová politika. 

S podváděním ve sportu se setkáváme od první chvíle, kdy se mu rozhodneme věnovat. 

Zpočátku má naprosto nevinnou podobu, kdy si poupravíme pravidla v průběhu hry či 

zalžeme o tečovaném míči. V této fázi sportujeme především pro radost z pohybu, 

nepřemýšlíme o možných výhodách, které nám výhry a úspěchy přinesou. Toto 

uvažování přichází až později, kdy si začneme uvědomovat, že ten, kdo je ve sportu 

úspěšný, je také oblíbený, obdivovaný a uznávaný. Motivace k vítězství se proto 

začínají měnit a s tím jde ruku v ruce i důmyslnější způsob podvádění. Do extrému 

dovedla tento vývoj profesionalizace sportu, kdy je s vítězstvím spojena nejen 

společenská prestiž, ale v mnoha případech také nadstandardní výdělky. Mladí lidé si 

dnes vybírají sport, kterému se budou věnovat, podle toho, kde se dá nejrychleji a 

nejvíce zbohatnout.  

Kromě finanční motivace však vidím za problémem dopingu také velký tlak na 

jednotlivé sportovce. Tento tlak vychází ze společnosti jako takové, která je dnes více 

než kdy jindy zaměřena především na výkon. Jen ti nejlepší dosahují společenské 

prestiže a uznání. Díky obrovské komercializaci sportu, kde hlavní roli hrají peníze, 

tlačí sportovce také sponzoři, pořadatelé sportovních akcí či trenéři. Ti všichni mají 

z úspěchu sportovce svůj vlastní profit. Sportovci se pak snaží upět za každou cenu a už 

tak limitně nastavené sportovní výkony překonávat. Bohužel často si k tomu pomáhají 

právě dopingem.  

Téma své práce jsem si vybrala proto, že právě doping považuji za největší hrozbu 

ve sportu. Mění jeho podobu a podstatu. Znevažuje tvrdý a poctivý trénink, když 

umožňuje stejných či lepších výsledků dosahovat mnohem snadnější cestou.  
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Hlavními argumenty pro boj proti dopingu jsou podle mého názoru následující: 

 

Doping není fér 

I když existují i jiná zdůvodnění pro současný postoj vůči dopingu, je vhodné 

začít tím nejčastějším argumentem, tedy, že doping není fér. I když neférovost je 

nejběžnější argument bojovníků proti dopingu, je taky nejvíce problematický. Tvrdit 

totiž pouze, že doping představuje výhodu, je pro jeho zákaz nedostatečné odůvodnění, 

neboť může být stejně tak argumentováno, že sport je na hledání výhod nad ostatními 

soupeři založen. Více v této argumentaci záleží na rozlišení toho, co je fér výhodou a co 

jí není. Sportovci tráví hodně času hledáním výhod nad soupeři vylepšováním 

tréninkových technik, životosprávy a technického vybavení. Podle Blacka a Papeho se 

sportovci obrátí ke všem možným prostředkům pro zlepšení výkonnosti, včetně rad 

trenéra, vysokohorského tréninku, videa, aminokyselin, speciálních diet, vitamínů a 

drog (2, s. 88). Sportovci navíc začali rozlišovat mezi fyziologickými a 

psychologickými vlastnostmi, které můžou některým sportovcům poskytnout výhodu 

nad ostatními. Výsledkem je závěr, že není špatné, že jeden boxer má větší výdrž nebo 

dosah než jeho protivník, nebo že jeden fotbalista má větší smysl pro rovnováhu než 

druhý, nebo že je volejbalista vyšší než jeho soupeř. Obecně lze říct, že přirozené 

výhody nevedou k diskuzi z neférovosti. Jedinou výjimkou, a to jenom částečnou, je 

situace, kdy rozdíl v přirozených možnostech je tak značný, že je tím znehodnocena 

kvalita sportovního utkání. 

Proto v některých sportech jako box, zápas, judo a vzpírání rozdělují 

mezinárodní federace sportovce do váhových kategorií. Existují sporty, které 

z podobných důvodů rozdělují sportovce podle pohlaví nebo věku. Nicméně důvod 

takového dělení např. do váhových kategorií není založen na vnímání váhového rozdílu 

jako formy podvodu ale na zachování přirozené podstaty sportovního klání v daném 

sportu; v případě boxu je to rovnováha mezi sílou, fyzičkou a technikou, která by 

v případě neexistence váhových kategorií znamenala časté jednostranné souboje. Tento 

přistup k rozdílnosti v přirozených vlastnostech a možnostech však není dodržován 

všude stejně. V tenise například neexistuje, aby první hráč žebříčku protestoval proti 

vylosování k zápasu proti hráči o 100 nebo více příček pod ním a naopak. Pokud 

vynecháme nejednotnost v dělení kategorií ve sportu, může nás napadnout řešení 
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problému dopingu – dělení kategorií podle dopingu. Některé soutěže v kulturistice a 

silovém trojboji již nabízejí vedle klasických kategorií také kategorii „open“, kde není 

doping kontrolován. Přirozená výhoda není tedy považována za nefér, i když pravidla 

mohou být upravena tak, aby byly přirozené možnosti brány v potaz. Nicméně nestačí 

argumentovat tím, že nepřirozené výhody jsou neetické a ty přirozené etické, protože, 

jak bude dále rozvedeno, ne všechny nepřirozené výhody jsou ve stejné kategorii jako 

doping. Stejně tak je to i případ nových drog, představujících často látky tělu vlastní (a 

když ne tělem vytvořené, tak alespoň v těle se vyskytující), jako krevní doping nebo 

zvýšená hladina testosteronu. 

 

Doping přestavuje riziko pro zdraví sportovce 

Pokud neférovost není pro řadu lidí dostatečným argumentem k zákazu dopingu, 

pak by jím měl jednoznačně být ten, který poukazuje na rizika, která doping představuje 

pro sportovcovo zdraví. U mnoha látek zapsaných na Seznamu byla zdravotní rizika 

jednoznačně prokázána. Existuje ale také několik, u kterých prozatím jednoznačné 

vědecké důkazy o jejich škodlivosti chybí. Proto není možné odůvodňovat zákaz 

dopingu pouze jeho zdravotními riziky. Ty totiž všechny látky na Seznamu 

nepředstavují. Nicméně argument poukazující na zdravotní rizika má smysl ve spojení 

s látkami jako jsou steroidy, amfetaminy či růstový hormon. U těch jsou totiž jejich 

škodlivé účinky jednoznačně potvrzeny. Otázkou zůstává, zda argumenty pro zákaz 

dopingu, jež se budou opírat pouze o škodlivost jednotlivých látek, jsou dostatečně silné 

a mohou poskytnout pevné základy pro boj proti dopingu.  

Objevují se také názory, které poukazují na to, že zdravotní rizika pro sportovce 

představují i sporty samotné. Mezi sporty, se kterými je spojeno permanentní riziko 

zranění či dokonce smrti, patří např. kontaktní bojové sporty, horolezectví či ski 

alpinismus. Zakazovat tudíž doping jen proto, že je v některých případech nebezpečný 

pro zdraví sportovce, nepředstavuje dostatečně silný argument, na kterém by se dalo od 

základů stavět. Black a Pape dokonce tvrdí, že zákaz dopingu představuje pro zdraví 

sportovce mnohem větší riziko, než pokud by žádné zákazy neexistovaly (2, s. 88). Tím 

rizikem je černý trh, na kterém nelze zaručit čistotu jednotlivých látek, ani kontrolovat 

množství, jež sportovec užije a samozřejmě nelze opomenout ani případná hygienická 

rizika při nitrožilní aplikaci některých látek. 
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Doping dává špatný příklad mladé generaci 

Pro mladou generaci jsou vrcholoví sportovci vzory, kterým se v mnoha 

případech snaží vyrovnat. Pokud by se stalo pravidlem, že úspěšní sportovci ke své 

cestě za úspěchem využívají doping, mohlo by se stát, že dopování se stane i pro mladé 

lidi naprosto přirozenou cestou, jak se dostat na vrchol.   

 

Doping je výsledkem nátlaku 

Některé názory vycházejí z přesvědčení, že sportovec vlastně nedopuje 

dobrovolně. Je k tomu přinucen prostředím, ve kterém se pohybuje. Vítězství je hlavním 

ukazatelem úspěchu a sportovec je tak pod obrovským tlakem svého okolí. Linie mezi 

úspěchem a selháním je v mnoha sportech neuvěřitelně tenká. Často se také poukazuje 

na to, že v elitním sportu je užívání dopingu poměrně časté, tudíž sportovec, který chce 

ve vrcholovém sportu uspět, musí dopovat také. Zákaz dopingu by proto měl také 

vycházet z toho, že je potřeba chránit práva sportovce, který se rozhodl nedopovat na 

úkor sportovce, který se pro doping rozhodl.  

 

Doping narušuje integritu a poctivost sportu 

Hlavním argumentem je to, že doping je v rozporu se základními hodnotami 

sportu. Každý sport, aby byl sportem jako takovým, má svá pravidla. Stejně jako 

pravidla, která určují režim, podobu a podstatu jednotlivých sportů, je jejich součástí i 

pravidlo o zákazu dopingu. Takový sportovec, který toto pravidlo porušuje, daný sport 

již nadále neprovozuje. Rozhodl se hrát úplně jiný a s jinými pravidly.  

 

Ve své práci budu analyzovat dosavadní vývoj antidopingové politiky jak ve světě, tak 

u nás. Zaměřím se na hodnocení hlavních úspěchů a hrozeb antidopingové politiky. 

Zhodnotím antidopingovou politiku z hlediska institucionálního a legislativního. Také 

se budu věnovat analýze antidopingové politiky v Česku. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Zákaz dopingu a jeho kontrola 

2.1.1 Definice dopingu 

Světový antidopingový kodex definuje doping jako jev, při kterém dochází 

k porušení alespoň jednoho z následujících antidopingových pravidel: 

 

 Přítomnost zakázané látky nebo jejich metabolitů nebo indikátorů v těle 

sportovce  

Jelikož se jedná o pravidlo bezvýhradné odpovědnosti, je sportovec obviněn vždy, 

pokud se v jeho těle najde zakázaná látka. Není určující, zda se do jeho těla dostala 

úmyslně, z nedbalosti či sportovec jinak zavinil její použití. Osobní povinností každého 

sportovce totiž je zamezit, aby se zakázaná látka do jeho těla dostala. U látek, které tělo 

může vyprodukovat endogenně, musí být prokázáno překročení fyziologické hranice. 

 

 Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody  

K porušení antidopingového pravidla postačuje, aby zakázaná látka či metoda byla 

sportovcem použita nebo byl učiněn pokus o její použití. Není tedy rozhodující, zda tato 

látka objektivně zvýšila výkon sportovce. Tento prohřešek lze prokázat například 

doznáním, svědectvím druhé osoby nebo jiným důkazem (obaly léků nebo jejich zbytky 

v držení sportovce apod.) 

 

 Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez náležitého důvodu po 

oznámení nebo jiný způsob vyhýbání se odběru vzorku  

 Porušení požadavku dostupnosti sportovce pro testování mimo soutěž včetně 

neposkytnutí požadované informace o pobytu sportovce 
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Dopingová kontrola uskutečňovaná mimo soutěž, je jednou z nejúčinnějších metod boje 

proti dopingu. Její efektivita by však byla o dost nižší, pokud by sportovci neuváděli 

přesná místa svého pobytu. Zejména v období tréninku či přípravy je kontrola více než 

důležitá. Sportovec, který byl vybrán pro mimosoutěžní dopingovou kontrolu, nese 

zodpovědnost za poskytování a aktualizaci informací o místě svého pobytu. Požadavky 

na informace o místě pobytu stanovují u sportovců na mezinárodní úrovni příslušné 

mezinárodní organizace, u sportovců zařazených do národního registru pak 

antidopingové organizace ve spolupráci s národními sportovními svazy. Sportovci 

zařazeni do Registru pro testování musí být přítomni a dostupní kterýkoli den daného 

čtvrtletí během časového intervalu jedné hodiny na místě, které pro daný interval uvedli 

v informacích o místě pobytu.  

 

 Podvádění nebo pokus podvádět v kterékoliv části dopingové kontroly  

Toto pravidlo postihuje chování, jež narušuje proces dopingové kontroly jiným 

způsobem, než který je uveden na Seznamu zakázaných metod dopingu. Jedná se 

především o uvádění falešných údajů o své osobě, úmyslné poškozování odběrových 

souprav, úmyslné rozlití vzorku, úmyslné ředění atp. 

 

 Držení zakázaných látek a látek umožňujících dopingové metody 

Toto pravidlo zakazuje, aby sportovec nebo kdokoli z jeho doprovodného personálu 

držel jakoukoli látku, která je na Seznamu zakázaných látek a metod zakázaných stále. 

Nevztahuje se pouze na látky, které slouží k léčebným účelům a sportovec se prokáže 

odpovídající terapeutickou výjimkou.  

 

 Nelegální nakládání s jakoukoliv zakázanou látkou nebo látkou umožňující 

zakázané metody 

Zahrnuje veškeré činnosti, které se týkají výroby, obchodování, dovážení či vyvážení 

těchto látek bez patřičného oprávnění.  

 

 

 

16



 Podávání nebo pokus o podání nebo aplikaci zakázané látky sportovci nebo 

podporování, podněcování, napomáhání, navádění, zakrývání skutečnosti nebo 

jiná spoluvina osob z kategorie doprovodného personálu 

Porušit toto pravidlo může i osoba, která má formální oprávnění s těmito látkami 

nakládat. Stane se tak tehdy, použije-li je v prostředí nebo v situacích, kde jejich užití 

může být kvalifikováno jako doping. (17, s. 86-90) 

 

Zákaz dopingu je pravidlo, které platí ve sportu. Jedná se o normu, která upravuje 

chování sportovců, jejich doprovodného personálu a všech ostatních zúčastněných stran. 

Normy obecně fungují jako regulátor chování a jejich hlavní funkcí je určovat, jak by se 

jedinec měl chovat a naopak, jakému chování se má vyvarovat. Vydání určité normy 

většinou kopíruje obecně přijímané a uznávané vzorce a hodnoty ve společnosti. Pokud 

budeme za základní hodnotu ve světě sportu považovat právo každého jedince na 

zápolení v čistém sportu v duchu fair-play, pak přijetí normy zakazující doping je 

logickým krokem. Jedinec poté může normu přijmout dobrovolně, na základě 

přesvědčení nebo nuceně za použití hrozby represivních prostředků. Zákaz dopingu jako 

norma se vztahuje pouze na přesně vymezenou skupinu osob, která je ve Světovém 

antidopingovém kodexu definována jako sportovec. Morální apel tohoto pravidla by 

však měl platit pro všechny sportovce, bez rozdílu úrovní či kategorií. Sportovci 

přijímají tato pravidla jako podmínku své účasti na soutěžích. Normy, které se vztahují 

k zákazu dopingu, nejsou v České republice zakomponovány do právního řádu, proto je 

ani nelze vymáhat nástroji práva. Pokud nedošlo k procesnímu porušení sportovních 

řádů, nelze se soudní cestou odvolat ani proti udělenému postihu.  

Usvědčení nějaké osoby z porušení antidopingových pravidel je velmi odpovědný 

proces, jehož přesné principy jsou zakotveny ve Světovém antidopingovém kodexu. 

Obecně platí, že důkazní břemeno nese antidopingová organizace. Ta musí prokázat, že 

k porušení antidopingových pravidel skutečně došlo. Je možné, aby fakta, vztahující se 

k porušení antidopingových pravidel, byla zjištěna jakýmkoli spolehlivým způsobem, 

tzn. objektivní zjištění přítomnosti látky v těle sportovce, doznání, svědectví druhých 

osob či jiná průkazná fakta. Pokud dojde k obvinění, přesouvá se důkazní břemeno na 

sportovce. Ten se může pokusit dokázat, že např. došlo k odchylce od postupů daných 
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mezinárodních standardů, což mohlo ovlivnit pozitivní nález atp. Je vždy na 

obviněném, aby předložil dostatečné důkazy. Pokud tak učiní, vrací se důkazní břemeno 

zpět antidopingové organizaci, která musí uspokojivě doložit, že zjištěná odchylka 

neovlivnila pozitivní výsledek kontroly. Pokud se jí to podaří, obvinění bude potvrzeno. 

2.1.2 Dopingová kontrola 

Jedná se o proces, kterým se zjišťuje, zda došlo k porušení antidopingových 

pravidel. Obsahuje rozhodnutí odpovědného subjektu o provedení testu, vlastního 

odběru vzorku a nakládání se vzorkem včetně jeho transportu k laboratorní analýze. 

Testování se řídí mezinárodním standardem, který zaručí, že budou uplatňovány stejné 

postupy ve všech sportovních odvětvích, ve všech sportovních organizacích, na všech 

soutěžích i v rámci mimosoutěžního testování. Dává tak sportovcům jistotu, že dojde 

k objektivnímu vykonání odběru vzorku, přístupu komisařů a záruku, že se vzorkem 

bude nakládáno přesně tak, jak tyto standardy nařizují. Stejné postupy při udržování 

integrity a neporušenosti vzorku, zodpovědný a přesný postup od okamžiku vyzvání 

sportovce k dopingové kontrole, až po převoz vzorku k analýze do laboratoře, jsou 

zásadní podmínkou získání a udržení důvěryhodnosti této činnosti kdekoli ve světě. 

Stanovení kritérií pro výběr sportovců, u kterých existuje riziko zneužití dopingových 

látek nebo metod dopingu ke zlepšení výkonnosti, je první fází procesu testování. Tato 

kritéria se stanovují podle objektivních skutečností, které jsou rozhodující pro úspěch 

v daném sportu. Mezi hlavní patří fyzické požadavky a nároky, období tréninku, délka 

soutěžní sezóny či dostupné statistiky o trendech dopingu. Sportovci, kteří byli vybráni 

pro kontrolu dopingu, jsou podle úrovně rozděleni do národních a mezinárodních 

registrů. Příslušná mezinárodní sportovní organizace sestavuje seznam sportovců pro 

mezinárodní registr obvykle podle určitého bodového systému. Národní registr 

sestavuje národní antidopingová organizace ve spolupráci s národním sportovním 

svazem. Registr na obou úrovních je seznamem sportovců, u nichž se předpokládá, že 

spolu budou v rámci soutěží soupeřit. Jeho hlavním úkolem je zajistit stejné podmínky 

pro soutěžení i pro sportovní přípravu. Samotný registr obsahuje informace o pobytu 

sportovce, místech jeho tréninku, soustředění i plánované účasti na soutěžích. Mezi 

povinnosti každého vybraného sportovce patří poskytování a aktualizování těchto 

informací. Správci databáze může dát sportovec vědět o změnách i prostřednictvím 
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SMS či e-mailu. Tento registr slouží především pro výběr sportovců k testování mimo 

soutěž. V soutěži může být testován kterýkoli sportovec, pokud je vybrán podle 

stanoveného klíče. Výběr sportovců k testům provádí antidopingová organizace a 

vychází přitom z určité strategie, která odráží znalost daného sportovního prostředí a 

zahrnuje počet odebíraných vzorků pro každý sport, jak těch mimosoutěžních, tak i 

kontrol při soutěži. V dnešní době se stále více prosazuje testování mimo soutěž, kdy 

jsou sportovci vybírání náhodně, či záměrně podle indicií, které napovídají, že by mohl 

dopovat. Mezi takové indicie patří například nenadálé zlepšení výkonnosti, náhlé 

odstoupení ze soutěže, nepřítomnost na soutěži, změna informací o místě pobytu, 

nápadná tělesná proměna a další.   

Vybraný sportovec je ke kontrole vyzván dopingovým komisařem písemnou 

formou. Svým podpisem stvrzuje její přijetí a od této chvíle je povinen řídit se pokyny 

dopingového komisaře a pravidly pro dopingovou kontrolu. Součástí předané výzvy je i 

popis veškerých práv a povinností sportovce. Výzva obsahuje také časový limit, do 

kterého je sportovec povinen se ke kontrole dostavit. Zároveň je od této chvíle až do 

samotného odběru vzorku pod dohledem dopingového komisaře. Z důvodu účasti na 

vyhlášení vítězů, účasti na pokračování soutěže, nezbytného lékařského ošetření, 

provádění zklidnění po výkonu nebo plnění povinností k médiím, může sportovec 

požádat o odložení odběru vzorku. Komisař však musí o veškerých skutečnostech, které 

vybočují ze stanovaných pravidel, učinit zápis. Odběr vzorků se provádí ve speciálních 

prostorách, které odpovídají předpisům z hlediska umístění a vybavení. Podle těchto 

předpisů musí být zajištěno maximální soukromí sportovce a prostor nesmí být 

současně využíván k jiným účelům. Místnost by měla být tvořena ze dvou oddělených 

prostor, kde jedna je určena pro administrativní část kontroly a druhá pro samotný odběr 

vzorku. Pravidla dále určují, kdo může být spolu se sportovcem přítomen v těchto 

prostorách. Platí, že vyjma hendikepovaných či nezletilých sportovců, nesmí být při 

samotném poskytnutí vzorku přítomen nikdo kromě komisaře a sportovce. Sportovec 

odevzdává svou moč pod přímým dohledem komisaře. Ten musí být stejného pohlaví 

jako sportovec a jeho povinností je maximální diskrétnost. Zároveň musí zabránit 

jakýmkoli snahám sportovce o znehodnocení kontroly při manipulaci s močí nebo jiný 

podvod. Moč je poskytnuta do speciálních odběrových souprav sestávajících ze dvou 

nádobek, pro vzorek A a kontrolní vzorek B. Aby byl vzorek uznán platným, musí 
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kvalitou i kvantitou odpovídat požadovaným standardům, musí být jasně a přesně 

identifikován a bezpečně zaplombován. Odběr končí vyplněním protokolu o dopingové 

kontrole, který sportovec, komisař a případně sportovcův doprovod stvrdí svým 

podpisem. Pro zjišťování některých látek ze Seznamu, je zapotřebí také odběr krve. Ten 

se řídí přesnými lékařskými standardy určenými pro tyto výkony.  

 

2.1.3 Porušení antidopingových pravidel 

Jakmile dojde k porušení antidopingových pravidel, musí být o této skutečnosti 

sportovec nebo jiná osoba, která podléhá antidopingovým pravidlům, neprodleně 

informována. Mezi zdaleka nejčastější porušení pravidel patří přítomnost dopingové 

nebo maskující látky v těle sportovce. Pokud k tomuto výsledku došlo na základě 

laboratorní analýzy, musí být nejprve prošetřeno, zda nedošlo k odchylce od standardu 

pro laboratorní analýzu. Dále se také zjišťuje, zda sportovec nemá na tuto látku udělenu 

terapeutickou výjimku. Pokud tomu tak není a analýza proběhla přesně podle 

stanovených standardů, je povinností antidopingové organizace oznámit pozitivní nález 

sportovci a příslušnému sportovnímu svazu. Ten přijme předběžné opatření, ve většině 

případů se jedná o dočasné pozastavení sportovní činnosti do skončení celého 

vyšetřování. Zároveň jsou sportovci oznámeny další postupy šetření, zejména se jedná o 

možnost analýzy vzorku B, která potvrdí nebo vyvrátí předchozí nález. Pokud došlo 

k porušení jiných antidopingových pravidel, i o tomto musí být sportovec neprodleně 

informován. Je mu sděleno, o jaké antidopingové pravidlo jde, a na základě jakých 

skutečností bylo o obvinění rozhodnuto. Každé obvinění z porušení dopingového 

pravidla musí být bezchybně prošetřeno a zároveň po celou dobu šetření musí platit 

presumpce neviny. Každá obviněná osoba má právo na spravedlivé slyšení, které ji 

musí antidopingová organizace poskytnout. Má právo na spravedlivou a nestrannou 

porotu, právo být zastupován, právo být včas informován, právo na předložení důkazů 

včetně výpovědi svědků a právo na tlumočníka. Prošetření antidopingových přestupků 

má většinou na starost vyšetřovací komise. Proti rozhodnutí této komise se může 

sportovec odvolat, odvolacím orgánem je nestranná instituce. Ta je nezávislá na 

antidopingové organizaci a byla ustanovena na základě pravidel Světového 

antidopingového kodexu. V České republice má toto postavení Rozhodčí komise ČOV, 
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která byla sestavena podle zásad Kodexu. Řídí se schváleným statutem a její hlavní 

devizou je nezávislost na jakýchkoli orgánech sportovních, vládních i soudních. Na 

mezinárodní úrovni je nejvyšší odvolací instancí Sportovní arbitrážní soud v Lausanne. 

V otázkách týkajících se dopingu přijali signatáři Kodexu Sportovní arbitrážní soud 

jako nejvyšší odvolací orgán. 

 

2.1.4 Postihy za porušení antidopingových pravidel 

Disciplinární řízení, týkající se možného porušení antidopingových pravidel, 

podléhá sportovní organizaci, v jejíž kompetenci se konala soutěž, při které byl nález 

učiněn. Sportovní organizace rozhoduje i v těch případech, kdy je provinivší se 

sportovec či jiná osoba jejím členem. Závazek respektovat zákaz dopingu totiž přijaly 

právě sportovní organizace. Proviní-li se sportovec při národní soutěži, řeší jeho 

přestupek národní sportovní svaz, pokud dojde k porušení pravidel na mezinárodní akci, 

například na mistrovství světa, řeší tento prohřešek příslušná mezinárodní federace. Je 

však v její pravomoci řešením pověřit národní svaz. Samotný sportovní klub, jehož je 

proviněná osoba členem, se do řízení vůbec nezapojuje. Postihy za porušení 

antidopingových pravidel jsou zakotveny od roku 2004 v Kodexu. Od té doby jsou 

jednotné pro všechny signatáře. Ve většině případů je principem postihu zákaz závodní, 

trenérské, funkcionářské či manažerské činnosti. Každá osoba je členem sportovní 

organizace na základě dobrovolnosti, a tak může, v krajním případě, dojít k jejímu 

vyloučení ze spolku. Ve smyslu zákona nemůže být provinění proti dopingu 

kvalifikováno jako přestupek či trestný čin. Přestupky a trestné činy jsou totiž přesně 

vymezeny zákonem. Ze stejného důvodu není možné se proti rozhodnutí odvolat právní 

cestou, vyjma podezření na porušení postupu při uplatňování sportovních řádů. Tento 

princip platí bez výjimky jak pro sportovce profesionály, tak pro poloprofesionály či 

amatéry. Zákaz činnosti pro sportovce v žádném případě neznamená, že by dále nemohl 

trénovat, absolvovat kontrolní testy či lékařská vyšetření. Jedním z hlavních požadavků 

se, v průběhu času, stala harmonizace výší trestů a také jejich větší diferenciace podle 

závažnosti provinění. Může se také hodnotit míra zavinění.  Nekompromisně se 

přistupuje k osobám, které se záměrně vyhýbají kontrolám, které nabádají k dopování, 

nebo které jinak brání objektivnímu provedení dopingové zkoušky.  
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2.1.5 Tresty za porušení antidopingových pravidel 

Zákaz činnosti za následující dopingové přestupky:   

 přítomnost zakázané látky nebo jejich metabolitů v těle sportovce 

 použití nebo pokusu o použití zakázané látky nebo metody 

 odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole 

 podvádění nebo pokusu podvádět při dopingové kontrole 

 držení látky nebo látek umožňujících zakázané metody 

je dva roky zákazu činnosti při prvním porušení, čtyři až šest let při druhém a doživotní 

zákaz činnosti při třetím porušení pravidel. 

 

Zákaz činnosti za tyto dopingové přestupky:  

 nelegální nakládání s jakoukoliv zakázanou látkou nebo látkou umožňující 

zakázané metody 

 podávání nebo pokusu o podání nebo aplikaci zakázané látky nebo podporování, 

podněcování, napomáhání, zakrývání skutečnosti nebo jiné spoluviny 

doprovodného personálu 

je minimálně čtyři roky až doživotní zákaz činnosti. Při druhém provinění pak deset let 

až doživotí. Pokud se porušení těchto pravidel týká nezletilého, jedná se o zvlášť hrubé 

porušení pravidel a je uplatněn doživotní zákaz jakékoliv činnosti ve sportu. Navíc, 

pokud jsou takovým chováním porušena i příslušná zákonná opatření, přestupky jsou 

řešeny ve správním nebo trestním řízení. 

 

Zákaz činnosti za 

 nesplnění požadavku dostupnosti sportovce pro testování mimo soutěž včetně 

neposkytnutí požadované informace o pobytu 

je jeden rok a maximálně dva roky, při druhém provinění dva až čtyři roky a při třetím 

doživotní zákaz činnosti. 
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2.1.6 Zmírnění postihu 

Ve výjimečných případech a pouze pokud jsou naplněny podmínky stanovené 

v Kodexu, může být sportovci či jiné proviněné osobě trest snížen či dokonce zrušen. 

Týká se to těchto případů: 

 Jedná-li se o přítomnost látky nebo jejich metabolitů uvedené v Seznamu jako 

specifické. To znamená, že jejich užití mohlo být neúmyslné, neboť jsou 

součástí řady běžně dostupných léků a i jejich schopnost zvyšovat výrazně 

sportovní výkon je malá. 

Postihem je minimálně napomenutí či varování, nanejvýš dva roky zákazu činnosti. Při 

druhém provinění pak jeden až čtyři roky a při třetím doživotní zákaz činnosti.  

 Jedná-li se o přestupek, u něhož může sportovec bez pochybností dokázat, že 

k němu došlo jeho nedbalostí či nedbalostí třetí osoby, bez úmyslu dopovat.  

Pokud doloží, jak se do jeho těla látka dostala, může být zákaz činnosti zkrácen až na 

polovinu. Pokud je však udělen doživotní zákaz činnosti, nesmí být tento snížen na 

méně než osm let. 

 Jedná-li se o takové porušení pravidel, kdy sportovec bez pochybností prokáže, 

že nešlo o zanedbání povinností vůči dopingu, ale že se jedná o sabotáž, 

úmyslné poškození sportovce ze strany soupeře či jiné osoby. 

V těchto případech může být potrestání úplně zrušeno. Jde však o zcela výjimečné 

opatření. Dojde však k anulování dosažených výsledků. Aby se předešlo spekulacím ze 

strany sportovců a jejich doprovodu, je tento postup rušení trestu omezen. Nevztahuje 

se na sportovcův doprovod, neboť ten je zodpovědný, za jeho výběr. Tato výjimka se 

rovněž nevztahuje na jeho lékaře, neboť i toho si má sportovec řádně zvolit. Taktéž 

nelze uplatnit v případě, že k pozitivnímu nálezu dojde díky špatnému označení nebo 

kontaminací potravinových doplňků, i v tomto případě platí, že sportovec odpovídá za 

to, co požije.  

 Jedná-li se o porušení antidopingového pravidla, kdy sportovec zároveň 

napomůže k odhalení nebo prokázání spoluúčasti na porušení antidopingového 

pravidla další osobou. 
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V takovém případě nemůže být trest zákazu činnosti snížen o více než tři čtvrtiny. 

Pokud však byl udělen trest doživotního zákazu činnosti, nesmí být tento snížen na 

méně než osm let.  

Trest zákazu činnosti může být snížen až na polovinu také v případě, že se sportovec 

nebo jiná osoba dobrovolně přizná ještě předtím, než obdržela výzvu k dopingové 

kontrole.  

Zákaz činnosti začíná platit k termínu, kdy je odpovědným orgánem rozhodnuto o 

sankci a tato skutečnost je oznámena sportovci nebo jiné osobě. Tento postup by měl 

zamezit účelovému protahování procesu ze strany sportovce. Během doby zákazu 

činnosti se nesmí sportovec účastnit žádné soutěže řízené sportovní organizací. Tento 

zákaz platí, i pokud by chtěl závodit v jiném sportu, než ve kterém mu byl udělen trest. 

Daná sportovní federace však musí být zároveň signatářem Kodexu. V případě, že byl 

udělen trest delší než čtyři roky, může se sportovec, po uplynutí čtyřleté lhůty, účastnit 

místních sportovních soutěží v jiném sportu. Ty však nesmějí být zároveň kvalifikací na 

národní nebo mezinárodní úroveň. 

2.1.7 Laboratoř dopingové kontroly  

Analýza, která má odhalit případné prohřešky proti antidopingovým pravidlům, se 

zásadně provádí v laboratořích, které mají příslušnou akreditaci. Tu každoročně 

obnovuje WADA (dříve lékařská komise MOV). V současné době existuje třicet pět 

akreditovaných laboratoří. Většina z nich funguje při univerzitách, výzkumných 

ústavech univerzit a fakultních nemocnicích. Podmínkou udělení akreditace je 

každoroční provedení analýzy zaslepených kontrolních vzorků dodaných čtyřikrát do 

roka WADA. Kapacita každé laboratoře je jiná. Závisí na materiálním vybavení 

(prostory, zaměstnanci, přístroje), kontaktech a zájmech sportovních federací a 

antidopingových organizací té dané spádové oblasti. Nejvíc laboratoří je v Evropě 

(devatenáct). Jednou z mnoha podmínek pro udělení akreditace je minimální počet 

ročně provedených kontrol. Laboratoře musí uskutečnit alespoň tisíc pět set analýz. 

Laboratoř v Čechách, fungující již od roku 1984, patří mezi nejmenší. Ročně zanalyzuje 

cca tisíc sedm set testů. Zdaleka největší je v tomto směru laboratoř v Los Angeles 

(v roce 2007 zpracovala třicet osm tisíc pět set vzorků), následuje Německo (devatenáct 

tisíc pět set vzorků v roce 2007), Kanada (patnáct tisíc vzorků v roce 2007), Itálie 
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(jedenáct tisíc vzorků v roce 2007). Poměrně málo analýz je, v poměru k rozlehlosti 

území a počtu vrcholových sportovců, prováděno v Číně (deset tisíc vzorků v roce 

2007) a v Rusku (osm tisíc devět set vzorků v roce 2007).  

Všechny analýzy musí být prováděny v souladu s mezinárodním standardem pro 

laboratoře. Ten je poměrně striktní a obsahuje přísné požadavky na dovednostní 

předpoklady zaměstnanců laboratoře, přesně specifikované prostory a jejich uspořádání 

či vybavenost laboratoří přístroji. Zároveň platí velmi přísná opatření pro samotný chod 

laboratoře. Ta v žádném případě nesmí provádět analýzu jiných vzorků, než těch, které 

jsou součástí testování v rámci národního testovacího programu nebo programu 

mezinárodních federací. Sama nesmí přijímat k analýze vzorky od sportovců nebo jejich 

doprovodu. Vzorky do laboratoře dodávají pouze osoby k tomu pověřené národní 

antidopingovou organizací, organizací, jež provádí dopingové kontroly na mezinárodní 

úrovni nebo pořadatelem mezinárodní sportovní akce. Laboratoř přijímá vzorky pouze 

na základě číselného kódu na odběrových soupravách vzorku A a B, bez bližší 

specifikace testované osoby. Od vydání protokolu o výsledku testů jsou vzorky 

zmraženy a uchovány další tři měsíce, pokud organizace, která je dodala, nepožádá o 

prodloužení této lhůty. Samotné výsledky oznamuje laboratoř příslušné organizaci. Ta 

na základě číselného kódu vzorky identifikuje a jejich výsledek oznámí dotyčnému 

sportovci. 
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2.2 Historie dopingu ve sportu 

2.2.1 Světová historie 

Pokud bychom hledali samotný původ slova doping, setkáme se přinejmenším se 

dvěma různými výklady. Zprávy ze 17. století vypovídají o tom, jak tehdejší kolonisté 

z Nového Amsterodamu pili silný povzbuzující odvar z několika druhů rostlin 

označovaný jako doop. Při náboženských obřadech používali obyvatelé Afriky pálenku 

s výraznými povzbuzujícími účinky, která byla v nářečí, jež se používá v jihovýchodní 

části černého kontinentu, také nazývána doop. V roce 1889 se poprvé oficiálně objevuje 

slovo doping. V anglickém slovníku se tak označovala směs opia a narkotik určená pro 

koně. Přibližně ve stejné době se výraz dop nebo doping používal v Americe pro silný 

výluh z tabáku, který prodejci koní používali k tomu, aby dráž a snáz prodali starého a 

unaveného koně. Později se začaly tyto prostředky používat při závodech koní a psů. 

Rozšířily se také látky jako strychnin, kokain, atropin, heroin a morfin. Podobné 

nečestné praktiky se do Evropy dostaly na počátku 20. století s příchodem amerických 

koní a trenérů. První dopingové aféry s sebou přinesly i první pokusy o vědecké 

zkoumání dopingu. Rakouský Jockey-Club, který byl znepokojený rostoucími případy 

dopingu koní, oslovil ruského chemika Bukovského, který později objevil metodu, jak 

v koňských slinách odhalit stopy alkaloidů. Navazující objevy testů, které umožňovaly 

detekovat zakázané látky ve slinách zvířat, přispěly k výraznému potlačení dopingu 

v jezdeckém sportu. 

Jak by se mohlo zdát, doping není zdaleka fenoménem poslední doby. Lidé od 

pradávna hledali způsoby, jak si zlepšit fyzickou a psychickou zdatnost. Díky kultu 

nadpřirozenosti se v prehistorii stávalo, že bojovníci jedli maso svých poražených 

nepřátel ve víře, že získají jejich sílu. Řada povzbuzujících prostředků se užívala při 

náboženských a kultovních obřadech, kdy měly navodit stavy opojení a zvýraznit 

prožitky. Pravděpodobně vůbec první důkaz a užívání podpůrných prostředků člověkem 

pochází z 3. tisíciletí př. n. l., kdy se na jedné čínské rytině objevuje postava císaře, 

kterak žvýká rostlinu Ephedra vulgaris obsahující stimulační látku efedrin. Pomoc při 

překonávání vzdáleností až 80 km ve vysokohorském terénu hledali indiáni v Peru 

v rostlině Erythroxylum coca, kterou žvýkali spolu s popelem. V Mexiku zase 
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domorodci využívali extrakt z kaktusu Peyote. Pro znásobení účinků těchto látek se 

často používal tabák nebo alkohol. Hlavní rozvoj drog a povzbuzujících látek je však 

spojen s novodobou historií člověka, především s válkami. Ty poskytovaly možnosti 

pro řadu experimentů. Výrazně se do historie dopingu a drog zapsaly zejména obě 

světové války ve 20. století. Pro vojáky bylo nezbytné odbourat únavu, stres, překonat 

fyzické vypětí a naopak posílit odvahu, odolnost a agresivitu. Výrazným katalyzátorem 

byl pak rozvoj chemie, který pomohl řadu látek uměle vytvořit. Vedle hojně 

využívaného alkoholu, začínají své místo zaujímat i nové chemické látky na bázi 

amfetaminu. Pro svou schopnost ovlivňovat nervovou soustavu byl zprvu používán jako 

léčebný prostředek. Pokračující výzkumy dokázaly, že by se amfetaminy mohly 

používat jako prostředek k potlačení únavy, pocitů hladu, žízně a k překonání strachu. 

Hojně užívaným stimulantem byly tzv. Energy-Tablets s benzedrinem, kterých jen 

v britské armádě vojáci spotřebovali 72 miliónů. Snižovaly pocity únavy, zvyšovaly 

bdělost a pohotovost. Problémem se po 2. světové válce stalo obrovské množství 

nespotřebovaných tablet. Ty začaly zaplavovat zejména japonský trh a byly zneužívány 

japonskou mládeží. V německé armádě používali psychostimulující pervitin, který 

působil na podobné bázi jako amfetamin. Díky němu mají uživatelé pocit obrovské 

mentální i fyzické síly, nastupují však halucinace a je narušeno vnímání. Dalšími 

látkami, které byly během válek využívány, byly morfin a heroin. 

Ve vztahu ke sportu také není doping novinkou. Obecně lze říci, že jakmile 

úspěch znamenal slávu, obdiv a finanční prospěch, snažila se řada sportovců dopomoci 

si k lepšímu výkonu i pomocí nečestných metod. Zprávy o dopování sportovců se 

objevují už v antickém Řecku. K tomu, aby si zlepšili výkon, jedli různé druhy hub a 

dalších povzbuzujících prostředků. Je také známo, že řečtí atleti dodržovali přísnou 

životosprávu. Starali se o ně téměř profesionální týmy lékařů a trenérů. V Římě 

gladiátoři potřebovali překonat únavu, a tak užívali celou řadu stimulujících látek. Ve 

středověku sport a jeho obliba spíše stagnovaly, a tak se s jeho výraznějším rozvojem 

setkáváme až v polovině 19. století. Ke zlepšení výkonu se používaly nejčastěji 

strychnin, nitroglycerin, opium, alkohol a kofein. Zasaženými sporty byly především 

cyklistika, lehká a těžká atletika, plavání a veslování. Už v roce 1869 se objevují zprávy 

o trenérech, kteří pro své cyklistické svěřence připravovali směsi heroinu a kokainu, aby 

tak zvýšili jejich vytrvalost během oblíbených sto čtyřiceti čtyř hodin trvajících závodů. 
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Belgičtí cyklisté zase používali tablety nasáklé éterem. Francouzi konzumovali 

kofeinové tablety a Britové zase strychnin, heroin, kokain nebo pili brandy. Začal se 

také inhalovat čistý kyslík. Nastavený trend musel zákonitě skončit tragédií. 

Pravděpodobně první obětí dopingu ve sportu se stal v roce 1886 cyklista Arthur 

Linton. Ani jeho smrt však nevyvolala potřebnou odezvu u uživatelů drog a další úmrtí 

následovala. Rozmach sportu po obnově olympijské myšlenky s sebou zákonitě přinesl i 

rozvoj dopingu. O něm se v souvislosti s olympijskými hrami hovoří už v roce 1904, 

kdy se dochovaly fotografie podpíraného atleta Toma Hickse, který byl během závodu 

dopován injekcemi strychninu. Ten se našel také ve vzorcích vítěze olympijského 

maratonu z roku 1908 Itala Donalda Pietriho. Ten po vběhnutí na stadion několikrát 

zakopl, upadl a závod dokončil jen díky pomoci pořadatelů. Proto byl také později 

diskvalifikován. Další dopingové aféry jsou spojeny především s profesionálním boxem 

a americkým fotbalem. Boxeři používali k hojně užívanému strychninu ještě 

aromatizované alkoholy, koňak a kokainové masti, které jim pomáhaly tlumit bolestivá 

zranění. V americkém fotbale se drogy používaly především pro smazání hranice mezi 

odvahou a bezohledností, agresivitou a brutalitou. Touha vítězit vedla 

k experimentování s řadou látek, u kterých se spíše doufalo, než věřilo v jejich 

schopnosti zvyšovat atletům výkon. Mezníkem v plošném rozšíření drog do sportu se 

stala 2. světová válka.  

Nastalo období amfetaminu a jeho derivátů. Ty nahradily do té doby oblíbený 

strychnin zejména u vytrvalostních sportů. Nepřekvapí, že hlavní skupinou dopujících 

sportovců zůstali v 50. letech cyklisté. Mezi hříšníky byli ale také často boxeři a další 

sportovci. Sportovní svět se začal tímto problémem zabývat až po smrti několika 

sportovců v 60. letech. Na olympijských hrách v Římě v roce 1960 zemřel po požití 

amfetaminu a kokainu dánský cyklista Knut Jensen. Amfetamin byl také příčinou smrti 

cyklisty Toma Simpsona v roce 1967 na Tour de France, která byla dokonce zachycena 

v televizi. O rok později zemřel po vítězství v náročném závodě další cyklista, Francouz 

Yves Mottin. Přes tragické události, které byly spojeny s užíváním amfetaminu, rostla 

obliba dalších drog, především heroinu. Tato droga se stala osudnou překážkáři Dicku 

Howardovi na hrách v Římě a také boxeru Billu Bellovi o tři roky později v roce 1963. 

Rozmach amfetaminu jako společenské drogy, oblíbené zejména mezi mladými lidmi, 

se stal problémem v 60. letech minulého století. Tato droga se stala populární i mezi 
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vysokoškoláky ve Spojených státech, kteří ji hojně zneužívali ke zlepšení vlastního 

sportovního výkonu, zejména v americkém fotbale. Tento jev indikoval prorůstání 

amfetaminu i mimo vrcholový sport. V 70. letech zaujal americký fotbal přední příčku 

v oblasti dopingu a přeskočil tak cyklistiku. V tomto sportu je užívání amfetaminu 

zvlášť nebezpečné, protože smazává hranice mezi odvahou a brutalitou. Nezřídka 

docházelo k bezhlavému napadání soupeře, častým rvačkám a výbuchům hněvu. Situaci 

se pokoušel řešit dokonce i prezident Theodore Roosevelt, ale jeho pokus o reformu se 

nesetkal s velkým úspěchem. Především díky přetrvávajícímu názoru, že tento sport 

vymezuje a testuje psychickou a fyzickou vyspělost hráče. Později amfetamin nahradily 

steroidy, které měly podobné účinky, podporované ztrátou schopnosti kontrolovat 

agresi. S rozvojem detekčních metod, které amfetaminy v těle sportovců snadno odhalí, 

byly v  70. letech tyto látky nahrazeny efedrinem. Spolu s pseudoefedrinem a 

fenylpropanolaminem patří do skupiny látek, které mají podobné účinky jako 

amfetaminy, patří mezi stimulancia a ovlivňují centrální nervovou soustavu. Jsou 

součástí řady volně prodejných léků, zejména na chřipku a nachlazení. Jsou tedy snadno 

dostupné i pro potenciální zneužití sportovci. Poprvé byl efedrin zaznamenán jako 

sportovní doping na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, kdy se našel ve 

vzorcích amerického plavce Ricka DeMonta. Přestože předtím informoval pořadatele o 

užívání léku proti astmatu, byla mu po pozitivním testu odebrána zlatá medaile. Protože 

se časem tyto látky staly součástí řady potravinových a výživových doplňků, setkávali 

se komisaři stále častěji s námitkami, které zpochybňovaly zneužití efedrinu k dopingu. 

Proto byly zodpovědné orgány nuceny zabývat se hranicí, která již představovala rizika 

zneužití pro doping. Další látkou, hojně užívanou nejen sportovci, je kofein. Ten se do 

Evropy dostal v 17. století a od té doby nachází uplatnění jako povzbuzující látka i jako 

lék. Přestože má na sportovní výkon mnohem menší vliv než například amfetaminy, 

jeho popularita je vysoká, zejména díky snadné dostupnosti a sociální akceptovatelnosti. 

Jeho zneužívání však s vývojem ostatních syntetických stimulancií pokleslo. 

Významnou historii má za sebou také kokain. Stimulující a anorektické účinky lístků 

rostliny coca byly známy domorodcům v Peru dávno předtím, než sem zavítali evropští 

dobyvatelé. Inkové cocu používali při dlouhých a náročných cestách a také k překování 

pocitů hladu. Vědcům se podařilo izolovat alkaloid kokain v polovině 19. století. Stejně 

jako u steroidů a amfetaminů byla hlavní příčinou rozšíření této drogy do společnosti 
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světová válka. Na stále se zvyšujícím počtu uživatelů kokainu se neblaze podílel také 

světoznámý psychoanalytik Sigmund Freud, který poukazoval na jeho příznivé účinky 

v boji s rakovinou či paradoxně v léčbě závislostí na alkoholu a morfinu. Problém s jeho 

ilegálním šířením začal v 60. letech ve Spojených státech, ale rychle se šířil také do 

Evropy. Přibližně do stejné doby je datováno první zneužití ve sportu. Hlavními 

uživateli mezi sportovci byli hráči amerického fotbalu. Úmrtí spojená s předávkováním 

kokainem zaznamenáváme už na počátku 80. let 19. století. Potřebnou pozornost však 

vyvolala až smrt tří sportovců v roce 1986 v Americe. Přes evidentní zdravotní rizika se 

však linie užívání kokainu vynořuje dodnes a to i v takových sportech, jakými jsou tenis 

či fotbal. Barbituráty a beta-blokátory též zahrnujeme mezi zakázané látky ve sportu. 

Barbituráty se v medicíně používají k tlumení centrální nervové soustavy již přes sto let. 

Zpočátku byly hojně předepisovány, později se však přišlo na to, že mezi uživateli 

vyvolávají silnou psychickou a fyzickou závislost. Ve sportu se používají k potlačení 

pocitů úzkosti při současném zachování zdravého úsudku a koordinace. Pomáhají také 

kontrolovat svalový třes, a proto jsou využívány ve sportech, kde je zapotřebí pevná 

ruka, jako jsou střelba nebo kulečník. K největšímu zneužití zatím došlo při hrách 

v Mnichově v roce 1972, kdy téměř čtvrtina moderních pětibojařů barbituráty zneužila. 

Dnes se zdá, že jsou na ústupu, především s rozvojem beta-blokátorů. Ty jsou jako léky 

používány především na léčbu migrén, hypertenze a řady úzkostných poruch. Jejich vliv 

na srdeční činnost a krevní tlak je činí ve většině sportů nežádoucími. Je však pravda, že 

v disciplínách, kde je důležité stabilizovat dech, srdeční činnost, potlačit stres a svalové 

třesy, své uplatnění nalézají. Jedná se například o kulečník, šipky, lukostřelbu a střelbu. 

Objevily se záznamy o zneužívání také v šermu a skocích, kde je vyžadována vysoká 

dávka koncentrace, relaxace a přesnosti. K největší diskuzi ohledně beta-blokátorů 

dochází v 80. letech ve spojení s moderním pětibojem a olympijskými hrami. Moderní 

pětiboj sestává z několika disciplín včetně cross-country běhu nebo střelby. Jelikož bylo 

zvykem pořádat tyto disciplíny každou v jiný den, bylo pro sportovce jednodušší 

přizpůsobit si dopingový plán přesně podle sportu, který se ten den konal. Na olympiádě 

v Los Angeles v roce 1984 nebyly beta-blokátory ještě na seznamu zakázaných látek, 

ale každý musel jejich užívání dopředu hlásit. Když příslušné orgány zjistily, že užívání 

těchto látek se stalo záležitostí celých týmů, rozhodly se k restriktivním krokům. 

Pokusy sloučit střelecké a vytrvalostní disciplíny do stejných dní nevedly 
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k zamýšlenému efektu, jen přiměly sportovce používat beta-blokátory se zkrácenou 

dobou působení. Nakonec byly tyto látky zařazeny mezi zakázané a jsou povoleny 

pouze z terapeutických důvodů. Naprosto nový příběh v oblasti dopingu se začal psát 

s objevením účinků steroidů. Jednou z nejpozoruhodnějších věcí je to, jak látky, 

původně objevené pro experimentální vědecké a lékařské účely, rychle pronikají do 

oblasti sportu a jsou zde hojně využívány jako doping. Skvělým příkladem je právě 

objevení anabolických steroidů. Už v 18. století vědci předpokládali, že centrem pro 

tvorbu mužských pohlavních znaků jsou varlata. V 19. století se již vědci pokoušeli 

najít cesty, jak z nich extrahovat chemické látky. V krystalické podobě se podařilo 

izolovat testosteron v roce 1935. Později se přišlo na to, že testosteron patří mezi 

skupinu látek, které ovlivňují mužskou hormonální aktivitu. Dnes je nazýváme 

androgeny. Poprvé se jako lék použil ve 30. letech u pacientů trpících podvýživou. Ve 

stejném období se začaly využívat také pro jiné, než medicínské účely. A to ke zvýšení 

agresivity a síly u německých vojáků. Jako doping u sportovců se začínají objevovat až 

v 50. letech. První zprávy o jejich zneužívání pocházejí ze Sovětského svazu. Na západ 

se začaly steroidy šířit ze dvou hlavních důvodů. Prvním byla snaha Spojených států 

vyrovnat se v období studené války Sovětskému svazu a pak také čistě sobecké důvody 

jednotlivých lékařů, kteří prahli po slávě a bohatství vyplývající z úspěchů jejich 

svěřenců. Proto s podáváním steroidů příliš neváhali. Mezi takové patřil i otec 

anabolických steroidů John Ziegler. Ten však začal být stále více znepokojen rostoucím 

užíváním těchto látek, především poté, když v roce 1956 zjistil, že při moskevských 

hrách museli být členové sovětského týmu dokonce cévkování, aby vůbec mohli 

vylučovat moč. Anabolika totiž způsobují zbytnění prostaty a vylučování moči se stává 

téměř nemožným. Snaha omezit podobné vedlejší účinky vedla ke spolupráci 

s farmaceutickými společnostmi. Jednou z takových byla CIBA. Ta společně 

s Zieglerem vyvinula dianabol, steroid, jenž potlačoval vedlejší účinky, které se 

objevovaly při užívání čistého testosteronu. Dianabol se postupně stal jedním 

z nejoblíbenějších steroidů mezi sportovci v Americe i Evropě. Čím častěji vyhrávali 

nadopovaní sportovci, tím více se začal prosazovat názor, že bez steroidů nelze v 

soutěžích vítězit. Zpočátku byly steroidy výhradně záležitostí silových sportů jako 

například vzpírání. Postupně si však své místo našly i mezi dalšími odvětvími jako jsou 

plavání, vrhačské disciplíny nebo americký fotbal. Nekontrolovatelně se anabolika mezi 
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sportovci šířila minimálně do roku 1976, kdy Manfred Donike vynalezl první spolehlivý 

test na přítomnost steroidů v moči sportovců. Do té doby byly snahy o vymícení 

steroidů pouze utopií jednotlivých sportovních svazů. Představa, že Donikův test 

zamezil užívání steroidů ve sportu, by však byla také předčasná. Olympijské hry 

v Moskvě v roce 1980 byly dokonce nazvány „švindl olympiádou“. Nevěřilo se, že by 

jediný držitel zlaté medaile, nebyl zároveň uživatelem dopingu. Toto však silně 

kontrastovalo s malým počtem odhalených dopingových hříšníků. Je téměř jisté, že za 

tím stojí sovětské tajné služby, které měly za úkol zajistit, aby žádný skandál nezastínil 

sovětský organizační úspěch. Poté však byly vzorky znovu analyzovány profesorem 

Donikem a ten přišel na mnoho sportovců, kteří ve skutečnosti steroidy užívali. 

Navzdory dopingovým kontrolám pokračovalo razantní zneužívání steroidů. Zrodil se 

nový fenomén státem podporovaného dopingu, praktikovaného zejména 

v socialistických zemích. Hlavní snahou bylo dokázat zbytku světa nadvládu 

socialistických sportovců. Důkazy o zrůdnosti tohoto systému, zejména v NDR a 

Sovětském svazu, se na světlo světa dostávají až po roce 1989. Přesto dovedli být 

sportovci při testech čistí. Bylo to však dáno zejména pretesty, které museli všichni 

sportovci podstupovat před většími sportovními akcemi, aby se ujistili, že nebudou 

testováni pozitivně. Tam, kde tento postup nebyl státem schvalovaný, se museli 

sportovci spolehnout na vlastní testy nebo na důmyslné obcházení kontrol. I tak ale 

docházelo k dalším a dalším skandálům. Významné, v souvislosti se steroidy, se staly 

v roce 1983 Panamerické hry v Caracasu. Poté, co byl oznámen záměr testovat 

sportovce na steroidy, došlo k masivnímu odstupování sportovců z her. I přesto bylo 

tehdy devatenáct sportovců pozitivně testováno, především na steroidy. Mnoho 

pozitivních testů se objevilo také na hrách v Los Angeles, přesto, že se jich neúčastnili 

sportovci ze socialistických zemí. Zdaleka nejpobuřlivější případ se stal v roce 1988 na 

hrách v Soulu, kde byl z dopingu usvědčen kanadský sprinter Ben Johnson, vítěz běhu 

na sto metrů. Tato aféra odstartovala novou strategii boje proti steroidům ve sportu pod 

záštitou Mezinárodního olympijského výboru. V souvislosti se steroidy se na scéně 

objevila také diuretika. Steroidy mají jako jeden z mnoha vedlejších účinků zadržování 

vody. Diuretika působí právě proti tomu a způsobují odplavování nadměrné vody z těla. 

Tento účinek je pro uživatele steroidů zajímavý také proto, že pomáhá spolu s močí 

z těla odplavovat také steroidy, které jsou tím pádem obtížněji detekovatelné. 
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Zneužívají se také ve sportech, kde je klíčovým faktorem váha sportovce. Dovedou ji 

totiž během velmi krátké doby rapidně snížit, což oceňují zejména kulturisté, karatisté, 

boxeři nebo gymnastky. Užívání diuretik se poprvé objevuje na počátku 80. let, ale 

mezi zakázané látky byly zařazeny až v roce 1985. Nejznámějšími příklady zneužití 

jsou aféry britského judisty Kerritha Browna, který sice získal na olympiádě v Soulu 

bronzovou medaili, ale později byl pozitivně testován na diuretika. V témže roce byl 

z užívání diuretik obviněn i cyklista Pedro Delgado, který je používal jako maskující 

látku při závodě Tour de France. Jak již bylo uvedeno výše, hlavní uplatnění nacházela 

diuretika právě jako maskovací látka, především pro steroidy. Tak jako v minulosti jiné 

látky, i steroidy začaly být nahrazovány důmyslnějšími prostředky. Nástupce mají 

především v růstovém hormonu a krevním dopingu. Růstový hormon (hGH) je jednou 

z novějších dopingových metod. Byl vynalezen v 80. letech jako náhrada přírodního 

růstového hormonu a byl získáván z podvěsku kůry mozkové. V medicíně se používá 

k léčbě poruch růstu. První prokázaná zneužití této látky ve sportu se objevují na konci 

80. let. Jedním z mála zdokumentovaných případů zneužití hGH k dopingu je případ 

kanadské sprinterky Angelly Issajenko, která přiznala užívání této látky spolu s dalšími 

prostředky. Hlavním důvodem obliby této látky mezi sportovci jsou jednak podobné 

účinky, jaké mají steroidy, ale zejména jejich téměř nemožná zjistitelnost. Tato látka je 

více využívána tam, kde je zapotřebí budovat muskulaturu spíše než tam, kde je 

zapotřebí skutečná síla. Proto se objevuje jeho užívání i mezi adolescenty, kteří prahnou 

především po kosmetických změnách své postavy. Protože hGH se využívá především u 

sportů anaerobního charakteru, byla velká snaha najít účinný podpůrný prostředek i pro 

sporty aerobní. Tím se bezpochyby stal krevní doping. Podstatou krevního dopingu je 

zvýšení transportní funkce krve zvýšením počtu červených krvinek. Díky tomu krev 

dovede vést do svalů více kyslíku a tím zvyšuje odolnost organismu vůči zátěži. Může 

se tak dít pomocí transfúze vlastní nebo dárcovské krve. Jednou z metod krevního 

dopingu je odejmutí určitého množství krve z těla sportovce. Z takto odebrané krve se 

izolují červené krvinky a dojde k jejich zmrazení. Mezitím organismus přirozeně obnoví 

výchozí počet červených krvinek. V době závodů potom dojde k transfúzi dříve 

získaných krvinek zpět do těla a tím se uměle zvýší počet červených krvinek a tím 

pádem i jejich schopnost transportovat do svalů více kyslíku. Krevní doping je účinný 

především ve sportech, kde je zapotřebí výdrž, jako jsou cyklistické závody, běhy na 
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dlouhé tratě nebo lyžování. První zvěsti o zneužívání tohoto druhu dopingu se objevují 

v 70. letech 20. století. V té době byly však testy na krevní doping ještě v plenkách a 

dokazování tudíž velice obtížné a možné prakticky pouze přiznáním. K tomu poprvé 

došlo v roce 1981, kdy se finský žokej, účastnící se mimo jiné olympiády v Mnichově, 

doznal, že těsně před hrami podstoupil krevní transfúzi. Další odhalení přišlo v polovině 

80. let, kdy osm členů cyklistického týmu Spojených států, včetně olympijského vítěze 

a držitele světového rekordu, přiznalo užití krevního dopingu pouhé dva dny před 

olympijskými hrami v Los Angeles, kde získali devět medailí. To, co bylo snad ještě 

šokující, bylo zjištění, že o všem věděl jak lékař týmu, tak i jeho trenér. Přesně určit do 

jaké míry se krevní doping rozvinul, je velice obtížné, hlavně vzhledem k absenci 

relevantních testů, které by ho dokázaly potvrdit nebo vyvrátit. Veškeré závěry jsou 

tudíž závislé na přiznání jednotlivých hříšníků. To potvrzuje i fakt, že od poloviny 80. 

let nedošlo k podobnému odhalení, jaké učinili američtí cyklisté. Může to být dáno 

dvěma faktory. Zaprvé větší opatrností dopujících sportovců a jejich doprovodu a 

zadruhé přesunem jejich zájmu k jiným druhům dopingu, zejména k využívání účinků 

hormonu erytropoetinu. Ten dovede ovlivnit výkon krve hormonálně a nenese tak 

s sebou taková rizika jako krevní doping. Stejně jako tělu vlastní hormon erytropoetin, 

tak i synteticky vyráběný EPO dovede stimulovat tvorbu červených krvinek z kostní 

dřeně. Užívání EPO se stalo populární znovu mezi cyklisty a lyžaři. První podezření se 

objevují už v roce 1987. Důležitým aspektem, díky kterému se EPO dostal na přední 

příčky dopingových látek, se opět stala absence důvěryhodného testu. Proto se lze jen 

domnívat, v jakém rozsahu se EPO užíval. Jde to však odvodit z přemíry úmrtí 

sportovců, zejména cyklistů, mezi lety 1987-1991. Příčinou smrti dvanácti holandských 

a osmi dánských cyklistů byla různá srdeční selhání. Ty jsou také považována za hlavní 

vedlejší účinky nadměrného užívání EPO.  

2.2.2 Historie dopingu v Čechách  

V Čechách má sport svou dlouholetou tradici. Jeho rozvoj ve světě logicky 

působil i na změny, které nastaly v Československu.  Všichni ve sportu zúčastnění 

včetně lékařů, trenérů a funkcionářů se snažili o vytvoření co nejlepších podmínek, díky 

kterým by se sport udržel na stávající vysoké úrovni a byl dobrým konkurentem pro 

ostatní země. Bohužel musíme v této souvislosti uvažovat o trendu a rozvoji dopingu ve 
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světě. To se logicky promítlo i do organizace sportu v Československu. To bylo součástí 

socialistického bloku, což ovlivňovalo i samotné postoje sportovních autorit. Stále více 

se prosazovalo vítězství za každou cenu. Hlavním cílem bylo dokázat politickému 

soupeři sílu a nadvládu. Doping v tomto období zaujímal při plnění těchto cílů 

podstatnou a nezastupitelnou roli. Jako protiklad se jeví pokrytecká snaha deklarovat 

boj s dopingem vůči mezinárodním sportovním autoritám.  Obecně můžeme období 

dopingu v Československu rozdělit do následujících časových úseků.   

Před rokem 1980 se pravděpodobně dopovalo velice živelně. Sportovci užívali 

zvolené prostředky na doporučení trenérů nebo lékařů. Nezřídka dopovali i bez jejich 

vědomí. V roce 1970 proběhlo v Praze setkání představitelů tělovýchovných organizací 

východního bloku. Ti měli za úkol definovat pojem dopingu, sestavit seznam 

dopingových látek a způsoby jejich kontroly. V návaznosti na toto jednání přijal 

Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy (ÚV ČSTV) v roce 1971 

usnesení o zásadních opatřeních proti dopingu, seznamu zakázaných látek i způsobu 

jejich kontroly. Dalším důležitým okamžikem bylo přijetí směrnice, která definovala 

způsob provádění dopingové kontroly v ČSSR. Tu přijal ÚV ČSTV v roce 1979. 

Organizaci těchto kontrol měla mít na starosti komise, zřízená k tomuto účelu na popud 

ÚV ČSTV. Již tehdy byla v Praze moderní laboratoř, kde bylo možné provádět 

dopingové kontroly. Byla však stále častěji využívána k účelu zjišťování čistoty 

vybraných sportovců před odjezdem na důležité sportovní soutěže. V tomto období 

můžeme vysledovat zárodky jakési dvojtvářnosti ve vztahu ke kontrole a postihu 

dopingu. Socialistické státy sice naoko podporovaly snahy Mezinárodního 

olympijského výboru (MOV) o potírání dopingu, na druhé straně však nečinily takřka 

nic, co by ke skutečným výsledkům vedlo. Přistižení sportovci nebyli ve většině případů 

ani trestáni, jen jim byl zakázán start na nadcházející sportovní akci.   

Období od roku 1980 – 1984 se vyznačovalo trendem tzv. státem řízeného 

dopingu. Po olympiádě v Moskvě se vedení československého sportu začalo aktivně 

podílet na podávání a podpoře dopingu. Za prvního iniciátora můžeme považovat 

tehdejšího předsedu ÚV ČSTV, který požádal o zřízení tajné laboratoře a speciální 

komise, která by měla za úkol podávat dopingové prostředky. Ministerstvo 

zdravotnictví poté přijalo odpovědnost za vlastní realizaci a odborné řízení celého 

projektu. Místo pojmu doping se začal používat termín „podpůrné prostředky“ a právě 
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ministerstvo zdravotnictví vydává soubor opatření k zabezpečení jejich výzkumu a 

kontroly.  Iniciativu v oblasti distribuce zakázaných látek přijímá ČSTV, který 

prostřednictvím speciálního pracoviště nakupuje a dále distribuuje dopingové 

prostředky. Představy nejvyšších funkcionářů o organizaci podávání podpůrných látek 

však úplně naplněny nebyly. ČSSR se tak nedostala na úroveň NDR nebo Sovětského 

svazu. Tyto státy byly dokonalostí a propracovaností svých dopingových politik 

proslulé. Bylo to dáno nejspíše tím, že se u nás nedostávalo takového počtu lékařů a 

trenérů, kteří by byli ochotni se do dopování svých svěřenců v takové míře zapojit. 

Možná proto se časem iniciativy chopilo samo vedení ČSSR a pod záštitou ministerstva 

zdravotnictví zřídilo v roce 1985 tzv. Ústav národního zdraví pro vrcholový sport (ÚNZ 

VS), který měl za úkol zabezpečovat komplexní podpůrnou péči vrcholových 

sportovců. Byl vydán soubor pokynů, podle kterých se mimo jiné měli řídit lékaři při 

podávání dopingových látek, určovalo se množství a dávky jednotlivých podpůrných 

prostředků nebo datum a termíny kontrolních dopingových testů. Za peníze vyčleněné 

k tomuto účelu ze státního rozpočtu nakupoval ÚNZ VS dopingové látky. Do takto 

připraveného programu byli zařazeni vrcholoví sportovci, zejména atleti, cyklisté, lyžaři 

nebo vzpěrači. Každý z nich byl nucen podepsat prohlášení o zachování mlčenlivosti a 

podrobit se veškerým pokynům. V případě porušení těchto pravidel následovalo 

vyřazení z reprezentace. Podobné podmínky platily také pro lékaře a trenéry. I takto 

zamýšlený plán však nesplnil daná očekávání a ozývaly se stále více hlasy některých 

trenérů a funkcionářů, které volaly po větší svobodě a možnosti experimentování. Proto 

bylo od roku 1987 organizování dopingu převedeno na jednotlivé sportovní svazy a 

lékaře.  

Oficiálně skončilo dopování pod medicínským dohledem v roce 1988, kdy nové 

vedení ÚV ČSTV přijalo dohodu o ukončení podpory dopingu a vydalo zákaz 

preventivních dopingových kontrol před soutěžemi. Významným mezníkem v obratu 

dopingové politiky u nás bylo také vyhlášení Charty proti dopingu, kterou vydal MOV 

jako reakci na veřejné pobouření dopingem, které následovalo po olympijských hrách 

v Soulu.  

Po roce 1989 přišla přirozená snaha o nápravu pověsti československého sportu. 

V roce 1990 vyhlásil Český olympijský výbor (ČOV) ve spolupráci s Československou 

konfederací sportovních a tělovýchovných svazů Československou chartu proti 
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dopingu, která byla 20. února 1991 podepsána všemi federálními sportovními svazy, 

tělovýchovnými a sportovními organizacemi a institucemi podílejícími se na výchově 

sportovců. 10. června 1991 vznikl Antidopingový výbor ČSFR, jehož součástí byla také 

exekutiva zodpovědná za provádění dopingových kontrol v souladu s novou směrnicí 

přijatou 1. ledna 1992 a nazvanou Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. 

Analýzou odebraných vzorků byla pověřena Laboratoř dopingové kontroly v Praze. 

Významným formálním krokem v boji proti dopingu ve sportu se stala ratifikace 

Evropské antidopingové konvence v roce 1995. Od této chvíle neleželo břímě boje proti 

dopingu jen na bedrech sportovních svazů, ale část zodpovědnosti se přenesla také na 

vládní instituce, především na ministerstva zdravotnictví a školství. 
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2.3 Zakázané látky a metody dopingu 

Látky, které sportovci užívali do 19. století, byly nejčastěji získávány z rostlin, 

živočichů nebo pocházely z mikrobiologických zdrojů. Z rostlin se využíval nejčastěji 

kokain nebo morfin, u zvířat to byly steroidy a z mikrobiologie pak penicilin nebo 

streptomycin. Všechny tyto látky pomáhaly překonávat zdravotní potíže, ale také se 

postupně začaly prosazovat jako přípravky, které mohou být zneužity při sportovních 

kláních. Polovina 20. století znamenala obrovský posun v syntéze látek získávaných 

z rostlin a živočichů, stejně tak jako vývoj dalších skupin prostředků na 

mikrobiologické bázi. Od poloviny 20. století můžeme pozorovat obrovský rozvoj a 

rozšíření farmaceutického průmyslu. Chemici stále objevovali a dodnes objevují nové 

léky a zdokonalují ty stávající. Jedním z hlavních problémů, kterým čelí antidopingové 

organizace, je marná snaha udržet s těmito farmaceutickými giganty krok. MOV se o to 

snaží alespoň tím, že každoročně obnovuje a doplňuje Seznam zakázaných látek a 

metod dopingu. Přestože řada mezinárodních sportovních organizací přizpůsobuje tento 

seznam specifikům vlastních sportů, zůstává hlavním a určujícím pro veškeré sportovní 

kluby, svazy a sportovce jako takové. MOV v něm identifikuje tři základní kategorie 

zakázaných látek nebo metod. První jsou třídy dopingových látek, kam patří např. 

steroidy, stimulancia, diuretika, hormony a další látky. Mezi zakázané metody potom 

patří krevní doping, chemická a fyzikální manipulace se vzorky a do třetí skupiny patří 

látky zakázané při určitých sportech. Sem řadíme alkohol, marihuanu nebo beta-

blokátory. K tomu, aby byla další látka zapsána na Seznam, musí splňovat minimálně 

dvě ze tří následujících kritérií (12, s. 13):  

 existuje lékařský nebo jiný vědecký důkaz, že látka nebo metoda má potenciál 

zvýšit sportovní výkon,        

 existuje lékařský nebo jiný vědecký důkaz, že látka nebo metoda představuje 

potenciální riziko pro zdraví sportovce,      

 existuje důkaz o tom, že použití látky nebo metody poškozuje ducha sportu. 

Látka nebo metoda však může být na Seznam přidána i v případě, že existuje 

důkaz, že dovede maskovat jiné látky nebo metody. Zařazení látek na Seznam je 
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konečné. Zakázané látky mohou být na Seznam zapsány jako skupina např. steroidy, 

nebo jako jednotlivé látky. Zároveň však Seznam není výčtem všech zakázaných látek, 

uvádí nejčastěji zneužívané látky dané skupiny s dovětkem … a další látky s podobnými 

biologickými účinky nebo podobnou chemickou strukturou. U některých látek, které 

dovede tělo samo produkovat, nebo jsou součástí běžných léků, se udává maximální 

tolerovaná hladina jejich metabolitů v moči sportovce. Kromě dělení látek, které jsem 

uváděla výše, se dopingové prostředky rozdělují ještě podle jiného kritéria a to na látky 

zakázané stále, tzn. při soutěži i mimo ni. Do této skupiny patří látky a metody, které 

dovedou zvýšit výkon jak při soutěži, tak i připravit výhodnější podmínky pro trénink 

nebo látky a metody, které maskují ostatní zakázané látky. Další skupinou jsou potom 

látky, které jsou zakázány jen při soutěži. Třetí skupinou jsou látky zakázané v určitých 

sportech a poslední skupinou jsou specifické látky.  

2.3.1 Látky zakázané stále  

Do této kategorie patří anabolické látky (označují se S1), hormony a příbuzné 

látky (S2), Beta-2 agonisté (S3), látky s antiestrogenní aktivitou (S4), diuretika a ostatní 

maskovací látky (S5). 

2.3.1.1 S1 - Anabolické látky 

Do této skupiny látek zařazujeme androgenní anabolické steroidy a ostatní 

anabolické látky.  

Androgenní anabolické steroidy 

Podle původu rozlišujeme steroidy na endogenní a exogenní. Endogenní steroidy 

produkuje tělo přirozeně. Exogenní není tělo schopné samo vytvořit, dostávají se tak do 

těla pouze zvenčí. Obě tyto skupiny mají androgenní účinky, což znamená, že působí na 

tvorbu maskulinních znaků. Zároveň se vyznačují také anabolickými účinky, vyvolávají 

růst svalové hmoty. Hlavním mezníkem v užívání steroidů byla izolace testosteronu 

v krystalické formě v roce 1935. Poté následovala celá řada výzkumů, které měly jediný 

cíl, najít další a další syntetické anabolické steroidy. Testosteron, jako hlavní 

představitel této skupiny látek, má dvě hlavní charakteristiky. Je androgenní a má 

anabolické účinky. Právě snaha oddělit od sebe tyto dvě vlastnosti byla hnacím 

motorem pro řadu chemiků. Snažili se o získání steroidu, který by měl pouze anabolické 
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účinky, bez toho aniž by působil androgenně. To se však nikdy úplně nepodařilo. I proto 

tyto látky nazýváme androgenní anabolické steroidy. Mezi jejich hlavního představitele 

řadíme testosteron. Ten je produkován jak v mužském, tak i v ženském těle. U žen je 

však jeho produkce několikanásobně menší a slouží hlavně k vyvážení účinků ženského 

pohlavního hormonu estrogenu. U mužů je pak jedním z jeho nejdůležitějších úkolů 

utváření primárních a sekundárních pohlavních znaků. V medicíně se využívá 

anabolických účinků steroidů u pacientů, kteří trpí podvýživou. Dále je podáván při 

poruchách jeho přirozené tvorby k zajištění normálního vývoje sekundárních 

pohlavních znaků a sexuálního chování. Pro sportovce je právě testosteron 

nejpřitažlivější a to proto, že podporuje tvorbu bílkovin a má tak anabolické účinky. 

Další z této skupiny látek je dehydroepiandrosteron (DHEA), který působí na centrální 

nervovou soustavu a zlepšuje některé kognitivní funkce, např. paměť. Mezi hlavní 

důvody rozšíření této skupiny látek patří anabolické účinky, které mají vliv na tvorbu 

svalové hmoty i svalových schopností. Další pozitivní vliv mají na rychlejší regeneraci 

po zátěži a vyšší výdrž díky zvýšené tvorbě červených krvinek. Ovlivňují také chování 

sportovce, zvyšují agresivitu. Hlavně DHEA navíc pomáhá sportovci překonávat 

depresivní stavy a navozuje pocity pohody.  

Lékařské využití steroidů je popsáno výše a pozitivní účinky na jednotlivá zranění nebo 

onemocnění jsou nesporné. U sportovců, dopujících se anaboliky, ale musíme vzít 

v úvahu dva zásadní rozdíly. Zaprvé se ve většině případů jedná o zdravé jedince, tudíž 

příjem steroidů má jiné, než terapeutické využití a zadruhé dávky, které sportovci 

užívají, jsou několikanásobně vyšší, než ty určené k léčení. Dokonce se nezřídka 

vyskytuje jev zvaný stacking. Jedná se o velmi nebezpečné kombinování různých druhů 

steroidů a jejich množství. Z těchto důvodů lze vysledovat řadu nebezpečí, která jsou 

spojena s nadměrným nefyziologickým příjmem steroidů. Mezi ty nejnebezpečnější 

patří poruchy reprodukčního systému, poruchy oběhového systému a krve, poškození 

jater, změny chování a psychické poruchy, poškození pohybového systému či riziko 

nádorových onemocnění. Dalším rizikem je přenos HIV či žloutenky při neopatrném 

nitrožilním podání. 

Mezi nejoblíbenější anabolické steroidní látky patří zmíněný testosteron a nandrolon. 
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Ostatní anabolické látky 

Do této skupiny jsou zařazeny látky, u kterých můžeme také pozorovat anabolické 

účinky. Jedním z hlavních představitelů je clenbuterol. Vyplavuje hormon inzulín a 

zvyšuje jeho aktivitu v organismu. Zprostředkovaně tak působí na zotavení svalů po 

výkonu, nárůst svalové hmoty a redukci tukové tkáně. 

2.3.1.2 S2 - Peptidové hormony, růstové látky a příbuzné látky  

Tuto třídu látek považujeme v současné době za nejvíce nebezpečnou. Existují 

pro to dva hlavní důvody. Řadu těchto látek tělo produkuje samo, tudíž je velice 

nesnadné odhalit, zda se látka do těla dostala přirozenou cestou nebo pomocí dopingu. 

Některé z nich mají navíc velice krátký poločas rozpadu a jsou tím pádem detekovatelné 

jen několik hodin či desítek minut. Pro řadu hormonů a příbuzných látek navíc 

neexistují spolehlivé a nezpochybnitelné zjišťovací metody. Od roku 2005 do této 

skupiny látek řadíme erytropoetin (EPO), růstový hormon (hGH), inzulínu podobný 

růstový faktor (IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF), gonadotropiny (LH, hCG), 

inzulín, kortikotropiny a další látky s podobnou chemickou strukturou či biologickými 

účinky.  

Erytropoetin  

Jedná se o hormon, který je tvořen především ve speciálních buňkách ledvinových 

tělísek. Působí v kostní dřeni na receptory kmenových buněk a způsobuje jejich 

přeměnu na červené krvinky. Jejich hlavním úkolem je transport dýchacích plynů. 

Vedou kyslík od plic k cílovým tkáním a odtud odvádějí kysličník uhličitý. V cílových 

tkáních se kyslík zapojuje do procesu aerobní fosforylace, což je nejefektivnější způsob 

získávání energie. Platí pravidlo, že čím více červených krvinek v těle, tím více kyslíku 

pro tkáně a tím lepší aerobní výkon. Normální podíl červených krvinek na objemu krve 

je u mužské populace třicet osm procent až čtyřicet osm procent. Po podání EPO 

dochází k jeho nárůstu na padesát procent až padesát šest a více procent. V době, kdy 

neexistovala spolehlivá metoda detekce syntetického EPO, byly právě hodnoty 

hematokritu rozhodující pro to, aby byl sportovci povolen start v závodu. Nejednalo se 

o klasickou dopingovou kontrolu s jednoznačným závěrem, zda sportovec dopoval či 

nikoliv. Antidopingové autority se tímto způsobem snažily bojovat s uměle přijímaným 

EPO, a pokud byl v těle sportovce zjištěn hematokrit vyšší než padesát procent, byl mu 
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ze zdravotních důvodů start v závodě zakázán. Mezi hlavní zdravotní rizika dopování 

EPO patří zvýšený systolický tlak a viskozita krve, alergické reakce a křečové stavy, 

možný přenos infekčních onemocnění včetně HIV či žloutenky.  

Růstový hormon (STH)  

Je velice důležitý hormon produkovaný podvěskem mozkovým. Jeho hlavní 

úlohou je podpora růstu všech orgánů v těle. Nejdříve byl extrahován z podvěsků 

mozkových zemřelých lidí a opic. Na počátku 80. let byla vynalezena metoda výroby 

syntetického STH. V medicíně byl původně využíván především při léčbě poruch růstu. 

Ve sportu se využívá především jeho anabolických účinků. Podporuje růst svalů, méně 

však jejich sílu. Sportovci věřili, že by tento hormon mohl plně nahradit androgenní 

anabolické steroidy. S tím, jak se zdokonalovala dopingová kontrola na anabolika 

v průběhu i delší dobu před soutěžemi, hledali sportovci látku, která by dokázala 

eliminovat vysazení steroidů několik týdnů před důležitou sportovní událostí. 

K úplnému přechodu od steroidů k STH však nedošlo. Je to dáno především jeho 

vysokou cenou a také účinkem, buduje svalovou hmotu, ale nezvyšuje její sílu. Další 

možná oblast zneužití je ve snaze mnoha jedinců dosáhnout v období růstu větší tělesné 

výšky. Ta je u některých sportů, zejména basketbalu nebo skoku do výšky, jedním ze 

stěžejních předpokladů úspěchu. Hlavní nebezpečí při užívání STH jsou gigantismus při 

nekontrolovaném podávání u mládeže, akromegalie, kloubní problémy a rizika spojená 

se zakoupením STH na černém trhu. 

Inzulínu podobné růstové faktory (především IGF-1) 

Tyto hormony se tvoří zejména v játrech. K popsaným účinkům růstového 

hormonu dochází nepřímo právě stimulací inzulínu podobných růstových faktorů. Proto 

jsou důvody zneužití podobné jako u samotného růstového hormonu, nárůst tělesné 

výšky, svalové hmoty a formování postavy. Zdravotní rizika jsou stejné jako při užívání 

růstového hormonu či anabolik.  

Mechanické růstové faktory (MGF) 

Jedná se o techniku genové terapie. Vědcům se podařilo zásahem do genu IGF-1 

vytvořit jeho novou variantu MGF. Ten je v těle tvořen i přirozeně a má za úkol 

aktivovat svalové buňky ve svalové tkáni. Díky uměle vytvořenému MGF se zvyšuje 

schopnost regenerace svalů a také významně podporuje nárůst svalové hmoty, jak bylo 

prokázáno výzkumy na zvířatech. Přestože se jedná o velice mladou metodu bez 
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ověřených účinků, už si našla cestu i mezi sportovce a předpokládá se, že bude 

v nejbližších letech velkou hrozbou a zároveň výzvou pro antidopingové organizace. 

Gonadotropiny (LH, CG) 

Jde o látky zakázané pouze u mužů. V organismu řídí funkce pohlavních žláz. 

Luteinizační hormon (LH) podněcuje tvorbu biologicky aktivního testosteronu, který 

působí na mužskou pohlavní diferenciaci. Jeho dostatečné množství je předpokladem 

pro potenci, normální libido, podporuje krvetvorbu, ovlivňuje chování každého jedince 

a má anabolické účinky. CG je hormon, který také stimuluje produkci testosteronu. 

Navíc, pokud je podáván injekčně, nedochází k narušení vlastní schopnosti jedince 

produkovat testosteron a spermie, tak jako se s tím setkáváme u dlouhodobějšího 

podávání steroidů. Důvodem pro zneužívání těchto látek je proto zejména tvorba 

testosteronu a s tím spojený nárůst svalové hmoty.  

Existují zajisté i rizika, která jsou s používáním těchto hormonů spojena. Jedná se o 

lokální otoky, bolesti a alergické reakce v oblasti vpichu. Ale také závažnější poruchy 

spojené s nadměrným vyplavováním steroidů, jako je gynekomastie, poruchy funkce 

jater a další. 

Inzulín  

Jeho hlavní význam je v metabolismu cukrů. Glukózu transportuje do cílových 

systémů, do svalových, tukových a jaterních buněk. Přirozeně tvorbu inzulínu ovlivňuje 

hladina cukru v krvi. Pokud je ho v těle nedostatek, dochází k hyperglykémii. Tento 

stav, kdy se v těle zvyšuje množství cukrů je doprovázen pocity žízně, poklesem 

hmotnosti, tvorbou velkého množství moče a také poruchami vědomí. Pro sportovce je 

jeho aplikace zajímavá z několika důvodů. Zvýšené množství glukózy a vyšší tvorba 

glykogenu v játrech vede k rychlejšímu zotavení organismu po zátěži. Mají rovněž 

anabolický účinek. Jeho užívání však sebou nese také zdravotní rizika, především ve 

formě hypoglykemie, stavu, kdy se v těle nedostává cukrů. Tento stav neblaze ovlivňuje 

centrální nervový systém. Časté jsou také pocity hladu, slabosti, únavy, poruchy vidění. 

S injekční aplikací inzulínu jsou samozřejmě navíc spojena rizika přenosu infekčních 

onemocnění. 

Kortikotropiny  

Jedná se o látky, které tvoří spolu s mnoha dalšími podvěsek mozkový. Tyto však 

produkují adrenokortikotropní hormon (ACTH). Ten stimuluje činnost kůry nadledvin. 
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Z jednotlivých částí nadledvin jsou působením kortikotropinů vyplavovány steroidní 

hormony, kortikosteroidy. Ty mají protizánětlivé účinky a mohou také ovlivňovat 

náladu. Sportovci se k užívání těchto látek uchylují zejména při snaze odstranit letargii 

a únavu před soutěží či závodem. Jsou samozřejmě využívány i jeho protizánětlivé 

účinky, kdy se zmírňují příznaky bolesti či otoku. Hlavním problémem při umělém 

užívání ACTH se pak stává snížení jeho přirozené produkce, což s sebou nese riziko 

nedostatku kortikosteroidů díky degeneraci nadledvin a činí tak sportovce více 

náchylným k možné infekci. 

Na Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2010 byly zařazeny další 

příklady růstových faktorů, jež ovlivňují syntézu proteinů svalů, vaziva a šlach, krevní 

zásobování, využívání energie nebo regenerativní kapacitu. Jedná se např. o růstový 

faktor odvozený z krevních destiček (PDGF), fibroblastové růstové faktory (FGFs), 

vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF) a hepatocytový růstový faktor (HGF). 

Tato skupina zakázaných prostředků byla dále doplněna o preparáty odvozené od 

krevních destiček (např. plasma obohacená krevními destičkami, „blood spinning“) při 

nitrosvalovém podání.  

K významnému průlomu došlo 24. listopadu 2009, kdy byl odhalen vůbec první 

případ dopování růstovým hormonem hGH. Proviněným byl hráč rugby Terry Newton, 

kterého odhalil mimosoutěžní test provedený britskou národní antidopingovou 

organizací. Newtonovi byl udělen trest zákazu činnosti na dva roky. 

2.3.1.3 S3 - Beta-2 agonisté 

Podporují činnost vegetativního nervového systému. Ten řídí funkce vnitřních 

orgánů a krevního oběhu. Uvolňuje chemické látky, které se váží na velmi citlivé 

receptory, které se nacházejí na jednotlivých orgánech, a vyvolávají potřebnou reakci. 

Beta-2 agonisté se dokážou na tyto receptory také navázat a způsobí stejnou odpověď, 

kterou by jinak řídila sympatická část vegetativního nervového systému. V medicíně se 

využívají zejména v inhalační formě k uvolnění dýchacích cest při dušnosti či 

astmatických záchvatech. Právě schopnost rozšiřovat dýchací cesty vede k jejich 

zneužívání ve sportu. Umožňuje totiž vyšší příjem kyslíku a jeho zapojení ve svalech. 

Působí také na snižování množství tuků. Stimulují totiž specifické receptory, které při 

dlouhodobém užívání uvolňují volné mastné kyseliny z tukové tkáně a tak snižují její 
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množství. Na organismus působí i nepřímo, stimulací tvorby inzulínu. O jeho 

anabolických účincích jsem se zmiňovala v předchozí kapitole o hormonech. Mezi 

rizika mohou patřit změny oběhového systému, bolesti hlavy, změny chování. A 

samozřejmě také rizika spojená s vyšším množstvím inzulínu v těle.  

2.3.1.4 S4 - Antagonisté a modulátory hormonů.  

Do této skupiny látek řadíme tři podskupiny: inhibitory aromatáz, modulátory 

selektivních estrogenních receptorů (SERM) a ostatní estrogenní látky.  

Inhibitory aromatáz 

Aromatáza je enzym, který způsobuje přeměnu testosteronu na estradiol. Zatímco 

testosteron má pro sportovce řadu pozitiv jako např. anabolický účinek nebo zvýšení 

produkce červených krvinek, estradiol má účinky takřka opačné. Působí na ukládání 

tuků a na snižování počtu červených krvinek. Právě pomocí inhibitorů aromatáz se 

sportovci snaží tomuto přirozenému ději zabránit. Výsledkem je méně aktivní role 

estradiolu a výraznější působení testosteronu. Estradiol také kontroluje vyplavování 

luteinizačního hormonu, který významně podporuje tvorbu testosteronu. Nedostatek 

estradiolu tudíž vyvolá jeho zvýšenou produkci a s ní i větší množství testosteronu. 

Důvod užívání inhibitorů aromatáz je tedy snaha snižovat množství estrogenů a tím 

působit na méně výrazné ukládání tuků v těle a hlavně snaha zvýšit množství 

testosteronu. Ten poté působí anabolicky v cílových tkáních, urychluje zotavení po 

intenzivním tréninku či stimuluje produkci erytropoetinu. I tento způsob dopingu 

s sebou nese rizika. Mimo jiné nižší množství estrogenu způsobuje kožní reakce, 

ospalost, zažívací potíže, bolesti svalů a kloubů.   

Modulátory selektivních estrogenních receptorů (SERM) a ostatní antiestrogenní 

látky 

Váží se na estrogenové receptory a působí tak, že v některých receptorech aktivitu 

estrogenů tlumí a v některých ji naopak nahrazují. Účinky i rizika jsou podobné jako u 

inhibitorů aromatáz. 

2.3.1.5 S5 - Diuretika a ostatní maskovací látky  

Tato skupina látek zahrnuje prostředky, které slouží především k maskování 

použití jiných dopingových látek nebo metod.               
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Diuretika 

Jedná se o látky, které svým působením zvyšují množství a obsah definitivní 

moči. Ta je tvořena v ledvinách a jejím hlavním posláním je odvádět cizorodé nebo 

nadbytečné látky ven z těla. V medicíně se využívají u pacientů trpících otoky, otravami 

či vysokým tlakem. Díky nim totiž dochází k odstranění vody, minerálů a jiných látek 

z těla. Pro sportovce mají několik významů. Umožňují snížit hmotnost, pomáhají 

odstranit jiné dopingové látky z těla díky vyšší tvorbě moči, díky snížení množství vody 

v organismu pomáhají zviditelnit kresbu vybudovaných svalů. Zdravotní rizika jsou 

spojena především s dehydratací organismu. Tento stav je doprovázen poklesem 

krevního tlaku, zažívacími potížemi s bolestmi břicha a průjmy, narůstající únavou, 

bolestmi hlavy, neklidem či podrážděním. Při intenzivní pohybové aktivitě 

v extrémních klimatických podmínkách hrozí rozvrat vnitřního prostředí sportovce 

spojený se selháním ledvin a oběhového systému. Pokud jsou diuretika užívána 

dlouhodobě, dochází ke zvyšování množství vápníku v krvi a naopak jeho poklesu 

v kostech. Hrozí tedy osteoporóza či tvorba kamenů močových cest.  

Jiné maskující látky 

Patří sem epitestosteron, probenecid, inhibitory alfa-reduktázy a 

plazmaexpandéry. Jde především o látky, jejichž příjem kryje užití jiných dopingových 

látek a metod.  

Epitestosteron 

Hormon, který se tvoří současně s testosteronem. Jeho množství je ku testosteronu 

vždy v určitém poměru. Díky této zákonitosti mohly antidopingové laboratoře snáze 

zjistit doping steroidy. Požadovaného poměru se dopující sportovec snaží dosáhnout 

právě příjmem epitestosteronu.      

Probenecid 

Také pomáhá při snaze zabránit detekci určitých dopingových látek. Navíc 

prodlužuje působení některých látek v organismu. Mezi nepříznivé účinky patří zažívací 

potíže se zvracením a nechutenstvím, kožní vyrážka nebo vzácně i selhání ledvin        

Inhibitory alfa-reduktázy 

Opět je řadíme mezi maskující dopingové látky. Brání dokázání příjmu určitých 

typů steroidů. Nedochází totiž k jejich metabolické přeměně a následnému vyplavení 
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z těla, které se dá zjistit. Zdravotními riziky je snížené libido a hrozící impotence u 

mužů.      

Plazmaexpandéry 

Jedná se o látky, které mění parametry jiných látek v krvi. Mění poměr krevní 

plazmy k pevným částicím krve, v podstatě zvyšují krevní objem a tím pádem relativně 

sníží množství dopingových látek. Zejména se takto kryje použití erytropoetinu. 

2.3.2 Metody zakázané stále 

2.3.2.1 M1 - Zvyšování přenosu kyslíku 

 Klíčovým faktorem u vytrvalostních sportů je množství kyslíku, který je dopraven 

do pracujících svalů. Přenos dýchacích plynů mezi plicními sklípky a cílovými tkáněmi 

mají na starosti červené krvinky. Jejich nejdůležitější složkou je bílkovina hemoglobin, 

která dovede vázat kyslík. Platí pravidlo, že čím více červených krvinek v těle sportovce 

koluje, tím více kyslíku je dopraveno do pracujícího svalu a zvyšuje se odolnost vůči 

zátěži. Proto se ve sportu objevila snaha uměle zvýšit počet červených krvinek.   

Krevní doping 

Nejčastěji se tak dělo pomocí tzv. autotransfuze, kdy se sportovci několik týdnů 

před soutěží odebere větší množství krve, asi čtyři sta až devět set mililitrů, které se 

poté, co se sportovcovo tělo s touto ztrátou vyrovná a vytvoří přirozenou hladinu 

hematokritu, vpraví zpět do jeho oběhu. Tím se uměle zvýší množství červených 

krvinek. Stejného efektu se může dosáhnout také pomocí heterotransfuze, kdy se do 

krevního řečiště vpraví krev dárce. Obě tyto metody jsou velice odborně i technicky 

náročné, proto se postupem času začal stále více uplatňovat doping erytropoetinem, 

uměle vytvořeným hormonem, který zvyšuje produkci červených krvinek. Od roku 

2000 však existuje metoda, která dovede užití EPO poměrně spolehlivě odhalit, proto se 

odborníci obávají opětovné renesance metody krevního dopingu.  

Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku 

Protože aplikace dárcovské krve s sebou nese řadu rizik, především spojených 

s její kompatibilitou, vědci se snažili najít další látky, které umožní zvýšit spotřebu, 

přenos nebo dodávku kyslíku. Výsledkem jsou zatím známé látky založené na 

modifikaci hemoglobinových produktů (např. krevní náhražky na bázi hemoglobinu) a 
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další podobné látky. Dodávání kyslíku zakázáno není. Mezi hlavní rizika patří 

znečištění krve bakteriemi, které tvoří toxické látky a mohou později vyvolat šok, rizika 

spojená s dodáním dárcovské krve s odlišnou krevní skupinou, kdy dochází k obranným 

reakcím organismu a samozřejmě zvýšená viskozita krve, která může způsobit i selhání 

srdce. 

2.3.2.2 M2 - Chemická a fyzikální manipulace  

Jedná se metody, při kterých se sportovec snaží o podvod, jehož výsledkem je 

porušená integrita a platnost odebraných vzorků. Řadíme sem například užití látky, 

která sníží tvorbu moči nebo kryje odhalení některých zakázaných dopingových 

prostředků, přímou manipulaci s odebraným vzorkem moči během dopingové kontroly, 

nebo snaha, aby konečný odebraný vzorek moči putující do laboratoře, nebyl močí 

samotného sportovce. Mezi nejčastější metody patří cévkování a záměna nebo úprava 

moči. Cévkování je proces, při kterém se vymění obsah močového měchýře sportovce. 

V praxi se to provádí tak, že sportovec se před samotnou kontrolou vyprázdní a poté si 

pomocí cévky vpraví do močového měchýře moč jiné osoby. Záměna nebo úprava moči 

je v praxi také velice častou formou podvodu. Sportovec může mít například moč jiné 

osoby ukrytou někde na těle a poté při samotném odběru využije nepozornosti komisaře 

a místo své vlastní moči použije cizí. Nově jsou také zakázány nitrožilní infuze. Svým 

obsahem mohou totiž zabránit odhalení některých dopingových látek a metod. Zákaz 

infuzí se nevztahuje na takové, které byly legitimně přijaty v průběhu nemocničních 

zákroků nebo během klinických výzkumných aktivit. Hlavní rizika těchto metod jsou 

spojena především s přenosy různých infekcí a nemocí. Při neodborném provedení 

cévkování u muže se mohou objevit poškození močové trubice a měkkých tkání v jejím 

okolí. 

2.3.2.3 M3 - Genový doping 

Tento způsob dopingu se stává pro antidopingové organizace stále větší hrozbou. 

Prokazatelné výsledky, které se objevují v medicíně ve výzkumu genů, se logicky 

stávají objektem zájmu nepoctivých sportovců. Rizikové jsou zejména experimenty 

s DNA. Ta je upravována za pomoci živočišných nebo bakteriálních látek. Většina 
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těchto pokusů se provádí na zvířatech, nelze ale vyloučit jejich zneužití u lidí. Prozatím 

také chybí jakékoliv výzkumy, které by objasňovaly případné nežádoucí účinky. 

Definice genového dopingu byla poupravena a nyní jsou zakázány tyto metody 

transferu buněk nebo genových elementů (např. DNA, RNA) a použití 

farmakologických nebo biologických látek, které modifikují genovou expresi. 

2.3.3 Látky a metody zakázané při soutěži 

Tato skupina zahrnuje látky a metody, které jsou zakázány ve všech sportech 

pouze při soutěži. Mimo vlastní závod je může sportovec užívat, ale za předpokladu, že 

jejich účinnost odezní před jeho začátkem. 

2.3.3.1 S6 – Stimulancia 

Nervový systém řídí všechny volní i mimovolní činnosti organismu. Zároveň je 

jedním z rozhodujících faktorů sportovní činnosti v tréninku i při soutěži. Stimulancia 

jsou látky, které působí právě na centrální nervový systém. Většinou vedou ke vzniku 

euforie, snížení pocitu únavy, excitaci, pocitu nahromaděné energie nebo pocitu 

schopnosti dosáhnout mimořádného výkonu. Některé látky mají anorektické účinky. 

Také se dovedou vázat na specifické receptory řady tkání a ovlivňují tak řadu jejich 

funkcí. Například obsazení beta-2 receptorů uvolňuje hladkou svalovinu v dýchacích 

cestách. 

Amfetaminy 

Jedná se o jedny z nejčastěji užívaných stimulancií. Povzbuzují centrální 

nervovou soustavu tím, že navozují stejné fyziologické a biochemické změny 

v organismu, jaké se v něm aktivují při nebezpečí nebo stresu. V takovém případě je 

aktivován sympatický nervový systém, s tím je spojeno zvýšení průtoku krve svaly, 

zvýšení ostražitosti a koncentrace. Při tomto procesu se z nadledvinek uvolňuje hormon 

adrenalin. Látky, které mají podobné účinky jako adrenalin, se nazývají 

sympatomimetika a jedním z nich je právě amfetamin. Pro sportovce mají význam hned 

z několika důvodů. Dovedou sportovce psychicky připravit na významnou sportovní 

událost, navozují pocity naplnění energii, odvrácení únavy, vlastních psychických či 

fyzických schopností či narůstající sebedůvěry a euforie. Snižují pocity hladu 

ovlivňováním centrálního nervového systému. Jejich užívání však sebou nese řadu rizik. 
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Mezi ty nejzávažnější patří nepříznivé změny chování, poruchy spánku nebo deprese. 

Často způsobují bolesti svalů, kloubů, zrychlené dýchání, zvýšený krevní tlak a 

zrychlenou srdeční frekvenci. Snižuje se také schopnost odvádět vyprodukované teplo 

z těla, což může v extrémních klimatických podmínkách způsobit až tepelné selhání 

organismu. Navození příjemných pocitů se také pro sportovce může stát nutnou 

potřebou a užívání amfetaminů může snadno přerůst v závislost. Pocit potlačené únavy 

a vlastní síly mohou vést k podcenění vzniklých nebo probíhajících poranění, které 

může způsobit zhoršení stávajícího stavu či dokonce k trvalému poškození zdraví. 

Efedrin (také pseudoefedrin, fenylpropanolamin, katin a jejich deriváty)  

Má podobné účinky jako amfetamin. Jeho zneužívání začíná v 70. letech 20. 

století. Rozšířil se ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé se začalo s kontrolami zneužívání 

amfetaminu a zadruhé mnoho lékařů přišlo na závažné zdravotní komplikace, které 

s sebou užívání amfetaminu nese. Fyziologicky působí na zvýšení krevního tlaku a 

srdeční frekvence, psychologicky zvyšuje ostražitost a navozuje pocity euforie. Výtažky 

z rostlin, které jsou zdrojem efedrinu, se objevují i v běžně prodávaných lécích či 

energetických nápojích. Proto je, stejně jako u například u kofeinu, tolerována určitá 

hladina těchto látek v krvi. Důvody, pro které může být efedrin ve sportu zneužíván, je 

zejména jeho schopnost ovlivnit centrální nervový systém, v důsledku čehož dojde 

k pocitům rychlejšího odstranění únavy, navození pocitů pohody, klidu a duševní 

svěžesti. Má také anorektický účinek a slouží také jako prostředek k utlumení bolesti a 

zánětlivých projevů některých zranění nebo nemoci. Dokáže uvolňovat svalstvo 

dýchacích cest, což je výhodné u sportů, kde záleží na pocitu snadnější a lepší ventilace 

(plavání, vytrvalostní sporty). Zdravotní rizika jsou podobná jako u amfetaminů, i když 

o něco méně závažná. V extrémních případech se můžeme setkat s halucinacemi, 

psychózami, nervozitou nebo úzkostmi.  

Kokain  

Patří do třídy sympatomimetik, stejně jako amfetaminy a má i podobné účinky. 

Zvyšuje krevní tlak, zrychluje tep i dechovou frekvenci a rozšiřuje oční zorničky. Byl 

užíván už v dávné minulosti jihoamerickými kmeny při náboženských rituálech. Jedná 

se o výtažek z listů keře Erythroxylon coca. Ovlivňuje centrální nervovou soustavu a 

má významný vliv na změny nálad. Kokain působí v té části mozku, která zodpovídá za 

reflexy, emoce, sexuální pochody a paměť. Účinky po požití kokainu nastupují do 
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několika minut a trvají i tři hodiny. Má také mírné lokální anestetické účinky. Jeho 

hlavní devizou je však schopnost navodit příjemné pocity euforie, vlastních schopností, 

snižuje pocity únavy a stimuluje organismus k vyšší aktivitě. Je však potřeba zdůraznit, 

že se jedná o čistě subjektivní pocity. U některých jedinců může paradoxně vyvolat 

opačné pocity úzkosti, neklidu a strachu. Má také anorektické účinky, které mohou být 

u některých sportů přínosné.  Metabolické a oběhové změny, které nastávají po požití 

kokainu, jednoznačně zhoršují schopnost organismu předvést kvalitní sportovní výkon, 

zejména u sportů vyžadujících vytrvalost. Dopingové zneužití této látky tak přichází 

v úvahu u méně náročných, krátkodobých sportovních aktivit. Pozitivní nálezy u 

některých sportovců tak lze vysvětlit spíše rekreačním, společenským užitím této látky. 

Rizika spojená s kokainem tkví hlavně v silné závislosti, která nastupuje poměrně velmi 

rychle, zvýšeném krevním tlaku a srdeční frekvenci, psychickými poruchami a 

halucinacemi a také se sníženou schopnosti termoregulace. 

Pro rok 2010 byl na Seznam zařazen znovu pseudoefedrin. Jako doping je 

považována koncentrace v těle sportovce vyšší, než 150 µg/ml. Pseudoefedrin byl 

zakázanou látkou ve sportu do roku 2003 (v množství vyšším, než 25 µg/ ml). Výsledky 

výzkumů Monitorovací skupiny WADA, která má za úkol sledoval látky, které sice 

nejsou na Seznamu, ale které představují pro sport určitá rizika, za posledních pět let 

potvrdily neustálé zvyšování koncentrace pseudoefedrinu v moči. Vedle toho existují 

jasné důkazy zneužívání pseudoefedrinu v některých sportech, kde jeho koncentrace 

mnohonásobně převyšuje obvyklou koncentraci.  Navíc vědecké studie potvrdily, že 

v určitých koncentracích má pseudoefedrin potenciál zvyšovat sportovní výkon. Proto 

se expertní komise Monitorovací skupiny rozhodla pseudoefedrin znovu zařadit na 

Seznam zakázaných látek a metod dopingu. Vzhledem k tomu, jak je široká dostupnost 

léků obsahujících pseudoefedrin, doporučuje WADA, aby znovuzavedení 

pseudoefedrinu jako dopingu bylo podporováno informační a vzdělávací kampaní všech 

zainteresovaných stran. 

Narkotika  

Slouží především k tlumení bolesti. Od 16. do poloviny 19. století se v medicíně 

k analgetickým účinkům používalo především opium. Na počátku 19. století se podařilo 

získat jeden z prvních derivátů opia, morfin. Mezi další narkotika, u kterých se 

využívají podobné vlastnosti, patří diamorfin (heroin) a metadon. Postupně tyto 
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alkaloidy v medicíně nahradily opium.  Působí na centrální nervový systém, kde tlumí 

určitá centra, zodpovědná za bolest, strach a úzkost. Také mají vliv na snížení 

koncentrace. Stimulací dalších receptorů vytváří pocity euforie, tlumí dech a aktivitu 

hladkého svalstva organismu. Je obecně přijímáno, že narkotika nemají přímý vliv na 

zvýšení sportovního výkonu závodníka. Ovlivňují ho nepřímo a to hlavně tím, že 

závodníkovi umožňují, díky potlačení bolesti, setrvávat v závodě či pokračovat 

v tréninku. Také snižují práh bolesti, což je přínosné hlavně v době přípravy, kdy se tím 

pádem zvyšuje tolerance k náročnějšímu tréninku. Působením na centrální nervovou 

soustavu a navozováním pocitů euforie, mohou pomáhat překonávat stres a napětí před 

důležitou sportovní událostí. Tlumivý efekt na dechové centrum a hladkou svalovinu, 

kdy dojde k poklesu krevního tlaku, frekvence dýchání i srdeční frekvence, vedoucí 

k celkovému zklidnění, je také v určitých sportech zajímavý. Mezi hlavní rizika užívání 

patří snižování hodnot srdeční frekvence, dechu a krevního tlaku, což může vést 

k poruchám dýchání či jeho zástavě. Opakovaný příjem navíc vede ke vzniku závislosti 

a tolerance. Obecně lze říci, že užívání narkotik, zejména heroinu, přichází 

z mimosportovního postředí. 

2.3.3.2 S8 – Kanabinoidy 

Jedná se o produkty z rostliny konopí. Patří sem zejména marihuana a hašiš. 

Aktivní složkou je THC, látka, která působí na centrální nervový systém se silnými 

psychoaktivními účinky. Dále ke kanabinoidům řadíme méně biologický aktivní 

cannabiol a neaktivní cannabidiol. Po jejich požití dochází k velmi individuálním 

změnám chování, vnímání a emočních prožitků. Obecně jsou známé stavy klidu, míru, 

bezstarostnosti, uvolnění a štěstí. Někdy však dochází k přesně opačným účinkům, 

pocitům tísně, strachu, hrůzy a dokonce agresivity. Zajímavý je také analgetický účinek, 

díky němuž je snaha využívat tyto látky i v medicíně. Do těla sportovce se může malé 

množství např. marihuany dostat i pasivním vdechnutím, proto jsou pro účely 

dopingové kontroly stanoveny limity tolerovaného množství této látky v těle. Důležité 

je podotknout, že marihuana je v těle detekovatelná i několik měsíců po použití, proto 

se důrazně doporučuje, aby sportovci s touto společenskou drogou ani 

neexperimentovali. Mezi hlavní rizika patří především to, že jsou jakousi vstupní 

branou do světa tvrdých a nebezpečných drog. Mají také vliv na změnu chování, 
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vedoucí až k agresivitě, působením na centrální nervový systém snižují motivaci 

k tréninku či zápasové aktivitě, snižují koordinaci, prostorovou orientaci a přesnost 

prováděného pohybu. Dlouhodobé užívání způsobuje poruchy tvorby spermií a výpadky 

paměti. 

Pro rok 2010 bylo objasněno, že do této sekce spadají také syntetické kanabinoidy.  

2.3.3.3 S9 - Glukokortikosteroidy  

Jedná se o hormony, které mají stejné účinky, jako přirozeně produkované 

kortikosteroidy nadledvinkami v době stresu. Mají silné analgetické a protizánětlivé 

účinky. V lékařství jsou používány také při léčbě astmatu, uvolňují dýchací cesty. Ve 

sportu jsou však zneužívány i pro svůj glukokortikoidní účinek, kdy zvyšují koncentraci 

glukózy v krvi. Ta je zdrojem energie pro tělo v době zátěže. Další devizou je jejich 

analgetický účinek, kterého se využívá při léčbě lokálního poranění. Snižují otoky a 

tlumí doprovodné bolesti. Zakázané jsou pouze, pokud se podávají orálně, rektálně, 

nitrožilně nebo nitrosvalově. Taková aplikace vyžaduje terapeutickou výjimku. Pokud 

jsou však podávány nitrokloubně, ve formě inhalace nebo lokální injekcí, žádná 

omezení se na ně nevztahují. Jako hlavní rizika se řadí pocity neklidu, zmatenosti, 

depresí spojené s tím, že dovedou ovlivňovat centrální nervovou soustavu. Velké 

nebezpečí je spojeno s injekční aplikací, která zvyšuje riziko přenosu závažných 

onemocnění. Mění také oběhový systém, když zvyšují počet některých krevních 

elementů, mění také srdeční rytmus a zvyšují krevní tlak.  

2.3.4 Látky zakázané v určitých sportech  

Jedná se o látky, které mají potenciál zvyšovat sportovní výkon jen v určitých 

sportech. Proto nejsou zakázány plošně, ale jen v určitých odvětvích. Snahou je však 

také chránit zdraví sportujících. O jejich zákazu si rozhodly samy mezinárodní 

sportovní federace. 

2.3.4.1 P1 - Alkohol neboli etanol 

Jedná se o nejrozšířenější a zároveň nejakceptovanější společenskou drogu. Jeho 

přítomnost je u sportovců zjišťována dechovou zkouškou nebo odběrem krve. Působí na 

centrální nervovou soustavu a vyvolává celou škálu pocitů od mírné euforie přes 
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deprese až po úplné paralyzování funkcí organismu. Je zakázán u těch sportů, kde jeho 

užití ohrožuje bezpečnost (motoristické sporty, skoky na lyžích) nebo může zvýšit 

výkon (střelba na cíl). U každého sportu, kde je alkohol považován za doping, jsou také 

stanoveny hraniční limity jeho stop v krvi. Jeho užívání je však ve většině sportů spíše 

na škodu, protože způsobuje únavu, špatnou koordinaci, snižuje vytrvalost, protože 

zvyšuje množství krve v periferních cévách a snižuje ji tak v pracujících svalech.  

   

2.3.4.2 P2. Beta-blokátory  

Jsou zneužívány v těch sportovních odvětvích, kde je pro dosažení dobrého 

výsledku nutný klid, pevná ruka při míření na cíl, soustředění a přesně prováděné 

pohyby. Beta-blokátory jsou látky, které významně ovlivňují funkce vegetativního 

nervového systému tím, že blokují receptory. Proto se k nim nemohou dostat příslušné 

hormony a vyvolat klasickou reakci organismu. Pro některé sportovce jsou zajímavé 

tím, že blokují účinek některých hormonů, zejména adrenalinu. To se projeví tím, že se 

určitým způsobem redukuje kardiovaskulární systém, snižuje se tepová frekvence a 

minutový srdeční výdej. Zpomalení srdeční frekvence potlačuje nepříjemný pocit 

bušení na hrudi a zlepšuje podaný sportovní výkon zejména u střelby, kulečníku, šipek 

nebo lukostřelby. Na centrální nervový systém působí tím, že dovedou upravovat vjemy 

a emoce jedince. Mohou potlačit nepříznivé předstartovní stavy včetně stresu, neklidu, 

úzkosti a strachu, pro některé sportovce také velmi nepříjemný emoční stres končetin. 

Eliminací těchto nepříznivých faktorů může jedinec dosáhnout lepších sportovních 

výsledků především v odvětvích, kde je důležité celkové zklidnění, sedace, neměnná 

poloha či kontrola pohybů a také schopnost nevnímat okolní rušivé vjemy. I příjem 

beta-blokátorů je spojen s určitými riziky. Snižuje krevní tlak a srdeční výkon, objevují 

se změny chování a jejich vliv na tlumení pocení může vést až k tepelnému selhání 

organismu.  

2.3.5 Specifické látky 

Jedná se o látky, které jsou obsaženy v mnoha volně dostupných léčebných 

přípravcích, a mohou tak velice snadno umožnit neúmyslné porušení antidopingových 

pravidel. Platí pro ně také předpoklad, že je malá pravděpodobnost jejich zneužití jako 
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dopingového činitele. Pokud se přeci jen u sportovce přítomnost některé z této skupiny 

látek najde, je možno stanovit snížený postih a to za předpokladu, že sportovec může 

jasně dokázat, že užitím této látky nezamýšlel zvýšit svůj sportovní výkon.   
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3 Metodologie 

3.1 Interview 

Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání 

vyprávění, kladení otázek lidem a získávání odpovědí. Dotazování obecně zahrnuje 

různé typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů. Tyto metody se mohou použít 

samostatně, jako je tomu v dotazníkových šetření, nebo v kombinaci s jinými metodami 

(4, s. 235). 

Interview neboli osobní dotazování či rozhovor je výzkumná metoda, která je 

založena na komunikaci tazatele s dotazovaným tváří v tvář. Je jedním 

z nejtradičnějších způsobů dotazování. Využívá se tří hlavních způsobů osobního 

dotazování podle míry formalizace. 

 

Nestandardizované interview 

Tento typ rozhovoru je využíván častěji v kvalitativních výzkumech, při 

výzkumech dosud málo známého, nezmapovaného problému, nebo v případě, kdy jsou 

dotazované osoby v některé oblasti odborníky a je od nich očekáváno, že o věci řeknou 

víc, než by bylo možné předem vtěsnat do otázek a alternativ odpovědí. (9, s. 86) 

 

Standardizované interview 

Jeho průběh je dán pomocí předem připravených otázek. Pořadí otázek je také 

přesně dáno a zpravidla jsou dostupné i varianty odpovědí. Je nezbytný neutrální postoj 

tazatele. V žádném případě by neměl hodnotit nebo komentovat získané odpovědi. 

Standardizované interview je vzhledem ke své podstatě dobře zpracovatelné pomocí 

statistických postupů. 

 

Polostandardizované interview 

Tato forma rozhovoru zpravidla postrádá některou z charakteristik 

standardizovaného rozhovoru. Má využívat výhod jak standardizovaného, tak i 

nestandardizovaného rozhovoru, ale zároveň je postižen i nevýhodami obou 

předchozích. Mezi nevýhody patří jeho velká náročnost na tazatele, obtížná statistická 
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zpracovatelnost výsledků, případně to, že téma rozhovoru je předem dáno bez ohledu na 

zájem respondenta. (9, s. 86) 

Ve své práci jsem využívala nestandardizované rozhovory se zaměstnanci 

Českého antidopingového výboru, abych získala podrobnější informace o fungování 

uvnitř antidopingového výboru a jejich pohled na současný stav a vývoj dopingu 

v Čechách.  

3.2 Pozorování 

Pozorování je součást denního života. Každý z nás pozoruje dění kolem sebe, do 

paměti ukládá skutečnosti, na základě kterých poté vyvozuje určité závěry. Podstata 

pozorování jako metody sběru dat je v podstatě stejná, jen je obohacena o řadu kroků, 

které zlepšují vypovídající schopnost a zvyšují spolehlivost. Hlavní podstatou 

pozorování je skutečnost, že probíhá bez aktivní účasti pozorovaného nebo pozorované 

události. Uskutečňuje se v rozsahu, který je předem dán. Je prováděno pozorovatelem, 

který je odborně připraven, což zajistí, aby charakteristiky pozorování byly 

kontrolovatelné, hlavně z hlediska objektivnosti, spolehlivosti a validity. 

Pozorování může být: 

 Zřejmé či skryté – Lepší variantou je pozorování skryté, protože pozorované 

osoby se chovají přirozeně. Pravděpodobně nejjednodušším způsobem je použití 

záznamového technického zařízení, např. videokamery. Probíhá-li pozorování 

jako zjevné, pak je potřeba počítat s určitým zkreslením získaných údajů. 

 Strukturované či nestrukturované – Rozdíl mezi strukturovaným a 

nestrukturovaným pozorováním je dán závazností pokynů, jak má pozorování 

probíhat, co má být zaznamenáno aj. U strukturovaného pozorování je 

pozorovatel přesně instruován o postupu a rozsahu pozorování i způsobu 

záznamu. Při nestrukturovaném pozorování dostává pozorovatel pouze úkol a 

požadavky na data, která by měl přinést. 

 Přímé či nepřímé – Přímým pozorováním se rozumí pozorování, které probíhá 

současně s pozorovaným jevem. Je typické pro pozorování projevů chování, 

zjišťování frekvence zákazníků či návštěvníků aj. Nepřímé pozorování se týká 

následků či výsledků určité lidské činnosti. 
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 Osobní či s použitím technických zařízení – Osobní pozorování je založeno na 

použití smyslových orgánů pozorovatele. 

 Pozorovaná situace může být přirozená nebo uměle vyvolaná. Pozorování 

v přirozených podmínkách se dá použít u všech situací, kdy pozorovatel 

neovlivňuje chování pozorovaných. Příkladem může být měření frekvence 

zákazníků u výstavního stánku, chování lidí před výlohou. Příkladem 

pozorování v uměle vyvolaných, ale přitom pokud možno přirozených 

podmínkách, jsou např. skupinové rozhovory. (11, s. 45-47.) 

3.3 Vývojová studie 

Vývojová studie je zkoumání změn v čase jednoho nebo několika veličin nebo 

fenoménů (25). Tuto metodu jsem použila k objasnění vývoje antidopingové politiky. 

Pochopení tohoto vývoje je nezbytné pro porozumění současným trendům a 

současnému vývoji fenoménu dopingu.  

3.4 Zkoumání dokumentů 

Analýza dokumentů patří k standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak v 

kvantitativním výzkumu. Dokumenty mohou být podrobeny analýze z různých hledisek. 

Za dokumenty se mohou obecně považovat veškeré stopy lidské existence (4, s. 184) Ve 

své práci jsem studovala především knihy, příspěvky v odborných publikacích, 

příslušné zákony a akademické práce.  

Proces zpracování dokumentů má tyto fáze: 

 Začíná se definicí výzkumné otázky 

 Definuje se to, co se bude považovat za dokument. Podle této definice se bude 

postupovat určitým způsobem při sběru dokumentů. Snažíme se vyhledat 

všechny relevantní dokumenty.  

 Provádí se pramenná kritika (externí a interní posouzení dokumentů). 

 Následuje interpretace dokumentů zaměřená na hledání odpovědi na položené 

otázky a vypracování zprávy. (4, 185) 
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3.5 Popisná analýza 

Jedná s o jednu z nejrozšířenějších metod používaných při vyhotovování 

výzkumných projektů. Jejím účelem je poskytnutí přesných informací o konkrétních 

aspektech zkoumaného prostředí. Představuje souhrn metod, které vycházejí jak 

z primárních dat, tak i z těch sekundárních, mezi které patří např. firemní zprávy, interní 

dokumenty, výzkumné zprávy, články v odborných časopisech a ročenkách. Zároveň 

umožňuje tato data komentovat.  

Postup popisné analýzy: 

 Stanovení cíle 

 Vyhledání obsahových jednotek, vytyčení určitého problému, který budu 

vzhledem ke stanovenému cíli sledovat 

 Určení souboru materiálů 

 Čtení 

 Systematické sledování 

 Postupné zaznamenávání výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů 

 Rozbor a hodnocení (19, s. 40). 
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4 Analytická část 

4.1 Mezinárodní rozměr antidopingové politiky 

Sport je bezesporu záležitostí celosvětovou, tím pádem i účinný boj s dopingem 

vyžaduje spolupráci napříč všemi zeměmi světa. Veškerá opatření z oblasti antidopingu 

mají povahu mezinárodní. Hlavní cíle antidopingové politiky jsou:  

 chránit a zajišťovat základní právo každého jedince na sportování bez dopingu, 

propagovat zdraví a rovnoprávný přístup pro každého 

 s ohledem na kontrolu a prevenci dopingu zajistit koordinaci, harmonizaci a 

efektivitu mezinárodních i národních antidopingových programů 

Podle toho, do jaké míry stát zasahuje do problematiky dopingu, se rozlišují tři základní 

přístupy. 

Státem kontrolovaný systém 

Pro tento systém je typické, že stát obvykle přijme speciální právní předpis, 

upravující oblast dopingu. Ten většinou stanovuje práva a povinnosti osob při zacházení 

s dopingovými látkami. Dohled nad dodržováním takového předpisu je svěřen buďto 

nově zřízenému orgánu či organizaci, nebo je jím pověřen stávající orgán státní správy. 

Pokud dojde k porušení předpisu, je to řešeno ve správním řízení správními orgány. 

Pokud to příslušný právní řád připouští, za nejzávažnější porušení může následovat i 

trestní stíhání. O státem kontrolovaný systém se jedná i tehdy, je-li ustanovení 

upravující tuto oblast zahrnuto do již existujících právních předpisů, které s dopingem 

věcně souvisejí. Dohled je pak zajištěn příslušnými orgány, do jejichž působnosti 

předpis spadá. Typickým příkladem státem kontrolovaného systému je Francie. 

Decentralizovaný systém 

Řešení problematiky antidopingové politiky v decentralizovaném systému leží 

především na bedrech nevládního sektoru, zejména sportovních organizací. Státní 

orgány se do problematiky zapojují hlavně v oblasti mezinárodní spolupráce, kdy 

přijímají mezinárodní smlouvy a závazky. Vláda ve většině případů také zajišťuje 

nezbytné finanční prostředky a technické zázemí. Tato podpora je však ve většině 

případů vázána na řádné provádění antidopingové politiky. Pravidla týkající se dopingu 
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jsou vesměs zakotvena v předpisech sportovních organizací a vztahují se tak jen na 

subjekty, které je dobrovolně, většinou svým členstvím, přijímají. Tam, kde se 

vyskytuje tato podoba antidopingové politiky, je doping chápán především jako 

problém sportovního světa, bez většího vlivu na zbytek populace. Takovou zemí je 

například Velká Británie.  

Smíšený systém  

Tento systém spoléhá na rovnováhu mezi činností nevládních sportovních 

organizací a státu. Vypadá většinou tak, že stát vytvoří právní rámec a samotná 

antidopingová politika je pak vykonávána buďto společně, nebo výhradně nestátními 

sportovními organizacemi. Zvláštní právní předpisy také upravují oblasti, které jsou pro 

společnost zvláště nebezpečné a jejich úpravy v rámci nevládních organizací by byly 

nedostatečné. Antidopingové organizace nebo agentury mají v tomto systému zvláštní 

postavení. Na jejich činnosti se totiž často podílejí jak vlády, tak sportovní organizace 

současně. Přestupky proti dopingovým pravidlům jsou většinou řešeny na úrovni 

sportovní organizace, mohou však být také předmětem soudního řízení. Takové 

přestupky se vesměs týkají nelegální výroby, distribuce, dovozu, držení či nabízení 

dopingových látek.  

Toto rozlišení je spíše orientační. V praxi se jako nejefektivnější ukázal smíšený 

systém. V něm totiž státy, jako subjekty mezinárodních dohod, přijímají a plní 

především mezinárodní závazky a úmluvy, přičemž více pružné sportovní organizace 

stanovují vlastní nástroje antidopingové politiky. 

Tvorba antidopingové politiky je obecně ovlivněna dvěma zásadními faktory. 

Jedním z nich je komplikovanost celého problému dopingu a druhým pak jeho 

dynamický charakter. Komplikovanost lze ilustrovat na několika případech. Nejsnadněji 

však, když vezmeme v úvahu, že je nezbytné vytvořit takovou politiku, která bude 

fungovat na národní i mezinárodní úrovni, která musí být společná pro přibližně třicet 

Olympijských federaci a podobné množství ne-olympijských federací, a která vyžaduje 

spolupráci zhruba sta vlád s významným počtem sportovců účastnících se 

mezinárodních soutěží. Dynamiku zase snadno vysvětlí neustálé a většinou úspěšné 

hledání nových látek a metod, které bude těžší odhalovat. Dále je možné v tomto 

smyslu poukázat na stále rostoucí mobilitu sportovců, nejasnou a rozpolcenou pozici 

mnoha lékařů a funkcionářů vůči dopingu a také na určitou netečnost některých vlád, 
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které vidí v mezinárodním sportovním úspěchu výhodné zdroje pro udržení a zlepšení 

mezinárodní pozice své země. Při určování dalších směrů vývoje antidopingové politiky 

je důležité mít na paměti, o jak relativně novém, složitém a dynamickém problému je 

řeč. Pokud máme tyto skutečnosti na paměti, mnohem více můžeme ocenit pokroky, 

kterých se doposud dosáhlo. Existuje relativní souhra v otázce koho testovat, na jaké 

látky testovat, jaké procedury přijmout či jak si poradit s provinilými sportovci. Na 

rozdíl od počátku 60. let, kdy se jen velmi malé množství federací každá zvlášť 

zabývala vytvořením seznamů zakázaných látek, dnes v této otázce panuje dokonalá 

shoda. Seznam zakázaných látek, tak jak ho vytváří MOV, se stal jakýmsi základním 

kamenem. Ovšem obsah Seznamu je významný pouze tehdy, pokud federace a státy 

vytvoří odpovídající metody testování. Přijetí samotného Seznamu totiž rozhodně 

netvoří antidopingovou politiku. Mnohem problematičtější je však otázka samotné 

realizace politiky bojující proti dopingu. Postup dosažení všeobecného souhlasu v řadě 

otázek byl nesmírně pomalý. Dlouho trvalo, než bylo dosaženo shody v procedurálních 

otázkách typu koho testovat, kolik testů provádět, vyváženosti testování mimo a při 

soutěži, přiměřeného rozptylu testů mezi jednotlivé sporty, zda a popřípadě jak by měli 

být antidopingoví komisaři vzděláváni a na čí náklady, jaká opatření budou spojena 

s uchováváním vzorků moči, jaké laboratoře budou vzorky testovat, kdy by měly být 

oznámeny pozitivní výsledky a kdy a za jakých podmínek jsou pozitivní testy označeny 

za doping a v neposlední řadě v otázce možností odvolání.                       

Jak obtížné je najít souznění v procedurálních otázkách lze snadno ilustrovat na historii 

trestů za dopingové prohřešky. Při užívání steroidů se objevoval trest dvou let zákazu 

činnosti při prvním provinění a doživotní zákaz při opakovaném zjištění. Spory uvnitř 

několika federací a zvyšující se počet soudních sporů vedených potrestanými sportovci 

jen poukázal na křehkost tohoto konsenzu. Naopak pozitivní byla snaha mnoha federací 

přizpůsobit tresty specifikům toho kterého sportu. Pro některé disciplíny, například 

gymnastiku, totiž dvouletý zákaz činnosti v podstatě představoval doživotní trest. Na 

druhé straně stály sporty typu vytrvalostního běhu nebo cyklistiky, kde dva roky zákazu 

neměly zdaleka tak zničující vliv na závodní kariéru.  

Pokud se budeme snažit sledovat vývoj hlavních částí antidopingové politiky, 

najdeme čtyři hlavní proudy. Prvním je objasnění hlavních cílů a zaměření politiky, 

druhým tvorba a udržování politických závazků, třetím pak technologický vývoj a 
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posledním je vytvoření nezbytných zdrojů pro efektivní práci v boji proti dopingu.      

Při analyzování zaměření antidopingové politiky je dobré mít na paměti, jak se za 

posledních čtyřicet let měnily pohledy na určité sporty. V padesátých a šedesátých 

letech se za nejrizikovější a dopingem nejohroženější považovala cyklistika. Záhy se 

však přidaly další sporty. V sedmdesátých letech to byly vrhačské disciplíny a vzpírání 

a v poslední době plavání a atletika. Důležité pro tvůrce antidopingové politiky bylo 

zjištění, že spojitost dopingu a určitého sportu či skupiny sportů vyvolává u veřejnosti 

odlišné reakce a vnímání. Odlišný postoj zaujímá veřejnost k dopingovým skandálům 

v cyklistice jako plně profesionálnímu sportu, než například k atletice. Ten samý úkaz je 

dobře patrný na příkladu vzpírání a plavání či atletiky. Rozdíl v míře odsouzení 

veřejností si lze vysvětlit patrně hlubším chápáním některých sportů jako reprezentantů 

silných olympijských hodnot. Dalším prvkem pro analýzu je trvalý posun zájmu 

zástupců antidopingu od sportovce k jeho doprovodu. Rozšiřují se diskuze ohledně 

toho, zda sportovce chápat jako oběť, viníka nebo spolupachatele. Třetí aspekt zaměření 

dopingové politiky do jisté míry souvisí s předchozím a zabývá se otázkou, do jaké míry 

by měly být domácí federace zodpovědné za dopování svých členů. Mezinárodní 

federace vzpírání a plavání dokonce uvažovaly o vyloučení národních federací, když 

přišly na to, že míra porušování antidopingových pravidel jejich sportovci je 

nepřípustně vysoká.  

Druhým proudem antidopingové politiky je vytváření a udržování politických 

závazků. Naléhavost problému dopingu ve sportu a hlavně jeho transformace 

z privátního na veřejný problém byla klasickou ukázkou vytváření řešení za krize. 

Přestože obavy z dopingu ve sportu, jako součásti problematiky užívání drog ve 

společnosti obecně, existovaly, pro lidi, kteří se zabývali vytvářením protidrogové 

strategie, nebyla otázka dopingu na pořadu dne. Hlavně proto, že doping byl chápán 

jako minoritní problém určité specifické skupiny lidí, kde nejčastěji užívané dopingové 

prostředky byly považovány za nenávykové drogy, běžně dostupné v mnoha léčivých 

přípravcích. Přetrvává pochopitelný odpor zvyšovat zátěž antidrogové politice 

kriminalizací nových skupin látek. Především proto, že s užívání sportovních drog není 

do tak závažné míry spojena problematika krádeží, násilí a pouličních výtržností jako je 

tomu u klasických drog. Pro většinu mezinárodních federací a orgánů státní správy 

platí, že vývoj jejich závazků vůči problematice dopingu byl velmi pomalý. Z části 
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proto, že se mezinárodní i domácí federace a organizace zdráhaly připustit, že doping je 

specifickým problémem sportu, z části také kvůli obavám z rozpočtových důsledků při 

zavádění a realizaci antidopingové politiky a v neposlední řadě kvůli neochotě přiznat, 

že doping velmi zásadně ohrožuje ducha sportu. Pro laxní přístup některých domácích 

organizací existuje ještě jeden skrytý důvod. Nechtějí se vzdát věhlasu svých elitních 

sportovců, na jejichž úspěchu závisí i jejich vlastní prestiž. I přes určité výjimky byla 

nerozhodnost mnoha federací ve vztahu k dopingu jen odrazem nejasného postoje jejich 

vlád k tomuto problému. Ve většině zemí byl spouštěcím mechanismem pro tvorbu 

antidopingové politiky skandál, který vyvolal výrazné veřejné pohoršení. Vlády si 

začaly uvědomovat užitečnou roli sportu v kontextu mezinárodní politiky a obecně 

pozitivní vztah veřejnosti ke sportu jako takovému.  

Třetí proud úvah se týká tempa technologického vývoje. MOV odmítal zapisovat 

látku na seznam zakázaných dopingových prostředků, dokud nebude k dispozici 

spolehlivý test na její odhalení. Vynález radioimunologie, nové analytické metody 

v polovině 70. let dovolil přidat na Seznam přidat steroidy. Velký pokrok v boji proti 

steroidům ale vyvolalo zdokonalení GC/MS spektrometrie. Díky této analytické metodě 

byly laboratoře schopné odhalit i nepatrné množství steroidů v moči sportovce. I přes 

zjevné úspěchy nových detekčních metod a testů, existuje všeobecná shoda, že nebude 

patrně možné udržet krok s vynálezci nových a důmyslnějších drog. Tyto obavy se 

nejvíce týkají látek, které dovedou zvyšovat nebo napodobovat normální chemické 

procesy v těle. Pro úspěch současné antidopingové politiky a také její budoucí 

důvěryhodnost je nutné, aby federace a vlády jednotlivých států dokázaly převést 

poznatky z výzkumu do testovací praxe. Významný pokrok byl učiněn v otázce 

vytváření infrastruktury pro realizaci antidopingové politiky. Nejdůležitější bylo 

založení sítě akreditovaných laboratoří. Ty by měly snížit počet žalob, kterými 

sportovci napadali zjištěné výsledky. Nicméně náklady na údržbu těchto laboratoří 

neustále rostou. Je to dáno tím, že analytické metody jsou důmyslnější a vyžadují se co 

nejpřesnější a nejcitlivější výsledky testů.  

Přes veškeré nedostatky, které antidopingová politika jistě měla a má, je potřeba 

nezapomenout na prokazatelné úspěchy. V relativně krátkém čase byly nastaveny 

základy antidopingové infrastruktury a problém dopingu se dostal na předmět jednání 

mnoha federací a vlád. Mnoho z nich také na rozvoj boje proti dopingu poskytlo 

 

 

64



ohromné množství veřejných finančních prostředků. Počáteční fáze tvorby 

antidopingové politiky skončila, nyní je před odpovědnými institucemi hlavní úkol 

spočívající v propojování a harmonizaci politiky napříč sporty, federacemi i zeměmi.        
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4.2 Legislativní rámec boje proti dopingu 

 

4.2.1 Nadnárodní (Mezinárodní smlouvy a úmluvy) 

 

4.2.1.1 Evropská antidopingová úmluva 

Byla přijata 16. listopadu 1989 členskými státy Rady Evropy, účastníky Evropské 

kulturní úmluvy a některými dalšími státy. Členské státy mají za úkol přijmout závazky 

a uplatnění obsažené v Úmluvě v rámci svých právních řádů. Jedná se o mezinárodní 

smlouvu, která zavazuje státy k přijetí konkrétních opatření. Jejich realizace je svěřena 

vládnímu nebo nevládnímu orgánu či organizaci. Úmluva je vůbec prvním psaným 

pramenem mezinárodního práva, který upravuje problematiku dopingu a boje proti 

němu. Každá členská země má svého zástupce v Monitorovací skupině, jejímž úkolem 

je pomáhat účastnickým zemím koordinovat svou antidopingovou politiku s Úmluvou 

MOV. Předkládá také Výboru ministrů Rady Evropy návrhy příslušných opatření.  

 

4.2.1.2 Dodatkový protokol 

Byl přijat po konferenci ministrů odpovědných za sport v Bratislavě v roce 2000. 

Je vyústěním snah o zintenzivnění boje proti dopingu na vládní úrovni. Účastníci se 

zavázali zefektivnit dopingové kontroly pomocí větší koordinace, harmonizace, 

průhlednosti a účinnosti. Obsahuje opatření, které by měly státy přijmout a zajistit tak 

řádnou realizaci Úmluvy a zároveň reagovat na aktuální společenskou situaci. Usnesení 

mezinárodních mezivládních organizací ve formě rezoluce, deklarace nebo doporučení 

mají pro členy právně nezávazný charakter. Spíše výjimečně se stává, že členské státy 

převedou na mezinárodní organizaci i pravomoc přijímat usnesení, jež jsou právně 

závazná.  

4.2.1.3 Mezinárodní úmluva proti dopingu UNESCO 

S dopingem je spojena celá řada dalších negativních doprovodných jevů, zejména 

výroba dopingových látek, nelegální obchod s léky či podávání dopingových látek 
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mládeži. Toto riziko vidí i mezinárodní organizace a vlády jednotlivých zemí, a proto 

s představiteli boje proti dopingu, zejména světovými sportovními organizacemi, úzce 

spolupracují. V Kodani se v roce 2003 uskutečnila další Světová konference o dopingu, 

které se zúčastnilo na sto šedesát tři zástupců vlád, nevládních sportovních organizací či 

národních olympijských výborů. Na základě této konference vznikla deklarace, která 

zavazuje zúčastněné státy vytvořit takové dokumenty, které umožní vypracovat 

odpovídající právní základ pro boj proti dopingu na národní úrovni. Iniciativy se 

v tomto ohledu chopilo UNESCO.  První návrh tohoto dokumentu byl zemím 

sdruženým v UNESCO předložen v roce 2004. Po řadě připomínek, diskuzí a 

doplňujících návrhů nakonec vznikl dokument, který byl vydán v roce 2005 jako 

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu. Definitivně byl přijat na 33. Generální 

konferenci UNESCO v říjnu 2005 v Paříži. Navazuje na Antidopingovou úmluvu Rady 

Evropy i na její Dodatkový protokol. Je prvním právně závazným dokumentem tohoto 

obsahu s mezinárodní působností. Cílem je stanovit jednotné principy v boji proti 

dopingu ve sportu, které se zároveň pro signatářské země stanou právně závazné. 

Zároveň se tento dokument nevztahuje pouze na oblast sportu, ale přesahuje i do jiných 

oblastí lidské společnosti. Mezi její hlavní cíle patří: 

 podpora prevence boje proti dopingu na mezinárodní úrovni 

 definice zákazu používání dopingových látek v souladu se Světovým 

antidopingovým kodexem 

 zintenzivnění spolupráce mezi jednotlivými signatářskými zeměmi 

 podpora WADA 

 omezení dostupnosti látek, které mají dopingové účinky 

 podpora výzkumu ve sféře boje proti dopingu 

 stanovení způsobu kontroly dodržování úmluvy 

Úmluva má dvě přílohy a tři dodatky. Přílohy jsou nedílnou součástí úmluvy a jedná se 

o Seznam zakázaných látek a metod a Standardy pro udělování terapeutických výjimek. 

Dodatky už nejsou součástí úmluvy, ale ta na ně v některých svých částech odkazuje. Je 
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to Světový antidopingový kodex, Mezinárodní standard pro laboratoře a Mezinárodní 

Standard pro testování.  

Základní cíle antidopingové politiky byly zakotveny do následujících dvou 

dokumentů. Byly vytvořeny z iniciativy MOV. Mezinárodní sportovní prostředí si 

uvědomuje svou odpovědnost za boj proti dopingu a uvědomuje si nutnost sjednotit 

postupy všech sportovních organizací. 

 

4.2.1.4 Mezinárodní olympijská charta proti dopingu 

Oficiálně byl tento dokument vyhlášen během konání olympijských her v Soulu 

v roce 1988. První myšlenka na vytvoření charty však byla vyslovena už v roce 1968 na 

5. konferenci ministrů evropských zemí odpovědných za sport. První verzi Charty 

společně vytvořili zástupci MOV, Olympijského výboru USA, Evropského výboru 

ministrů sportu a zástupci sportovních federací. Podpořila ji také Světová zdravotnická 

organizace, Komise evropského společenství a UNESCO. Jejím hlavním posláním je 

chránit etické hodnoty sportu a princip fair-play. Vychází z toho, že: 

 Doping je zdraví škodlivý a odporuje zásadám sportovní etiky. Je zapotřebí hájit 

právo na zdraví a právo na zápolení v duchu fair-play. 

 Doping je součástí problému zneužívání drog. 

 Každý sportovec má právo na stejné podmínky pro dosahování sportovních cílů. 

Je proto nezbytné zajistit účinnou kontrolu nejen při soutěži, ale i mimo ni. 

 Doping je problémem mezinárodním, je proto nutné zajistit celosvětovou 

podporu a jednotnou mezinárodní politiku. 

 Doping přesahuje hranice sportovního prostředí, odpovědnost za jeho kontrolu 

musí současně přijmout jak sportovní, tak i státní instituce. 

 Vůdčí úlohu v prosazování společné antidopingové strategie má převzít MOV 

jakožto celosvětová autorita v oblasti sportu. 

Z právního hlediska je Charta dokumentem nevymahatelným. Jejím hlavním významem 

je morální apel na všeobecně uznávané hodnoty sportu. Podpisem Charty se signatář 
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demonstrativně vymezuje vůči dopingu a dobrovolně se zavazuje plnit její základní 

principy. Zároveň může účastník od Charty kdykoli odstoupit.  

 

4.2.1.5 Světový antidopingový kodex 

Jeho hlavním úkolem je sjednotit všechny postupy v oblasti kontroly a prevence 

dopingu na všech úrovních provozování sportu. Pravidla týkající se dopingu, která jsou 

zahrnuta v Kodexu, stejně jako soutěžní pravidla, jsou sportovními pravidly. Podle nich 

se jedinci řídí ve sportu. Jednotliví sportovci a sportovní činitelé se těmito pravidly řídí 

dobrovolně, neboť jsou podmínkou účasti v organizovaném sportu. Kodex byl vytvořen 

na základech Antidopingového kodexu olympijského hnutí z roku 1998. Ten však 

podléhal různým výkladům jednotlivých mezinárodních sportovních federací a nebyl 

jednotný. Současný Kodex, vytvořený komisí při WADA, byl schválen v březnu 2003 

Světovou konferencí o dopingu v Kodani. Působnosti nabyl 1. 1. 2004. Podepsaly ho 

všechny významné světové i národní organizace včetně MOV, Mezinárodního 

paralympijského výboru, mezinárodní sportovní federace, pořadatelé významných 

sportovních soutěží, národní olympijské výbory a národní antidopingové organizace. 

Kodex nemá charakter mezinárodní smlouvy a tak nejsou jednotlivé vlády vázány ho 

dodržovat. Je však i jejich zájmem koordinovaně a jednotně bojovat proti dopingu ve 

sportu. Většina vlád se proto rozhodla vyjádřit podporu Kodexu přijetím závěrečně 

deklarace z Mezinárodní konference o dopingu, která se konala v roce 2003 v Kodani. 

Kodex je dokumentem, který komplexně pojímá celý antidopingový program a jeho 

prostřednictvím by mělo dojít k optimálnímu souladu národních směrnic s mezinárodní 

antidopingovou legislativou. Následují jeho hlavní složky. 

Kodex   

Má čtyři části a dvacet čtyři článků. První část se zabývá dopingovou kontrolou a 

je nejobsáhlejší, výzkum a vývoj je rozebírán ve druhé části, třetí se věnuje rolím a 

odpovědnostem jednotlivých signatářů a poslední část se týká termínů, výkladů 

ustanovení a úprav Kodexu.  
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Mezinárodní standardy                                                    

 Poskytují metodické pokyny pro významné antidopingové činnosti. Hlavním 

účelem je jejich sjednocení. 

 

Mezinárodní standard pro testování  

Popisuje veškeré úkoly týkající se dopingové kontroly. Pojednává o samotném 

odběru vzorku, výběru sportovců pro testování, způsobu vyzvání k testování, provedení 

vlastního odběru, práci komisařů i převozu vzorků do laboratoří. 

 

Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky  

Stanovuje podmínky pro ty, kteří k terapeutickým účelům používají látky ze 

Seznamu. Podmínky pro užívání léků, které obsahují látky ze Seznamu, jsou jednotné a 

platí pro všechna sportovní odvětví všude na světě.  

 

Mezinárodní standard pro práci laboratoří  

Týká se postupů akreditovaných laboratoří při analýzách vzorků 

 

Seznam zakázaných látek a metod 

Modely nejlepší praxe         

 Nabízí optimální řešení v různých oblastech antidopingu. Jsou vypracovávány 

WADA a mají charakter doporučení. 

 

4.2.2 Národní (Národní smlouvy a úmluvy) 

Zprvu byla otázka antidopingu řešena na úrovni sportovních organizací. Česká 

charta proti dopingu byla základním dokumentem, který formuloval závazek 

společného boje proti dopingu a zároveň stanovil základní strategie. Vznikl na základě 

iniciativy ČOV v roce 1993. Na jeho základě vznikl také Antidopingový výbor České 

republiky. Stejně jako sportovní organizace měl i on formu občanského sdružení. Stát se 
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v této otázce příliš neangažoval, omezoval se pouze na částečné financování 

dopingových kontrol z prostředků na podporu státní reprezentace. Větší měrou se na 

financování antidopingového programu podílely sportovní svazy, které prostředky 

získávaly od Sazky. Stát garantoval činnost Laboratoře dopingové kontroly, která byla 

do roku 1998 součástí Ústavu sportovní medicíny. Nezájem státu se nejvíce projevil na 

mezinárodní úrovni. Česko patřilo mezi vyspělými státy k posledním, které 

nepřistoupily k Evropské antidopingové úmluvě z roku 1988. Ta vstoupila v platnost až 

1. června 1995. Vláda v této souvislosti pověřila Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy zabezpečením jejího provádění a Ministerstvo zdravotnictví zabezpečením 

chodu antidopingové laboratoře. Úmluva nebyla na území České republiky právně 

závazná. Veškerá její ustanovení proto byla prováděna prostřednictvím předpisů 

sportovních svazů. Tyto předpisy byly závazné pouze pro registrované členy těchto 

svazů. Dalším mezinárodním závazkem přijatým Českou republikou byl Dodatkový 

protokol k Úmluvě z roku 2002. Vláda předložila tento Dodatek a dodatečně i samotnou 

Úmluvu Parlamentu ČR k ratifikaci. Tím posílila její právní postavení. Po ratifikaci 

obou dokumentů prezidentem ze dne 10. října 2004 nastal stav, kdy se Úmluva i její 

Dodatkový protokol staly mezinárodními smlouvami a Česká republika je jimi vázána. 

V platnost vešla vyhlášením ve Sbírce mezinárodních smluv 1. května 2005. Zatím 

poslední mezinárodní závazek učinila Česká republika přistoupením k Úmluvě 

UNESCO. Po ratifikaci vstoupila v platnost 19. července 2007. 

Do roku 2007 v České republice neexistuje právní předpis, který by přímo 

upravoval problematiku dopingu. Některé se však částečně dají na tuto oblast aplikovat. 

Určitou výjimkou je ustanovení § 218a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, který staví mimo zákon podávání anabolických látek 

mládeži. Jedná se však o úpravu, která poskytuje ochranu jen omezené skupině lidí a 

rozhodně neřeší otázku dopingu komplexně. Pokud budeme k dopingovým látkám 

přistupovat jako k návykovým, lze na tuto oblast aplikovat i další právní předpisy. Ani 

přijetí zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu v potřebném rozsahu problematiku 

dopingu neřeší. Jen velmi obecně stanovuje pravomoci ústředních orgánů státní správy. 

Pověřuje např. MŠMT vydáváním antidopingového programu a jeho uskutečňováním, 

nebo určuje, že Ministerstvo zdravotnictví zřizuje laboratoř antidopingové kontroly a 

zabezpečuje její činnost v souladu s nařízeními MOV. Do roku 2007 neměla ČR 
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odpovídající právně zajištěnou ochranu, na rozdíl od většiny ostatních vyspělých států 

Evropy. Ratifikované mezinárodní smlouvy však Českou republiku zavazují přijmout 

alespoň taková zákonná opatření, která dostupnost dopingových látek omezí. Jedná se o 

omezení jejich výroby, obchodování, dovozu, ale také nabádání a dopomáhání 

k dopingu. V souvislosti s projednáváním Úmluvy UNESCO došlo také k rozhodnutí 

přijmout příslušný zákon. V současné době je problematika dopingu částečně řešena 

novelou zákona 40/2009Sb Trestního zákoníku v § 288 Výroba a jiné nakládání s 

látkami s hormonálním účinkem. Ten nahradil původní § 218a podávání anabolických 

látek mládeži. Zní takto: 

 

Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, 

proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným 

hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije 

metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou 

metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok. 

 

o Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán, 

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo  

spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém 

vůči dítěti mladšímu patnácti let. 

 

o Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let, 

d) spáchá- li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba. 

 

o Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob 

nebo smrt, 
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b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu, nebo 

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 

(3, s. 68) 

                 

Dále je doplněn o § 289, kde je stanoveno, co se považuje za látky s anabolickým a 

jiným hormonálním účinkem a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování 

přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 

288 trestního zákoníku.  

Veškeré normy týkající se chování ve sportu jsou platné pouze pro členy 

sportovních organizací. Každý jedinec je členem takové organizace dobrovolně a 

dobrovolně také přijímá její pravidla a předpisy. Ty však nejsou vymahatelné všeobecně 

a nemají povahu právních norem. Z toho také vychází úpravy zákazu dopingu ve sportu. 

Základními dokumenty, které se touto problematikou zabývají, je Česká charta proti 

dopingu a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. 

 

4.2.2.1 Česká charta proti dopingu 

Obsahuje základní principy z Mezinárodní olympijské Charty proti dopingu. Byla 

vyhlášena v roce 1993 a přistoupily k ní všechny organizace a instituce, podílející se na 

přípravě sportovců, tj. sportovní svazy a další tělovýchovné a sportovní organizace. 

Podpisem každý signatář stvrzuje, že přijímá odpovědnost za boj proti dopingu, že se 

podřídí pravidlům, která zakazují doping a budou spolupracovat při jeho odhalování a 

potrestání. Zároveň bude v oblasti dopingu vzdělávat jak sportovce, tak všechny, kteří 

se na sportovní činnosti podílejí. Přihlášení k Chartě je dobrovolné, přičemž i 

dodržování jejích principů je spíše otázkou etickou.  

 

4.2.2.2 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 

Popisuje konkrétní antidopingové postupy týkající se kontroly a represe. Vydává 

ji Antidopingový výbor ČR, jakožto signatář Světového antidopingového kodexu. 

S každým sportovním svazem se podrobnosti vyplývající ze Směrnice řeší písemnou 
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dohodou. Směrnice se poté vztahuje na všechny sportovce, trenéry a funkcionáře, kteří 

jsou členy daného svazu nebo organizace, která se přihlásila k České Chartě proti 

dopingu. Směrnice je sestavena podle požadavků Kodexu, přičemž některá ustanovení 

musí být do směrnice přesně a doslovně zařazena a jiná mohou být podle národních 

specifik modifikována. Hlavní principy však musí být dodrženy. Svazy mohou do 

Směrnice zařadit doplňky, odpovídající specifikům příslušné mezinárodní sportovní 

federace. Tyto však nesmí být v přímém rozporu s touto Směrnicí. Respektování 

antidopingových pravidel v rámci sportovního svazu vychází z jeho přistoupení k České 

Chartě proti dopingu a mezinárodních pravidel příslušné federace, která je signatářem 

Kodexu. Pravidlo o zákazu užívání dopingu se však vztahuje jen na sportovce 

registrované v soutěžích a na jejich doprovod. Porušení pravidel podléhá 

disciplinárnímu řízení, které vede sportovní svaz, nikoli klub nebo oddíl. Potrestaná 

osoba se může proti rozhodnutí odvolat. Pokud se jedná o sportovce mezinárodní 

úrovně nebo k provinění došlo na mezinárodní akci, může se sportovec odvolat výlučně 

k CAS. Jedná-li se o sportovce národní úrovně, mohou se odvolat podle stanov 

příslušného svazu a v případě zamítnutí tohoto odvolání až k Rozhodčí komisi ČOV. 

Odvolací řízení musí splňovat následující: 

 včasné řízení 

 spravedlivý, nestranný a nezávislý rozhodovací orgán 

 právo být zastoupen právním zástupcem na vlastní náklady 

 včasné, písemné a zdůvodněné rozhodnutí 

Právo odvolat se mají: 

 sportovec nebo jiná osoba, které se týká rozhodnutí, jež je předmětem odvolání 

 druhá strana sporu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno 

 příslušná Mezinárodní federace 

 antidopingový výbor ČR 
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 Mezinárodní olympijský výbor nebo Mezinárodní paralympijský výbor (u 

sportovců nebo akcí mezinárodní úrovně. U sportovců na národní úrovni je to 

pak příslušný národní olympijský výbor) 

 WADA (16, s. 22-26) 

Lhůta pro podání odvolání je dvacet jedna dnů od doručení rozhodnutí, vůči kterému 

směřuje odvolání.  
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4.3 Institucionální rámec boje proti dopingu 

4.3.1 Nadnárodní instituce 

4.3.1.1 WADA 

Poté, co svět sportu šokovaly události z cyklistiky z léta 1998, rozhodl se MOV 

svolat Světovou konferenci o dopingu (World Conference on Doping), které se měly 

zúčastnit všechny organizace zapojené do boje proti dopingu. Tato konference se konala 

2. – 4. února 1999 v Lausanne a jejím vyústěním bylo vytvoření Lausannské deklarace 

o dopingu ve sportu (Lausanne Declaration on Doping in Sport). Tento dokument 

vytvořil základy pro vznik mezinárodní nezávislé anti-dopingové agentury, jež bude 

plně akceschopná již při Olympijských hrách v Sydney v roce 2000. Ve shodě s tím, co 

obsahovala zmíněná deklarace, byla 10. listopadu 1999 založena Světová antidopingová 

agentura (World Anti-Doping Agency – WADA). Jejím hlavním posláním je 

celosvětově propagovat a koordinovat boj proti dopingu ve sportu. WADA byla 

založena jako nevládní nezisková organizace z iniciativy MOV. Podporují ji a na její 

práci se podílejí všechny organizace zapojené do boje proti dopingu, jako jsou 

mezivládní organizace, vlády jednotlivých států, veřejné úřady a další veřejné i 

soukromé instituce. Agenturu řídí stejnou měrou představitelé olympijského hnutí a 

veřejných institucí. 

Když boj proti steroidům a stimulanciím začal přinášet výraznější pozitivní 

výsledky, přesunul se zájem sportovců a tím pádem i antidopingových organizací 

k novým látkám a metodám, především ke krevnímu dopingu. Odběr a následná 

opětovná infuze sportovcovi krve, která měla zvýšit množství červených krvinek a 

zlepšit tak sportovní výkon, se začíná jako doping používat již v 70. letech. MOV 

označil krevní doping jako zakázanou metodu v roce 1986. Samozřejmě byly testovány 

i jiné metody, jak zvýšit hladinu hemoglobinu v krvi. Jednou z nich byla aplikace 

hormonu EPO, který byl na Seznam přidán v roce 1990. Po dlouhou dobu byl boj proti 

zneužívání EPO ve sportu bojem s větrnými mlýny. Především díky neexistenci 

spolehlivého testu, který by jeho zneužití prokázal. Poprvé byl test, který by odhalil 
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zneužití EPO v těle sportovce představen na olympijských hrách v Sydney v roce 2000. 

Využíval analýzu krve v kombinaci s analýzou moči sportovce.  

Během razie na Tour de France v roce 1998 bylo objeveno velké množství 

zakázaných látek. Tento skandál vedl k výraznému přehodnocení stávající úlohy 

veřejného sektoru ve vztahu k dopingu. Vůbec prvním státem, který vytvořil 

antidopingovou legislativu, byla v roce 1963 Francie. Další země následovaly tento 

příklad a mezinárodní spolupráce byla dlouhou dobu výhradně v režii Rady Evropy. 

V 80. letech došlo k nárůstu spolupráce mezi několika mezinárodními sportovními 

federacemi a vládními agenturami. Do roku 1998 byly otázky týkající se dopingu 

diskutovány na několika oddělených fórech. Důsledkem byly různé definice, sankce i 

postupy.  

WADA je mezinárodní nezávislá organizace založená v roce 1999 za účelem 

propagace, koordinace a monitorování boje proti dopingu ve sportu ve všech jeho 

formách. Složena a financována je rovnoměrně sportovním hnutím a vládami zemí 

světa. Zároveň koordinuje vývoj Světového antidopingového kodexu a jeho zavedení do 

praxe. Tento dokument harmonizuje a sjednocuje antidopingová pravidla ve všech 

zemích napříč všemi sporty.  WADA je nadace založená podle švýcarského práva se 

sídlem v Lausanne a ředitelstvím v Montrealu. Její hlavní vizí je svět, který bude 

oceňovat a ochraňovat sport bez dopingu.  

WADA se soustředí na ty klíčové aktivity, které vycházejí z povinností, jež jí byly 

uloženy ve Světovém antidopingovém kodexu. Tyto aktivity odrážejí nutnost 

komplexního přístupu k boji proti dopingu ve sportu. Mezi hlavní úkoly patří 

 Monitorování harmonizace Kodexu 

Zajištění podpory Kodexu a jeho principů jak sportovními, tak i vládními institucemi. 

To zajistí přijetí antidopingové myšlenky napříč státy i sporty.  

 Kooperace při prosazování vymahatelnosti práva 

 Zajišťování a shromažďování důkazů a sdílení informací mezi sportovním hnutím a 

vládami ve spolupráci s Interpolem. Spolupráce s UNESCO a jednotlivými vládami 

zemí. Ty se snaží přesvědčit o tom, jak je nutné mít právní normy a úpravy, které budou 

postihovat výrobu, distribuci a držení dopingových látek na jejich území. 
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 Věda a lékařství 

Podpora celosvětového výzkumu, který povede k identifikaci a detekci dopingových 

látek a metod, objevování nových dokonalejších metod detekce, vývoj a udržování 

Seznamu zakázaných látek a metod, akreditování laboratoří po celém světě, 

monitorování a kontrola poskytování Terapeutických výjimek 

 Antidopingová koordinace 

Vývoj a udržování Anti-Doping Development Management Systém, webové aplikace, 

která pomáhá zainteresovaným stranám koordinovat jejich antidopingové aktivity a 

přizpůsobit je Kodexu 

 Antidopingový vývoj 

Zajišťovat koordinaci jednotlivých regionálních antidopingových organizací. 

V regionech, kde není žádná nebo jen velmi slabá antidopingová aktivita, pomáhá 

sjednocovat státy tak, aby mohly společně využívat zdroje a prostředky pro realizaci 

antidopingových aktivit 

 Vzdělávání  

Vede a koordinuje efektivní prevenci a vzdělávání. Asistuje zainteresovaným stranám 

v realizaci jejich antidopingových výchovných programů a jejich zavádění do praxe.  

 Zapojení sportovců 

Vzdělávání a výchova sportovců na nejvýznamnějších sportovních akcích, kde dochází 

k přímé interakci mezi sportovcem a antidopingovými experty. Ti odpovídají na otázky 

ohledně nebezpečí a následků užívání dopingových prostředků. Podpora dalších 

organizací, které chtějí podobný program zavádět i na svých akcích. 

 

4.3.1.1.1 Strategický plán WADA 

Počáteční strategický plán byl vytvořen v roce 2001 a přepracovaný v roce 2004. 

Revize tohoto plánu z roku 2007 má vyrovnat a sjednotit jeho aktivity a zdroje 

v následujících pěti letech.  
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Plán má osm Strategických úkolů. Vycházejí ze Světového antidopingového 

kodexu, aktuálního společenského i sportovního klimatu, objevujících se trendů 

v antidopingu a z provozních a řídících aktivit WADA. Strategický plán tvoří určitý 

přehled klíčových úkolů, hlavních strategií, programů a výkonnostních ukazatelů, které 

bude  WADA naplňovat. 

Doping ve sportu vychází z kombinace individuálních, kulturních, společenských 

a psychologických faktorů. Prevence musí být založena na pochopení komplexnosti 

celého problému. Právě tato stránka se musí zohlednit při tvorbě a zdokonalování 

Strategického plánu. 

Základní rámec pro práci WADA poskytuje Kodex. Vyžaduje ochranu základních 

práv sportovce podílet se na sportu bez dopingu, a tak propaguje zdraví, čestnost a 

rovnocennost pro všechny sportovce světa. Současné trendy a situace v oblasti 

vzdělávání, vědy, medicíny, mezinárodního obchodu s dopingovými látkami a 

vyšetřování poskytují klíčové náměty úkolů, cílů a strategií Plánu. 

Veškerou práci WADA i plnění úkolů Strategického plánu provází následující zásady: 

 hájení integrity, bezúhonnosti a hodnot sportu 

 aktivní propagace filozofie „level the playing field“ (všem stejné možnosti a 

příležitosti) 

 postupování nezávisle, profesionálně, nezaujatě a bez předsudků 

4.3.1.1.2 Řídící orgány WADA 

WADA se skládá z Ustavujícího výboru, Výkonného výboru a několika dalších 

menších výborů. Ustavující výbor má třicet osm členů a jedná se o vrcholný 

rozhodovací orgán WADA. Je rovnoměrně složen ze zástupců Olympijského hnutí a 

vlád a v současné době mu předsedá John Fahey z Austrálie. Ustavující výbor 

zodpovídá za aktuální vedení a chod Agentury. 

Už při samotném vzniku WADA bylo jasné, že problém dopingu nemohou vyřešit 

jen sportovní organizace nebo jen vlády. Bylo jasné, že musí spolupracovat. Některé 

činnosti totiž mohou provádět jen zástupci sportu a totéž platí i pro zástupce 

jednotlivých zemí. Spoluprací obou klíčových stran může svět sportu lépe bojovat 

s fenoménem dopingu. WADA je právě tím východiskem. Je hybridní organizací, 
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kterou řídí i financují rovnoměrně zástupci Olympijského hnutí i vlády jednotlivých 

států.  

Jelikož mnoho vlád nemůže být legálně vázáno nevládním dokumentem, jakým je 

Světový Antidopingový Kodex, rozhodly se proto, v souladu s Kodexem, navrhnout 

Mezinárodní konvenci pod záštitou UNESCO. To umožní formální přijetí WADA a 

samotného Kodexu. Mezinárodní konvence v boji proti dopingu ve sportu (International 

Convention Against Doping in Sport) byla jednohlasně přijata 19. října 2005 na 33. 

zasedání UNESCO. V platnost vešla 1. ledna 2007. 

Dalším důležitým dokumentem, který vznikal odděleně od Konvence UNESCO, 

byla Kodaňská deklarace. Tento politický dokument umožnil státům dát jasně najevo 

jejich záměr uznat a implementovat Kodex. Má se za to, že státy, které podepsaly 

Kodaňskou deklaraci, v brzké době také ratifikují Konvenci UNESCO.  

Výkonný výbor má dvanáct členů a jeho složení je taktéž rovnoměrně rozloženo 

mezi zástupce Olympijského hnutí a vlád. Jedná se o orgán, který je zodpovědný za 

tvorbu antidopingové politiky. Jeho předsedou je taktéž John Fahey. 

Menší komise mají především poradní funkci a poskytují poradenství pro tvorbu a 

realizaci programů WADA. 

Sportovní komise  

Zaujetí a zpětná vazba od sportovců jsou pro WADA klíčové. Tato komise byla 

založena, aby reprezentovala názory, pohledy a práva sportovců po celém světě. Komisi 

předsedá Vyacheslav Fetisov, zároveň i člen Foundation Board. Kromě tohoto hokejisty 

jsou členy komise i další světoví olympionici a paralympionici. Členové pomáhají 

zvyšovat povědomí o dopingu, aktivně spolupracují na spojení sportovců s vládami, 

regionálními i mezinárodními vůdci při aktivitách boje proti dopingu. 

Vzdělávací komise  

Poskytuje expertní rady, doporučení a pomoc vedení WADA s ohledem jak na 

krátkodobé vzdělávací aktivity, tak i dlouhodobé záměry v oblasti vzdělávání. 

Předsedou je Gary Lunn z Kanady. 

Etická komise  

Poskytuje expertní rady v oblasti etiky. Přezkoumává etické aspekty politiky 

WADA a hodnotí jejich možná budoucí rizika. Zároveň se podílí na tvorbě eticky 

přijatelné politiky. Předsedá jí Thomas H. Murray ze Spojených států. 
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Finanční a administrativní komise  

Poskytuje odborné rady vedení WADA i Výkonnému výboru v oblasti financí, 

dodržování rozpočtu, tvorby rozpočtu, zdrojů financí a administrativní politiky. 

Předsedou je Craig Reedie ze Spojeného království. 

Zdravotní a lékařská komise  

Svými radami a doporučeními pomáhá WADA stát se lídrem v oblasti zdraví, 

medicíny a výzkumu spojenými se sportem bez dopingu. Jednou z mnoha funkcí této 

komise je sledování vývoje ve sportu. Díky tomu bude moci lépe chránit sportovce před 

novými dopingovými hrozbami. Dohlíží na práci několika pracovních skupin, které se 

zabývají například Seznamem zakázaných látek a metod dopingu, Terapeutickými 

výjimkami, Laboratorními akreditacemi atd. Této komisi předsedá Arne Ljungqvist ze 

Švédska.  

4.3.1.1.3 Financování WADA 

První dva roky svého působení byla WADA financována Olympijským hnutím. 

Obdržela 18,3 milionu USD. Od roku 2002 se na základě stanov WADA rozložilo 

financování rovnoměrně i na vlády jednotlivých států. Vlády znovu potvrdily svůj 

záměr financovat polovinu rozpočtu WADA v Kodaňské deklaraci a v závěrečné 

podobě Mezinárodní konvence proti Dopingu ve Sportu, kterou jednohlasně 

odsouhlasily na Všeobecné konferenci UNESCO v říjnu 2005. V rámci každého 

regionu mají jednotlivé země odsouhlasenou výši finančních prostředků, kterou se 

podílí na celkovém financování.  

4.3.1.1.4 Regionální úřady 

Už při založení WADA v roce 1999 měly zainteresované strany na paměti 

především to, aby se tato organizace stala globálním hráčem. Jako mezinárodní 

organizace WADA tento požadavek naplňuje a slouží stejnoměrně pro všechny regiony 

světa. Už v roce 2001 došlo k přemístění ředitelství Agentury do kanadského Montrealu 

a v tu dobu také členové Foundation Board souhlasili s vytvořením regionálních 

poboček. Ty jsou nezbytné pro dobrou a efektivní práci Agentury i pro snazší prezentaci 

její práce směrem k zainteresovaným stranám.  
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Přestože bylo ředitelství přesunuto do Kanady, zůstala v Lausanne menší 

pobočka, která slouží celému evropskému regionu. V listopadu 2003 byly podobné 

pobočky zřízeny pro asijský region (sídlo má v japonském Tokiu) a africký region (se 

sídlem v jihoafrickém Kapském městě). Pro oblast Jižní Ameriky byla zřízena pobočka 

v uruguayském Montevideu v roce 2005. Regionální pobočky představují klíčové 

složky pro boj proti dopingu.  Pomáhají zvyšovat povědomí, porozumění a 

implementaci Světového antidopingového kodexu. Všechny tyto pobočky sdílejí určitá 

nejzákladnější práva a povinnosti. Jednou takovou povinností je jednoznačně sdružovat 

a spojovat všechny zainteresované strany v boji proti dopingu v daném regionu a 

podporovat jejich činnost, dále mají aktivně propagovat myšlenky a vize WADA a 

agenturu samotnou, poskytovat relevantní a srozumitelné informace médiím a veřejnosti 

ohledně dopingu, koordinovat vzdělávací programy atd. Je jasné, že zaměstnanci 

regionálních poboček nejlépe znají potřeby daného regionu a mohou tak mnohem lépe 

přizpůsobit politiku a strategie WADA specifikům své oblasti. 

 

4.3.1.1.5 Programy WADA 

Věda a medicína 

WADA má mnoho povinností v oblasti vědy a medicíny. Hlavní pak představuje 

výzkum, antidopingové laboratoře, Seznam zakázaných látek a Terapeutické výjimky. 

 Výzkum 

WADA se zavázala zvyšovat rozsah výzkumů věnovaných novým či vylepšeným 

detekčním metodám, které lépe odhalí zneužívání látek, jež mají potenciál zvyšovat 

sportovní výkony. Od roku 2001 investovala WADA do výzkumu přes čtyřicet čtyři 

milionů USD. Mezi sto osmdesáti sedmi WADA financovanými projekty bylo šedesát 

šest dokončeno a skutečně přispělo k lepší odhalitelnosti dopingových látek. 

Dalším neméně důležitým úkolem je sledování potencionálních hrozeb. V březnu 2002 

pořádala WADA workshop na téma genového dopingu v Banbury Center v New Yorku. 

O tomto problému zde jednali a diskutovali experti, vědci, filozofové, sportovci i 

představitelé Olympijského hnutí a vlád. V roce 2004 vytvořila WADA expertní 

skupinu, která se právě genovým dopingem zabývá. Sleduje nejnovější kroky na poli 
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genové terapie, metody detekce a také kontroluje a hodnotí projekty, které mají být 

financovány WADA a mají se zabývat touto oblastí dopingu. V prosinci 2005 

uspořádala spolu se švédskými představiteli druhou konferenci odborníků na genový 

doping ve Stockholmu. Třetí se konala v červenci 2008 v ruském Saint-Petersburgu.  

 Antidopingové laboratoře 

Jejich hlavním posláním je analyzování a vyhodnocování dopingových testů. 

Laboratoře, které by se chtěly podílet na odhalování dopování sportovců pod záštitou 

Světového antidopingového kodexu, musí získat a udržet si akreditaci, kterou uděluje 

WADA. V dokumentu Mezinárodní standard pro laboratoře a s ním spojených dalších 

odborných dokumentech jsou specifikována pravidla a kritéria, které musí laboratoře 

splňovat, pokud chtějí získat akreditaci, či obnovit tu stávající. Tyto dokumenty dále 

upřesňují, jaké standardy musí platit pro zveřejňování výsledků testů a důkazní data.   

 Seznam zakázaných látek a metod 

Ve shodě s tím, co se uvádí ve Světovém antidopingovém Kodexu je WADA 

zodpovědná za každoroční přípravu a publikování Seznamu zakázaných látek a metod 

dopingu. Činí tak ve spolupráci s expertními skupinami a dalšími zainteresovanými 

stranami. 

Poprvé byl Seznam publikován v roce 1963 pod vedením MOV. Od roku 2004 je 

za jeho tvorbu a údržbu zodpovědná WADA. Zároveň je základním kamenem Kodexu a 

také hlavním předmětem harmonizace. Rozděluje zakázané látky do několika kategorií 

a skupin. Legální užití některé z těchto látek sportovcem vyžaduje udělení tzv. 

Terapeutické výjimky. Směrnice pro každoroční přezkoumávání a následnou publikaci 

nového Seznamu jsou zakotveny v Kodexu. Bylo rozhodnuto, že Seznam bude vždy 

schválen po třech kolech jednání. Na prvním expertní komise zodpovědná za Seznam 

projednává veškeré nové návrhy, rozdá navržený Seznam a další jednání se konají na 

druhém setkání. Na třetím, které se koná pravidelně v září se, s přihlédnutím ke všem 

dřívějším připomínkám a návrhům, navrhne Zdravotní komisi nový Seznam. Ta 

obratem vysloví doporučení Výkonnému výboru WADA. Výkonný výbor poté na 

závěrečné schůzce v září dá Seznamu konečnou podobu. Novelizovaný Seznam je pak 

publikován v říjnu a od 1. ledna následujícího roku vstoupí v platnost.  
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 Terapeutické výjimky 

Účelem Mezinárodního Standardu pro Terapeutické výjimky (International 

Standard for Therapeutic Use Exemptions) je zajištění harmonizace při jejich 

schvalování napříč státy a sporty. Tento dokument vstoupil v platnost 1. ledna 2009. 

Nahradil tak stávající dokument z roku 2005. Byl vytvořen na základě přímých jednání 

všech zainteresovaných stran.  

Sportovci, stejně jako zbytek populace bývají nemocní nebo ve stavu, který 

vyžaduje odpovídající léčbu. Pokud je zamýšlený lék nebo způsob léčby na Seznamu 

zakázaných látek a metod, musí sportovec zažádat o Terapeutickou výjimku. Ta mu 

umožní patřičnou léčbu bez postihu absolvovat. Pro udělení takové výjimky je však 

zapotřebí splnit určitá kritéria. Sportovec by bez užití látky nebo metody podstoupil 

riziko ohrožení zdraví, užití této látky nebo metody nezpůsobí výrazné zlepšení jeho 

sportovních výsledků a neexistuje jiná přijatelná léčebná alternativa, která by měla 

podobné účinky. 

Mezinárodní Standard pro Udělování Terapeutických výjimek byl vytvořen 

WADA. Tento dokument vyžaduje, aby veškeré mezinárodní sportovní federace a 

národní antidopingové organizace měly zaveden takový proces, v rámci kterého mohou 

sportovci na základě zdokumentovaného zdravotního stavu požadovat o udělení 

terapeutické výjimky. Takový požadavek musí být zároveň patřičně projednaný a 

schválený souborem nezávislých expertů v rámci Komise zabývající se Terapeutickými 

výjimkami. Mezinárodní sportovní federace a národní antidopingové organizace jsou 

pak zodpovědné za udělování či zamítání takových žádostí.   

Vzdělávání  

Zatímco výzkum a testování hrají důležitou roli v odrazování sportovců od 

dopování z krátkodobého hlediska, vzdělávání je přeci jen spíše běh na dlouhou trať. 

Jeho hlavním smyslem je prevence. Jedním z klíčových úkolů, které před sebe WADA 

postavila je vytvoření takového preventivního antidopingového programu, který bude 

mít celosvětovou působnost, bude zaměřen na propagaci čistého sportu bez dopingu a 

bude zohledňovat etické principy. 
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K tomu, aby WADA svůj úkol splnila, podporuje všechny zainteresované strany 

při propagování a vštěpování základních hodnot ducha sportu (tak jak jsou tyto hodnoty 

popsány v Mezinárodním antidopingovém Kodexu). Snaží se zajistit informovanost a 

pořádat celosvětové osvětové a vzdělávací akce. WADA vychází z předpokladu, že 

sportovci, kteří dopují, jsou většinou plně srozuměni s informacemi týkajícími se 

dopingu i jeho případnými následky. Ti, kteří se rozhodnou nedopovat tak většinou činí 

z osobního přesvědčení, jehož základem je pevný hodnotový systém. Preventivní 

vzdělávací systém, který bude apelovat a zakládat takový hodnotový systém, má pak 

potenciál zajistit, že mladí sportovci i členové jejich doprovodu se rozhodnou pro sport 

bez dopingu a u tohoto rozhodnutí také zůstanou. 

 Generace „Play True“  

Jedná se o program, který podporuje sportovce, trenéry i doprovodný personál 

v tom, aby sami zajišťovali a propagovali sport bez dopingu. Jedná se o generaci, která 

věří, že jedině čistý sport bez podvádění je jedním z nejmocnějších a nejférovějších 

nástrojů pozitivní změny a vývoje, takový, který zahrnuje fair play a respekt. Tento 

program poskytuje mladým sportovcům prostor, kde mohou vyjádřit svůj závazek vůči 

ideálům fair play a kde se mohou zároveň naučit víc o antidopingu. Zaměřuje se 

především na sportovce mladší 18 let a to při nejvýznamnějších mezinárodních i 

národních sportovních akcích. Poprvé byl program představen na třetích Hrách 

Commonwealthu pro mladé v indickém městě Pune v roce 2008. Od této chvíle se 

mohou mladí sportovci naučit víc o svých právech i povinnostech směrem 

k antidopingu. WADA věří, že pokud si podmaní a získá pozornost již mladé generace 

sportovců, může jim dopomoci k rozhodnutí soupeřit čistě a bez dopingu.  

 Modelové postupy a návody 

WADA ve spolupráci s Radou Evropy vytvořila modelové postupy pro základní 

vzdělávací programy. Záměrem těchto návodů je podpořit vývoj, zavedení, zajištění a 

vyhodnocení vzdělávacích programů v rámci širšího boje proti dopingu, který se 

zaměřuje na zastrašování a odhalování hříšníků. Podoba návodů byla vytvořena ve 

spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami.  

 

 

85



 Sada nástrojů 

WADA vytvořila určitou sadu nástrojů, které mají pomoci jednotlivým stranám 

uspokojit jejich vzdělávací potřeby. Tyto nástroje mohou být plně přijaty či částečně 

přetvořeny podle kulturních, společenských či finančních možností. Také se 

samozřejmě dají modifikovat podle cílové skupiny, na kterou jsou zaměřeny. Každý 

nástroj má dynamickou povahu a bude se s přibývajícími dodatky a vylepšeními nadále 

vyvíjet. 

Doporučení pro trenéry 

Hlavní podstatou programu pro trenéry je poskytnutí nových aktuálních materiálů 

jednotlivým trenérům, trenérským asociacím, antidopingovým organizacím nebo 

univerzitám. Tyto materiály mohou být plynule zařazeny do osnov pro vzdělávání 

trenérů, nebo mohou být prezentovány na samostatném workshopu. Poprvé se tento 

program představil v roce 2006 a od té doby prošel zásadními změnami. Zpočátku se 

totiž orientoval především na trenéry elitních sportovců, byl proto zjednodušen a 

upraven tak, aby jej mohli využívat i trenéři mladých či rekreačních sportovců. Hlavním 

smyslem tohoto programu je apelovat na trenéry, aby své svěřence vedli k čistému a 

férovému sportu.  

Doporučení pro tvůrce dalších vzdělávacích programů  

WADA poskytuje lidem, kteří chtějí dále vzdělávat sportovce či jejich doprovod, 

sérii powerpointových prezentací, které mohou být použity jako základní kámen. 

Mohou být dále rozpracovány a přizpůsobeny potřebám toho kterého sportu nebo té 

které oblasti. 

Doporučení pro učitele 

WADA vytvořila řadu materiálů a aktivit, které mohou být použity učiteli ve 

školách a které budou poučovat mladé lidi o rizicích dopingu. Současný program je 

rozdělen do dvou částí a zaměřuje se zvlášť na děti od 10 do 12 let a na adolescenty ve 

věku 13 až 16 let. Představa je taková, že jednotlivá témata budou ve třídách s dětmi 

diskutována nejen při hodině tělesné výchovy, ale také v hodinách sociologie, etiky, 

filozofie nebo vědy. Jednotlivé materiály a aktivity mohou být použity jako součást 

výuky nebo jako samostatné učební jednotky. Zároveň jsou navrženy tak, aby mohly 

být upraveny či přepracovány podle specifických požadavků a možností. 
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Doporučení pro antidopingové komisaře  

WADA pomáhá antidopingovým organizacím vzdělávat jejich zaměstnance. 

Vytvořila proto soubor materiálů, které objasňují teoretická východiska či popisují 

praktické schopnosti, které by každý z komisařů měl mít. Materiál je prezentován na 

workshopech pro dopingové komisaře a obsahuje například veškeré podrobnosti o 

procesu dopingové kontroly či přesný popis procedur a procesů, které musí každý 

komisař dodržovat.  

Dopingová kontrola 

V souladu s Mezinárodním antidopingovým kodexem, jsou všechny Mezinárodní 

sportovní federace zavázány provádět testy mimo soutěž. Jedná se o efektivní doplněk 

klasických testů při závodech. Jelikož tento typ testování může být proveden kdekoliv, 

kdykoliv a bez předchozího varování, stal se nejefektivnějším nástrojem prevence a 

odhalování dopingu. Zároveň se stal důležitým prvkem při posilování veřejného mínění 

v oblasti sportu bez dopingu.  

Úloha WADA je ve vytvoření programu, který pomůže Mezinárodním federacím 

uskutečňovat testování mimo soutěž. WADA se nikdy nepodílí na testech při soutěži. 

WADA uzavírá spolupráci s každou Mezinárodní federací, která o to projeví zájem. 

Testy jsou vedené speciálním akreditovaným týmem odborníků a prováděné přesně 

v souladu s nařízeními jednotlivých federací a samozřejmě také s Mezinárodním 

standardem pro testování. Vzorky moči i krve jsou zasílány k analýze do WADA 

akreditovaných laboratoří. Ty potom výsledky testů posílají současně jak WADA, tak i 

dané Mezinárodní federaci. To jakým způsobem bude s výsledky testů nakládáno, 

včetně trestů za porušení pravidla o dopingu, zůstává i nadále v pravomoci jednotlivých 

federací. WADA se těchto procesů neúčastní. Její role spočívá spíše v monitorování 

následných postupů, které federace nebo zainteresované antidopingové organizace 

zvolí. Jakmile je případ ukončen, zvolené procesy vyhodnotí. Pokud by měla WADA 

jakékoli pochybnosti ohledně procesu či jeho výsledku, může uplatnit své právo a 

obrátit se na Arbitrážní soud pro sport.  

Důležitým předpokladem k úspěchu programu testování mimo soutěž je existence 

strategických vazeb, které má WADA s Mezinárodními sportovními federacemi. Za 

účelem zajištění co možná největší otevřenosti a transparentnosti si WADA 

s jednotlivými federacemi vytvořila ujednání o provádění Dopingových testů (Drug 
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Testing Service Agreement). V rámci svého programu mimosoutěžního testování 

zavedla WADA ve spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami praxi předem 

neohlášeného testování. Je to způsob, jak doplnit a rozšířit probíhající antidopingové 

úsilí. Plánování budoucích testů klade důraz na kvalitní a soustředěné rozmístění. 

Soustředí se proto na regiony, kde testování není příliš rozšířené. Tato strategie vychází 

z jednoho ze základních úkolů WADA a to vybudovat stejné podmínky pro všechny 

sportovce světa. Pracuje na tom, aby všichni sportovci měli rovnoměrné šance být 

testováni, podle stejných antidopingových procedur a protokolů nehledě na národnost, 

sport nebo místo testování.  

WADA vytvořila ve spolupráci s Mezinárodními sportovními federacemi, 

národními antidopingovými agenturami, sportovci a laboratořemi standardizovanou 

dokumentaci týkající se dopingových kontrol. Jejím hlavním účelem je sjednotit a 

zjednodušit proces dopingové kontroly jak pro sportovce, tak pro dopingové komisaře 

samotné. WADA také připravila detailní instrukce, které dokumenty vysvětlují a 

pomáhají s nimi pracovat. Existují dvě různé verze Formuláře o dopingové kontrole. 

Ten novější z února 2006 se od předchozího liší tím, že obsahuje souhlas sportovce se 

zařazením údajů do systému ADAMS. Leták o dopingové kontrole byl vytvořen ve 

spolupráci se švýcarským ministerstvem sportu (Swiss Federal Office of Sport) a nabízí 

podrobný popis, jak probíhá dopingová kontrola. Sportovci tak mohou lépe porozumět 

svým právům i povinnostem během kontroly. 

Dopingové statistiky Antidopingových organizací – V kodexu stojí, že 

antidopingové organizace by měly, alespoň jednou ročně, zveřejnit celkový statistický 

report o svých dopingových kontrolách a jeho kopii poslat WADA. WADA by následně 

měla tato data zpracovat a vytvořit souhrnný report. Na základě toho WADA od roku 

2005 požaduje od Mezinárodních federací i Antidopingových agentur, aby jí tyto 

informace pravidelně poskytovaly.  

Athlete outreach program 

Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak vzdělávat sportovce a jejich 

doprovodný personál ohledně rizik a následků dopingu. Zábavnou formou zvyšuje 

povědomí sportovců o antidopingu. Tento program byl poprvé představen v roce 2001 a 
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od té doby je prezentován na nejvýznamnějších sportovních akcích, jako jsou např. 

Olympijské nebo Paralympijské hry.  

Program ADAMS 

V souladu s Mezinárodním antidopingovým kodexem, dokumentem, který 

sjednocuje a harmonizuje pravidla týkající se dopingu, vytvořila WADA závazek 

koordinovat antidopingové aktivity a poskytnou mechanismus, který pomůže všem 

zainteresovaným stranám zavést Kodex do praxe. Pro tento účel byl vytvořen systém 

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System). Jedná se o 

internetovou databázi, která zjednodušuje každodenní práci všech osob zahrnutých do 

antidopingového programu. Nejen, že je to program jednoduchý, navíc je zdarma 

dostupný v několika jazycích, čímž samozřejmě přispívá k větší efektivnosti a 

smysluplnosti celosvětového boje proti dopingu. Bezpečnost a diskrétnost poskytnutých 

dat je zajištěna několika stupňovým přístupovým procesem.  ADAMS má čtyři primární 

funkce, které se týkají následujících oblastí: 

 Hlášení míst pobytu  

Internetová podstata celého systému dovoluje sportovci zadat potřebné informace 

odkudkoli na světě. Ti, kteří nemají přístup k internetu, mohou pověřit svého zástupce 

(například jejich domovskou antidopingovou organizaci), aby tyto informace zadávala 

za něj. Tato funkce navíc umožňuje sdílet veškeré informace z celého světa pro všechny 

zainteresované strany, tudíž například umožňuje zvýšit efektivitu neohlášených testů 

mimo soutěž. Sportovci mohou rovněž informovat o změnách svého pobytu pomocí 

SMS. 

 Informační středisko  

Jedná se o středisko, kde se ukládají veškeré informace, především výsledky 

laboratorních zkoušek, schválené Terapeutické výjimky či informace o porušení 

antidopingových pravidel. Umožňuje sdílet takové informace pověřenými organizacemi 

a zaručuje, že veškeré antidopingové aktivity budou prováděny s maximální mírou 

transparentnosti. 
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 Databáze dopingové kontroly  

Tato databáze, poskytována antidopingovým organizacím, je důležitým nástrojem při 

řízení programu dopingových kontrol, soutěžních i těch prováděných mimo soutěž. 

Pověřené strany mohou ADAMS využívat při plánování, koordinování či objednávání 

testů. Mohou díky němu také pracovat s výsledky a nálezy jednotlivých kontrol. 

Koordinace dopingových kontrol pomocí ADAMS především zamezuje duplicitě 

prováděných testů.  

 Správa Terapeutických výjimek  

ADAMS umožňuje podávat online žádosti o udělení Terapeutické výjimky a přístup 

k výsledkům řízení o jejich udělení či zamítnutí. 

Poprvé byl ADAMS spuštěn v polovině roku 2005 v pilotní verzi. Od té doby byl 

systém přijat a implementován řadou antidopingových organizací i laboratoří. 

V následujících měsících se i další organizace školí a připravují na zařazení do systému. 

Antidopingový vývoj 

V polovině roku 2004 spustila WADA program na vývoj antidopingu. Pomáhá 

zemím a organizacím v těch státech a regionech, kde doposud neexistuje relevantní a 

uspokojivá antidopingová politika. Aby toho WADA dosáhla, rozhodla se spojit 

dohromady několik států a dalších zainteresovaných organizací v rámci určitého 

regionu za účelem mobilizace a sloučení zdrojů pro antidoping. Vše bude fungovat a 

pracovat pod záštitou nezávislé Regionální antidopingové organizace. Takový postup 

by měl zvýšit celosvětový objem testování a zajistit dlouhodobou udržitelnost testování 

a antidopingového vzdělávání. Na konci tohoto úsilí by měl být stav, kdy jsou všichni 

sportovci, ve všech sportech kdekoli na světě podrobeni stejným antidopingovým 

pravidlům a procedurám. Odpovídající počet Regionálních antidopingových agentur se 

tvoří, ale jejich společným cílem je do roku 2010 přimět všechny země podílet se na 

antidopingových programech.  

Nezávislí pozorovatelé 

Program nezávislých pozorovatelů pomáhá zvyšovat důvěru veřejnosti i sportovců 

v dopingové kontroly. Na významných sportovních akcích má tento tým za úkol 

přirozeným a nezaujatým způsobem náhodně monitorovat a dohlížet na všechny fáze 

dopingové kontroly, na zacházení se zjištěnými výsledky atd. 
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Poprvé byl tento program představen na Olympijských hrách v Sydney v roce 2000 na 

žádost MOV. Během her dohlížel patnáctičlenný tým nezávislých pozorovatelů na 

všechny náležitosti dopingových kontrol a na zacházení s jejich výsledky. Po skončení 

her publikoval zprávu, která potvrzovala, že všechny dopingové testy proběhly řádně a 

v souladu se všemi pravidly a nařízeními. Zároveň však poukázal na oblasti, ve kterých 

může v budoucnu dojít ke zlepšení. Na základě prvotního úspěchu se zvýšil zájem 

Mezinárodních sportovních federací a pořadatelů dalších významných sportovních 

událostí o účast nezávislých pozorovatelů na jejich akcích. Od roku 2000 se proto tým 

pozorovatelů účastnil více než třiceti akcí včetně mistrovství světa, her 

Commonweathlu, Tour de France či Olympijských a Paralympijských her.   

Nezákonné obchodování a vyšetřování 

Tradiční strategie boje proti dopingu měla původně tři stěžejní přístupy: testování, 

výzkum a vzdělávání a soustředění zájmu přímo na sportovce. 

Ale významné aféry vyvolané například laboratoří Balco ve Spojených státech nebo 

cyklistickou stájí Festina ve Francii potvrdily, že doping se vyskytuje v mnohem širším 

spektru činností a podílí se na něm dobře organizované a financované skupiny lidí ze 

sportovcova okolí. Přestože významně těží z jeho úspěchů, nezřídka díky dopingu, 

samy riskují jen velmi málo. 

Tato hrozba se zvyšuje tím víc, čím snazší je přístup k dopingovým látkám a 

informacích skrze internet či jiné kanály. Společnost si začíná uvědomovat, že vedle 

klasického testování, vzdělávání a výzkumu je důležité zavést další účinné strategie 

boje proti dopingu. Vykrystalizovaly dvě hlavní oblasti, na které se chce WADA 

například ve spolupráci s Interpolem a farmaceutickými koncerny zaměřit, vyšetřování 

a nezákonné obchodování. 

 

4.3.1.2 MOV 

Je mezinárodní nevládní organizace založená podle švýcarského práva. 

Mezinárodní nevládní organizace jsou sdružení fyzických a právnických osob různých 

státních příslušností zřízená podle práva určitého státu, které plní určitý mezinárodní 

úkol neziskové povahy. Zastřešuje olympijské hnutí. Rozhoduje o zásadních otázkách 

týkajících se olympijských her a jeho členy jsou zástupci mezinárodních sportovních 
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federací a další zástupci členských zemí. V otázce dopingu je hlavní zodpovědnost 

přenesena na Lékařskou komisi MOV a na její subkomisi pro doping a biochemii. Až 

do roku 2003 rozhodoval o zásadních otázkách týkajících se vývoje antidopingové 

politiky.  

 

4.3.1.3 Mezinárodní sportovní federace 

Sjednocují jednotlivé národní sportovní svazy, federace a asociace, které se řídí 

stejnými řády, pravidly a směrnicemi, včetně těch týkajících se dopingu. Mají povinnost 

řídit se Světovým antidopingovým kodexem. Mohou navrhovat změny týkající se např. 

Seznamu zakázaných látek a metod. Zejména se to týká jeho doplňování, způsobu 

provádění slyšení, oznamování výsledků testů nebo odvolání. Pod kompetenci těchto 

federací spadají především sportovci mezinárodní úrovně.  

 

4.3.1.4 Arbitrážní soud pro sport (CAS) 

Jedná se o nezávislou instituci, která má za úkol urovnávat spory ve sportovním 

světě. Byla založena v roce 1983 a je složena ze sto padesáti rozhodčích ze třiceti sedmi 

zemí světa.  Sídlí v Lausanne a detašovaná pracoviště jsou v Sydney a New Yorku. Na 

CAS se může obrátit jakákoli fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním 

úkonům. Před předložením sporu CAS musí být mezi oběma stranami sporu uzavřena 

vzájemná dohoda. Pokud si strany zvolí rozhodné právo, je podle něho postupováno, 

pokud ne, postupuje se podle švýcarského práva. Pokud se řešení sporu týká otázky 

dopingu, jsou pravidla pro odvolání se k CAS přesně stanovená v Kodexu. 

 

4.3.2 Národní instituce 

4.3.2.1 Antidopingový výbor České republiky (AV ČR) 

Ke vzniku AV Československé republiky vedla základní přestavba struktury 

sportu v Česku po roce 1989. Vznikl na návrh nově vzniklého Českého olympijského 

výboru (ČOV) a Konfederace sportovních a tělovýchovných svazů 16. 6. 1991 podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jeho členy se stali všichni signatáři 
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Československé charty proti dopingu. Valná hromada signatářů byla nejvyšším 

orgánem. Průběžnou činnost měl na starosti výkonný výbor v čele s předsedou. 

Finančně byl jeho chod zabezpečován z prostředků Sazky. Po vzniku samostatné České 

republiky pokračoval, od roku 1993, ve své činnosti jako Antidopingový výbor České 

republiky. O směru a zaměření činnosti AV ČR rozhodovali především jeho 

zakladatelé. Výkonnou funkci ve sféře exekutivní a výchovné prováděl AV ČR 

nezávisle, podle vlastního Statutu a Organizačního řádu. Přistoupením ČR k Evropské 

antidopingové úmluvě v roce 1995 se změnila situace v zajišťování antidopingového 

programu. Výrazně se posílila úloha státu v boji proti dopingu, ten do jisté míry také 

přebírá odpovědnost za jeho řádné fungování. Doposud tato problematika spadala 

výhradně pod sportovní a tělovýchovné instituce. Bylo proto zapotřebí vytvořit 

specifické nástroje politiky, které umožní, aby zásahy státu byly efektivní. 

Antidopingový výbor jako občanské sdružení nemohl tuto funkci odpovědně plnit a 

bylo nutné vytvořit novou právní formu této instituce. Ta by zaručovala plnění závazků 

odpovídajícím způsobem a stát mohl za jeho práci převzít plnou zodpovědnost. Proto 

byl 1. 1. 2000 Antidopingový výbor ČR ustanoven jako příspěvková organizace 

financovaná státem prostřednictvím MŠMT. Na základě zřizovací listiny se AV ČR 

stává výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností, které zajišťuje a 

zabezpečuje antidopingový program. Zejména se jedná o oblast kontrolní, koncepční, 

osvětovou a výchovnou. Mezi jeho hlavní činnosti patří 

 vytváření antidopingového programu na podporu sportu bez zakázaných látek a 

ve shodě s Kodexem 

 s použitím nejnovějších poznatků a metod organizovat osvětové a výchovné 

akce 

 vydávat směrnice a seznam zakázaných látek a metod podle WADA 

 plánovat a provádět dopingové kontroly při soutěžích i mimo ně 

 spolupracovat s ostatními sportovními organizace na uplatňování 

antidopingových opatření a kontrolovat postupy těchto organizací při plnění 

úkolů, které jim z předpisů o dopingu vyplývají 
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 navrhovat právní předpisy, jejichž hlavním úkolem bude omezovat dostupnost a 

užívání farmakologických látek s dopingovým účinkem 

 vytvářet výzkumné a vývojové programy a zajišťovat jejich realizaci v praxi 

 podílet se na práci mezinárodních antidopingových organizací (Monitorovací 

skupiny Rady Evropy, WADA a dalších) 

 plánovat a provádět dopingové kontroly při soutěžích i mimo ně u našich i 

zahraničních sportovců z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí WADA (8, s. 

67-68) 

Oprávnění samostatně rozhodovat o provedení dopingové kontroly má Exekutiva pro 

kontrolu dopingu Antidopingového výboru. Vlastní provedení kontroly mají za úkol 

dopingoví komisaři, kteří jsou dobrovolnými spolupracovníky AV ČR. Výbor 

kooperuje s dalšími vládními i nevládními organizacemi a oblasti jejich spolupráce jsou 

jasně vymezeny na základě smluv nebo dohod, které mezi sebou uzavírají. Zvlášť 

významná spolupráce probíhá s ČOV a jednotlivými sportovními svazy v oblasti 

prevence, výchovy a dopingové kontroly. Z povahy sportovních organizací, které jsou 

nejčastěji zakládány jako občanská sdružení, vyplývá, že vládní organizace, včetně AV 

ČR nemohou, jinak než ze zákona, do jejich pravomocí přímo zasahovat. Státní politika 

v oblasti dopingu je uplatňována tak, že jednotlivé nevládní organizace, jež jsou 

signatáři České charty proti dopingu, mají s AV ČR podepsanou smlouvu o spolupráci. 

Spolu s vydáním Kodexu se změnily i kompetence AV ČR. Za implementaci Kodexu 

v praxi je v každé zemi zodpovědná národní antidopingová organizace. Tou je v ČR 

Antidopingový výbor. Kodexem jsou také vázány mezinárodní sportovní federace a 

jejich prostřednictvím národní federace, tzn. i sportovní svazy v Česku. Z toho vyplývá, 

že na implementaci Kodexu se společně podílejí jak Antidopingový výbor, tak i národní 

sportovní svazy. 

 

4.3.2.2 ČOV 

Byl založen již v roce 1899. V roce 1992 byl obnoven jako olympijský orgán 

samostatné České republiky a získal tak současnou podobu. Současně došlo i k úpravě 
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stanov, které v článku 12 „poslání a úloha ČOV“ odkazují na závazek aktivně rozvíjet 

činnost zaměřenou na boj proti užívání zakázaných látek a metod podle MOV a 

mezinárodních sportovních federací. Inicioval také přijetí České charty proti dopingu ve 

sportovním hnutí a založení Antidopingového výboru. Přijetím Kodexu v roce 2003 

vznikly i pro ČOV nové úkoly a výzvy. Zodpovídá za to, že členství sportovních svazů 

v ČOV bude podmíněno jejich aktivním bojem proti dopingu a prosazováním principů 

Kodexu. V roce 2003 formuloval ČOV samostatný antidopingový program, který 

zahrnoval následující úkoly: 

 přijmout Světový antidopingový kodex jako základ boje proti dopingu a 

aplikovat ho do praxe ve všech sférách své působnosti 

 podílet se na tvorbě mezinárodně platných antidopingových předpisů na základě 

doporučení světových antidopingových orgánů 

 podporovat udržení mezinárodní akreditace pro Laboratoř dopingové kontroly 

 spolupracovat s AV ČR na zabezpečování antidopingového programu, který byl 

přijat vládou České republiky 

 spolupracovat na prosazování myšlenky fair-play a čistoty sportu se sportovními 

svazy, zejména v rámci sportovní přípravy olympioniků 

 zdůrazňovat ve vztahu k médiím myšlenku antidopingové politiky a význam 

konkrétních opatření, která z ní vyplývají 

 prosazovat opatření, jež povedou ke zvýšení odpovědnosti samotného sportovce 

v boji proti dopingu 

 v rámci svého Rozvojového olympijského programu iniciovat antidopingový 

projekt ČOV 

 v průběhu formování Českého olympijského týmu na příslušné olympijské hry i 

během nich uplatňovat antidopingový program (8, s. 69-70) 

Podmínkou účasti každého sportovce na olympijských hrách je přijetí „Závazku ve věci 

dopingu ve sportu“. Podpisem tohoto dokumentu se sportovec zavazuje dodržovat 
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pravidla, ustanovení a zásady obsažené v Kodexu a řídit se antidopingovými pravidly 

přijatými pro konání příslušných her.  

 

4.3.2.3 Sportovní svazy 

Národní sportovní svazy jsou samostatná, dobrovolná občanská sdružení 

fyzických nebo právnických osob, která vznikla v souladu se zákonem č.83/1990 Sb. 

Sportovní svazy organizují a řídí činnost v daném sportu na území České republiky. 

Zabezpečují českou státní reprezentaci a hájí zájmy sdružených subjektů. Svou činnost 

mají upravenu vždy ve vlastních stanovách. 

 

 

96



4.4 Vývoj dopingu v České republice 

Pro objasnění směřování antidopingové politiky v České republice jsem se 

rozhodla zanalyzovat posledních devět let historie testování sportovců. Toto období je 

dostatečně signifikantní pro vytvoření uceleného přehledu o vývoji dopingu v Čechách. 

 

Rok 2000  

V roce 2000 bylo provedeno 986 dopingových kontrol. Z tohoto počtu bylo 830 

provedeno přímo při soutěži, což představovalo 84% z celkového počtu.  

 

Obrázek 1             Obrázek 2 

 

Kontrolami neprošlo 21 sportovců, u kterých byly zjištěny zakázané látky či metody. 

Pouze jeden pozitivní nález byl odhalen při testování mimo soutěž. 

 

Obrázek 3            Obrázek 4 

Nejvíce případů, jedenáct, bylo odhaleno v kulturistice. Druhým nejproblematičtějším 

sportem byl překvapivě volejbal se dvěma pozitivními nálezy. Oba případy se týkaly 

ženského volejbalu a šlo o zneužití stimulancií. Celkem byly kontroly prováděny napříč 

28 sporty. 
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Nejzneužívanějšími látkami byla anabolika (8 případů) a stimulancia (7 případů). 

 

Obrázek 5 

 

Rok 2001 

V roce 2001 bylo provedeno 850 dopingových kontrol, což je téměř o 150 kontrol 

méně než v předchozím roce. Z tohoto počtu bylo 714 provedeno přímo při soutěži, což 

představovalo 84% z celkového počtu.  

 

Obrázek 6            Obrázek 7 
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Proti dopingovým pravidlům se provinilo 10 sportovců. Všechny pozitivní výsledky 

byly prokázány při dopingových kontrolách při soutěži. 

 

 

Obrázek 8            Obrázek 9 

 

Mezi nejproblematičtější sporty z hlediska dopingu patřila opět kulturistika se sedmi 

pozitivními nálezy. Celkem byly kontroly provedeny napříč 37 sporty. 

Stejně jako v předchozím roce byla anabolika nejvíce zneužívanými látkami. 

 

Obrázek 10 
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Rok 2002 

V roce 2002 vzrostl počet kontrol na 950. Vzrostl i podíl testování mimo soutěž, 

bylo uskutečněno 168 kontrol, což představovalo 18% z veškerých provedených testů.  

 

Obrázek 11            Obrázek 12 

 

Bylo odhaleno 22 dopujících sportovců, z čehož 3 byli odhaleni mimo soutěž. 

 

Obrázek 13            Obrázek 14 

 

Kontroly postihly 29 sportů, nejvíce dopujících sportovců bylo odhaleno v kulturistice 

(11 případů). Cyklistika se třemi odhalenými dopujícími sportovci byla druhým 

nejrizikovějším sportem. 

Jednoznačně nejzneužívanější skupinou látek byla opět anabolika (13 případů). 
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Obrázek 15 

 

Rok 2003 

V roce 2003 vzrostl počet dopingových kontrol na 1103 a poprvé překročil hranici 

1000 kontrol za rok. Více než pětina veškerých testů byla provedena mimo soutěž.  

 

Obrázek 16            Obrázek 17 

 

Bylo odhaleno 19 pozitivních případů dopingu. 3 případy zneužití zakázaných látek 

byly odhaleny mimo soutěž. 
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Obrázek 18            Obrázek 19 

 

Nejvíce odhalených případů bylo opět v kulturistice (13 dopujících). 

Smutné prvenství v počtu odhalených případů drží opět anabolika (12 případů). 

 

Obrázek 20 

 

Rok 2004         

 V tomto roce bylo provedeno 1122 dopingových kontrol. 18% z veškerých testů 
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bylo provedeno mimo soutěž. Oproti předchozímu roku opět nepatrně vzrostl počet 

dopingových kontrol. 

 

Obrázek 21            Obrázek 22 

 

Bylo odhaleno do této doby nejvíce pozitivních případů (26 dopujících). 3 pozitivní 

nálezy byly odhaleny mimo soutěž.  

 

Obrázek 23            Obrázek 24 

 

Nejvíce dopujících sportovců bylo opět v kulturistice (12 případů), následovala 

cyklistika se třemi případy. 

Mezi zneužívanými látkami opět převládala anabolika. 
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Obrázek 25 

 

Rok 2005 

V tomto roce bylo provedeno 1272 kontrol, z toho 342 mimo soutěž, což 

představovalo 27%. Počet kontrol meziročně opět vzrostl. 

 

Obrázek 26            Obrázek 27 
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V tomto roce bylo objasněno historicky nejvíce porušení dopingových pravidel od roku 

2000. 13 dopujících sportovců bylo odhaleno při kontrolách mimo soutěž, což 

představuje celých  30 % všech odhalených případů. 

 

Obrázek 28            Obrázek 29 

 

Nejrizikovějším sportem byla opět kulturistika s 25 pozitivními výsledky následována 

silovým trojbojem se třemi odhalenými dopujícími sportovci. Počet sportů, které byly 

zasaženy dopingovými kontrolami, vzrostl na 48. 

Rekordní počet sportovců se odmítl podrobit dopingové kontrole (11 případů). Nejvíce 

zneužívanou skupinou látek byla pak opět anabolika (13 případů). Oproti předchozím 

rokům se zvýšil počet sportovců, kteří byli pozitivně testováni na kanabinoidy. 
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Obrázek 30 

 

Rok 2006 

V roce 2006 bylo provedeno 1409 dopingových kontrol, z toho 372 mimo soutěž, 

což představuje 26% všech dopingových testů. 

 

Obrázek 31            Obrázek 32 

 

Bylo odhaleno 27 dopujících sportovců. Pouze u jednoho sportovce došlo k odhalení při 

testu mimo soutěž. 
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Obrázek 33            Obrázek 34 

 

Poprvé za sledované období nedominovala kulturistika sportům s nejvyšším počtem 

odhalených dopujících sportovců. Spolu s ní byl nejrizikovějším sportem silový trojboj 

(oba 7 případů). V tomto roce bylo testování podrobeno 52 sportů.  

Znovu vzrostl počet odhalených případů dopování kanabinoidy. Poprvé nedominovaly 

v počtu zneužití anabolika. Shodně s kanabinoidy byla odhalena v 10 případech.  

 

Obrázek 35 
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Rok 2007 

V roce 2007 bylo provedeno téměř stejné množství testů jako v předchozím roce 

(1401 kontrol). Klesl však podíl testování mimo soutěž z 26% na 23% ze všech 

provedených kontrol.  

 

Obrázek 36            Obrázek 37 

 

Odhaleno bylo 31 dopujících sportovců, pouze jeden při testování mimo soutěž.  

 

Obrázek 38            Obrázek 39 

 

Do popředí sportů nejvíce zasažených dopingem se opět dostala kulturistika s 11 

odhalenými případy. Celkem byli testování podrobeni sportovci 53 různých sportů. 

Nejvíce se opět zneužívala anabolika (12 případů). Následovaly kanabinoidy s osmi 

usvědčenými sportovci. 
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Obrázek 40 

 

Rok 2008 

Množství dopingových kontrol sice kleslo na 1390, nicméně opět vzrostl počet 

kontrol mimo soutěž. Podíl tohoto typu testování představoval čtvrtinu všech 

dopingových testů. 

 

Obrázek 41            Obrázek 42 

 

Bylo odhaleno 33 dopujících sportovců, pouze jeden při testování mimo soutěž. 
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Obrázek 43            Obrázek 44 

 

Sportem s nejvyšším počtem odhalených pozitivních nálezů byla opět kulturistika.  

Anabolika znovu představovala skupinu látek, která byla nejvíce zneužívána.   

 

Obrázek 45 

 

Rok 2009 

V minulém roce bylo provedeno 1410 dopingových kontrol. Téměř pětina (24%) 

se uskutečnila mimo soutěž.  
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Obrázek 46            Obrázek 47 

 

Bylo odhaleno 29 sportovců, kteří porušili dopingová pravidla. 2 sportovci byli odhaleni 

při kontrolách mimo soutěž. 

 

Obrázek 48            Obrázek 49 

 

19 případů dopingu bylo odhaleno v kulturistice. Dopingové kontroly zasáhly 58 sportů.  

Znovu byla jednoznačně nejvíce zneužívána anabolika. 
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Obrázek 50 

 

4.4.1 Trendy ve vývoji dopingu a jeho objasňování 

Počet prováděných dopingových kontrol má tendenci každoročně narůstat. 

V posledních letech se počet dopingových testů pohybuje kolem 1400 za rok. Zvyšuje 

se i počet kontrol, které antidopingoví komisaři provádějí mimo soutěž.  
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Obrázek 51 

Počet odhalených pozitivních dopingových nálezů byl ve sledovaném období nejvyšší 

v roce 2005. Rostoucí počet odhalených dopujících sportovců nemusí nutně znamenat 

skutečnost, že roste zneužívání zakázaných látek. Zdokonalují se metody detekce 

jednotlivých zakázaných látek a zvyšuje se také počet samotných dopingových kontrol.  

 

Obrázek 52 
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Tabulka 1 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet kontrol 986 850 950 1103 1122 1272 1409 1401 1390 1410
Počet 
pozitivních 
výsledků 

21 10 22 19 26 44 27 31 33 29 

Podíl 
pozitivních 
nálezů k 
počtu kontrol 

46,9 85 43,1 58,0 43,1 28,9 52,18 45,19 42,12 48,6 

 

 

Obrázek 53 

 

Jak je patrné z grafu srovnávajícího množství dopingových kontrol a počet 

pozitivních výsledků, vývoj obou hodnot ve sledovaném období rovnoměrně narůstá. 

S tím, jak roste počet uskutečňovaných testů, roste i počet odhalených hříšníků. 

V ideálním případě bude v budoucnu docházet k rozevírání pomyslných nůžek mezi 

testy a pozitivními nálezy. Zatímco dopingových kontrol bude přibývat či jejich počet 

bude alespoň konstantní, počet odhalených dopingových případů bude klesat. 

V posledních letech pozorujeme spíše opačný trend, kdy roste počet odhalených 

hříšníků při téměř neměnném počtu kontrol. Nemusí to však zákonitě znamenat, že se 

dopuje více, může to být důsledek lepšího cílení testování, lepších analytických metod a 

samozřejmě i většího zásahu testovaných sportů. Výjimkou je rok 2009, kdy došlo 

k výraznějšímu poklesu pozitivních nálezů. Pokud by loňský rok nastavil nový 

dlouhodobý trend, byla by to dobrá zpráva nejen pro antidopingové organizace, ale pro 
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celou sportovní veřejnost. Osobně se však domnívám, že vzhledem k pokrokům 

v analytických metodách a k přistoupení k odběrům vzorků krve, bude pozitivních 

dopingových případů spíše mírně přibývat.  

Na množství odhalených dopingových hříšníků má určitý vliv také zvyšující se 

počet sportů, které dopingoví komisaři podrobili testování. 

 

Obrázek 54 

 

Jednoznačně nejproblematičtější skupinou dopingových látek jsou anabolika. 

V posledních letech se ve větší míře objevuje zneužívání kanabinoidů, především 

marihuany.  

Tabulka 2 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

S6 - Stimulancia 7 0 3 3 4 9 5 4 4 3 

S1 - Anabolické látky 8 7 13 12 9 13 10 12 16 18 

S5 - Diuretika a ostatní maskovací látky 2 1 2 0 2 2 1 4 4 4 

Anestetika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S8 - Kanabinoidy 0 1 1 0 2 6 10 8 11 3 

S3 - Beta-2 agonisté 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

S2 - Peptidové hormony; růstové faktory 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

S4 - Antagonisté a modulátory hormonů 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

S9 - Glukokortikosteroidy 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 
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Obrázek 55 
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5 Diskuze 

 

Ve sledovaném období rostl počet kontrolovaných sportovců i počet sportů, které 

byly kontrolovány. Zároveň se zvyšuje počet testů mimo soutěž. Právě testování mimo 

soutěž považuji za nejlepší způsob prevence a boje proti dopingu ve sportu. Hrozba 

odhalení je pro podvádějícího sportovce neustále aktuální.  

Otázkou zůstává, zda jsou dnešní testovací metody dostačující. Na přelomu roku 

2009 začali antidopingoví komisaři používat kromě odběrů moči také odběry krve, což 

považuji za naprosto nezbytný nástroj pro efektivní boj proti dopingu. Kromě steroidů, 

které dlouhodobě patří k hlavním nebezpečím v oblasti dopingu, považuji totiž za 

největší hrozbu pro čistý sport a zároveň výzvu pro antidopingové organizace 

zneužívání hormonů a metody zvyšování přenosu kyslíku. Jako průlom jednoznačně 

chápu první odhalení růstového hormonu u hráče rugby Terryho Newtona při 

mimosoutěžní kontrole, kterou provedla britská národní antidopingová organizace 24. 

listopadu 2009. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky technologickému pokroku 

v odhalování a analýze zakázaných látek. Právě odhalení látek, které jsou identické 

s těmi, které naše tělo produkuje přirozeně, představuje z mého pohledu největší výzvu 

pro antidopingové organizace a všechny zúčastněné strany. Od této chvíle bude konečně 

nad každým sportovcem, který se rozhodne pro podvádění pomocí těchto látek, viset 

pověstný Damoklův meč.  

V posledních letech se stále více objevuje zneužívání kanabinoidů, především 

marihuany. Tato látka se stala společenskou drogou, užívanou pro zlepšení nálady a 

excitování pocitů štěstí a radosti. V současné době ohrožuje především mladé sportovce, 

kteří si neuvědomují, že její stopy jsou v těle detekovatelné i po mnoha dnech od užití. 

Její vliv na sportovní výkon je zanedbatelný, o to méně pochopitelné je riskování ze 

strany sportovce. I několik měsíců zastavení činnosti, což je nejčastější trest při prvním 

užití této látky, totiž může nepříjemně ovlivnit sportovcův výkon či dokonce kariéru. 

Stačí si vzpomenout na aféru českého automobilového závodníka Tomáše Enge, který 

díky užití marihuany přišel o možnou kariéru v nejprestižnější automobilové soutěži 

Formule 1 nebo lukostřelce Milana Anderase, který se stejným způsobem připravil o 

účast na Olympijských hrách v Pekingu v roce 2008. 
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Aby boj proti dopingu ve sportu byl efektivní a skutečně zamezil zneužívání 

zakázaných látek, musí se naplno využít všechny dostupné prostředky. Podle mého 

názoru je důležité pokračovat v trendu zvyšování počtu dopingových kontrol, až na 

hranici dostupných zdrojů, jak finančních, tak personálních či technických. Především 

v testování mimo soutěž vidím účinný prostředek prevence. Současně je nezbytné, aby 

se kromě odběrů moči začaly také odebírat vzorky krve testovaných sportovců. Zároveň 

je naprosto nezbytná podpora státu ve vztahu k antidopingovým aktivitám. Tato 

podpora by neměla být uskutečňována pouze prostřednictvím financování, záleží také 

na zapojení státu do přijímání různých mezinárodních smluv a standardů vztahujících se 

k dopingu.  

Myslím si, že neméně důležitá je také podpora vědy a výzkumu. Jen neustále se 

zdokonalující analytické metody mohou držet krok s nečestnými sportovci, jejich 

doprovodem i farmaceutickými firmami.  
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6 Závěr 

 

Antidopingová politika je v Čechách uskutečňována v rámci tzv. smíšeného 

systému. Ten je charakterizován spoluprací mezi nevládním Antidopingovým výborem 

ČR a vládou ČR. Ta má za úkol převzít mezinárodní závazky Česka ve vztahu 

k dopingu, ratifikovat mezinárodní smlouvy a vytvářet právní rámec pro boj proti 

dopingu. Zároveň zajišťuje dostatek zdrojů pro boj proti dopingu, finančních, 

personálních i technických.  

Dosavadní legislativní úpravu považuji za dostatečnou, protože nový trestní 

zákoník obsahuje samostatný paragraf týkající se nakládání s dopingovými látkami.  

Samotné provádění antidopingové politiky má na území Česka na starost 

Antidopingový výbor ČR. Jeho Exekutiva rozhoduje o počtech testů i o sportovcích, 

kteří budou testováni. Množství testů i zásah sportů, které jsou do testování zahrnuty, 

považuji za dostačující. Za posledních devět let je patrný rostoucí trend v počtu sportů i 

samotných testů. Česko je tak na dobré cestě při plnění svých mezinárodních závazků i 

veřejného očekávání ve vztahu k boji proti dopingu. Domnívám se, že spolupráce je 

v tuto chvíli nastavena dobře a že si obě strany uvědomují zásadní poslání boje proti 

dopingu ve sportu.  

Pro efektivní a úspěšný boj s dopingem je zapotřebí využívat veškeré dostupné 

zdroje, finanční, personální i technické. Investovat do vědy a výzkumu a zaměřit se na 

vyšší počet testů mimo soutěž. 

Lze předpokládat, že množství odhalených případů dopingu bude narůstat, 

především provinění spojená s užíváním společenských drog a steroidů. Zároveň bude 

pro antidopingové organizace velkou výzvou testování na genový doping a metody 

zvyšování přenosu kyslíku.  

Není pochyb o tom, že boj proti dopingu je běh na dlouhou trať. S využitím všech 

dostupných prostředků a zapojením co největšího počtu lidí a institucí můžeme 

dosáhnout relativně čistého sportu bez dopingu. Nejde samozřejmě zabránit 

jednotlivcům v užívání nečestných praktik v cestě za vítězstvím, můžeme však zabránit 

tomu, aby se dopování stalo ve sportu trendem a normou. Není možné, aby byli mladí 
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sportovci na začátku své kariéry postaveni před jasnou věc, že bez dopingu se ve 

vrcholovém sportu nevyhrává.  
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Příloha 1: Seznam pojmů a zkratek podle Světového antidopingového kodexu 

Pro potřeby této diplomové práce stanovuji následující definice: 

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System)  

Je webová informační databáze, která je řídícím nástrojem pro vkládání dat, jejich 

ukládání, sdílení a hlášení, vytvořeným na pomoc zainteresovaným subjektům a WADA 

v jejich antidopingových aktivitách ve spojení s legislativou ochrany dat. 

Antidopingová organizace (Anti-Doping Organization) 

Signatář, který odpovídá za přijetí pravidel pro iniciování, zavedení nebo 

uplatnění jakékoliv části procesu Dopingové kontroly. Jedná se např. o Mezinárodní 

olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor, jiné Organizátory významných 

Akcí, kteří provádějí Testování v průběhu svých Akcí, WADA, mezinárodní federace a 

Národní Antidopingové organizace. 

Kodex (Code)  

Světový antidopingový Kodex. 

Mezinárodní standard (International Standard) 

Standard, který přijala WADA pro podporu Kodexu. Dodržování Mezinárodního 

standardu (na rozdíl od jiných alternativních standardů, postupů nebo procedur) bude 

postačovat k závěru, že procesy, které jsou uvedeny v Mezinárodním standardu, byly 

uskutečněny řádně. Mezinárodní standardy budou zahrnovat všechny technické 

dokumenty, vydané na základě Mezinárodního standardu. 

Mimo Soutěž (Out-of-Competition) 

Jakákoli Dopingová kontrola, která není prováděna Při Soutěži. 

Při Soutěži (In-competition) 

Pokud není stanoveno jinak pravidly mezinárodní federace nebo jiné příslušné 

Antidopingové organizace, znamená Při Soutěži dobu začínající dvanáct hodin před 

Soutěží, které se má Sportovec zúčastnit, až do konce takové Soutěže a procesu odběru 

Vzorku na této Soutěži. 

Seznam (Prohibited List) 

Seznam identifikující Zakázané látky a Zakázané metody. 

Signatáři (Signatories) 

Ty subjekty, které podepsaly Kodex a souhlasily s jeho dodržováním, zahrnující 

Mezinárodní olympijský výbor, mezinárodní federace, Mezinárodní paralympijský 

 

 

http://www.antidoping.cz/kodex.htm#akce
http://www.antidoping.cz/kodex.htm#antidopingova_organizace


 

 

výbor, Národní olympijské výbory, národní paralympijské výbory, Organizátory 

významných Akcí, Národní Antidopingové organizace a WADA. 

Sportovec (Athlete) 

Jakákoliv Osoba, která se účastní sportu na mezinárodní úrovni (kterou definují 

jednotlivé mezinárodní federace), na národní úrovni (kterou definují jednotlivé Národní 

Antidopingové organizace, včetně, ale nikoli pouze, Sportovci, kteří jsou zařazeni do 

Registru pro Testování) a jakýkoliv jiný závodník, který jinak podléhá pravomoci 

některého Signatáře nebo jiné sportovní organizaci, která přijala Kodex.  

Úmluva UNESCO (UNESCO Convention) 

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá 19. října 2005 na 33. 

zasedání Generální konference UNESCO včetně všech dodatků přijatých účastnickými 

stranami Úmluvy a Konferencí stran Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. 

Vzorek (Sample or Specimen) 

Jakýkoli biologický materiál odebraný za účelem Dopingové kontroly. 

WADA (WADA, The World Anti-Doping Agency) 

Světová antidopingová agentura. 

Zakázaná látka (Prohibited Substance) 

Jakákoli látka uvedená v Seznamu. 

Zakázaná metoda (Prohibited Method) 

Jakákoli metoda uvedená v Seznamu. 
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