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ABSTRAKT 

Sport je významnou součástí dnešní společnosti. Je aktivitou volného času, 

zábavou, i prevencí zdravotních obtíží. V současnosti je význam sportu orientován 

především na výkon a aspekt úspěchu. Cestou k úspěchu se v některých případech 

stávají dopingové látky.  

Znalost dopingových látek mezi sportovci je velice důležitá, aby bylo možné 

předejít pozitivnímu dopingu a všem jeho důsledkům. Je proto potřeba důsledně 

informovat o této problematice jak dospělé, tak i mladé sportovce, a zároveň 

zdůrazňovat prevenci v oblasti této problematiky. 

Hlavním cílem práce je zjištění aktuálních znalostí, postojů a informovanosti 

studentů tělovýchovných oborů o dopingové problematice. Získané údaje byly 

porovnány s předchozími šetřeními. 



ABSTRACT 

Doping - the knowledge and attitudes of university students 

Sport is an important part of today's society. It is leisure time´s activity, 

entertainment, and prevention of health problems. Nowadays, the importance of sport is 

oriented mainly on performance and success. Under these conditions, doping substances 

may in some cases mean way to success. 

Knowledge of doping substances among athletes is very important in order  

to prevent positive doping and all its consequences. It is therefore important  

to consistently inform both adults and young athletes about this issue, and emphasise 

the prevention of this problem at the same time. 

The main goal is to map the current knowledge, attitudes and foreknowledge  

of students of physical education courses about doping problems. The data obtained was 

compared with previous reviews. 
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1 ÚVOD 

Od období renesance se rapidně měnil vztah k lidskému tělu a kultuře člověka. 

Místo oblíbených spontánních her zaujímá sport, který se jako součást moderní kultury 

snadno stává prostředkem rozvoje člověka. Byl a stále je vhodnou prevencí řady 

civilizačních chorob, zlepšuje naši fyzickou kondici, a zároveň nám dopřává bohatou 

škálu zážitků s ním spojených. Sport, tedy jako služba společnosti, vykonává po celém 

světě prospěšnou činnost. Mnozí ho však nevyužívají jako pouhý zdroj zábavy  

a odreagování, ale jako náplň svého zaměstnání, které je živí. Flexibilně se sport během 

svého rozvoje přizpůsoboval odlišným kulturám, ekonomickým a sociálním 

podmínkám. Zároveň v průběhu dvacátého století prošel, jako následek  

politicko - společenského vývoje, mnohými změnami v obsahu, hodnotách, funkcích  

a organizačních otázkách (Dovalil a kol., 2004).  

S individualitou člověka se pojí úspěch, výkon a zisk z činnosti, kterou 

provozuje. I dnes se do popředí dostávají příkladné ideály krásy, které se mnozí snaží 

napodobit bez ohledu na své okolí. V důsledku takového jednání se můžeme setkat 

s pojmy jako medializace, korupce, komercionalizace, násilí ve sporu, doping a jiné. 

Globalizace společně s tržní ekonomikou zasahují i do oblasti sportu, což má  

za následek jeho zmíněnou komercionalizaci, tedy ovlivňování pojetí a funkce sportu. 

Jeho hlavním cílem se stává vítězství a podávání co nejlepších výkonů. Sportovci jsou 

posuzováni na základě podaného výkonu, soutěže jsou přesně naplánovanými akcemi 

s cílem dosáhnout co nejvyššího možného zisku (Dovalil a kol., 2004). Sami závodníci 

se stávají komerčním zbožím investorů, kterým přinášejí značný profit výměnou  

za vybrané výhody. Tyto obchody je možné zaznamenat po celém světě. Příkladem lze 

uvést prodeje a přechody klubových hráčů za astronomické částky. Medializované jsou 

osoby, ale i jejich příjmy, skandály, zranění a příběhy z veřejného i soukromého života. 

Vrcholová úroveň sportu získala díky ekonomickým podmínkám, sponzorům,  

všudypřítomné reklamě a sdělovacím prostředkům prestižní postavení. Veřejnost dle 

těchto ukazatelů posuzuje i ostatní úrovně sportů, ačkoli tento přístup není žádoucí. Je 

zde rapidní rozdíl mezi sportovci dobře placenými a ostatními, jejichž příjmy 

nedosahují takové výše, avšak oni sami podávají vynikající výkony. Přenášena jsou 
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většinou atraktivnější sportovní klání, tedy vhodnější k medializaci. Stoupá jejich počet 

na úkor kvalitní systematické přípravy během tréninku a následné regenerace. Jsou 

dokonce vypisovány i odměny a prémie za překonání dosavadních dosažených rekordů 

bez ohledu na možné ohrožení zdraví sportovců. Není proto divu, že se dnes setkáváme 

s tolika případy pozitivních dopingových nálezů. Ve snaze podat nejlepší výkon 

přistupují někteří sportovci ke zneužití zakázaných látek. Bohužel mnozí z nich neznají 

zdravotní rizika, která mohou tyto látky představovat (Dovalil a kol., 2004). Některé 

studie například Slepička a kol. (1998, 1999) dokládají, jak velmi nízká je úroveň 

informovanosti o dopingu, a to zejména mezi mládeží.  

Tlak tedy není vyvíjen pouze na dospělé, ale i na mládež. Zmíněným šetřením 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2004 bylo zjištěno, že nejvíce 

respondentů majících zkušenost s psychoaktivními látkami bylo ve věku od 18 do 24 

let. Ve věku od 18 - 34 let patří k nejčastěji užívaným drogám marihuana a hašiš. 

Neadekvátní podmínky jsou prostředkem zneužívání mladých sportovců, kteří jsou 

nezřídka nuceni naplňovat nároky svých trenérů, sponzorů, federací, ale i samotných 

rodičů. Řada trenérů se také domnívá, že působení slavných sportovců má na mládež 

spíše pozitivní vliv. Právě zde dochází k podceňování výchovných cílů vůči 

komerčnímu sportu mládeže. Úspěch je úzce spojen se slávou, sportovci se stávají 

rychleji zámožnými a získávají i vyšší sebevědomí a sociální respekt (Dovalil a kol., 

2004). Slepička a kol. (1998, 1999) zjistil, že necelá třetina studentů základních 

a středních škol neví, zda by nebrala dopingové látky, kdyby jim pomohly dosáhnout 

zaručeného olympijského vítězství.  

I doping byl v průběhu staletí vnímán velmi rozdílně. Dříve bylo jeho užití 

vnímáno spíše jako možnost kontaktu s nadpřirozenými silami, postupně lidem 

zprostředkoval cestu k dosažení výhodnější fyzické síly v práci a dalších činnostech.  

S technickým pokrokem se stupňovaly i požadavky a přístup k dopingovým, tedy  

i drogovým látkám. Situace si žádala nastolit určitý řád ve formě definování dopingu, 

kterým by byly zároveň stanoveny blízké hranice již trestného zneužívání podpůrných 

látek (Hnízdil a kol., 2000). 

Teoretická část práce se zabývá především shrnutím informací o používání 

dopingových látek v historii i novodobých dějinách. Definuje doping, možnosti jeho 
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kontroly a uvádí přehled základních dopingových látek a metod. Představuje současný 

stav informovanosti o dopingu a jeho prevenci. 

Praktická část zahrnuje výzkum komplexních znalostí dopingové problematiky  

a přístupu k dopingu u studentů učitelství tělesné výchovy na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Cíle diplomové práce 

 

(1) Teoreticky zpracovat aktuální přehled látek používaných za účelem dopingu. 

(2) Zjistit znalosti, četnost zkušeností a postoje aktivních i pasivních sportovců  

k dopingovým a ve sportu zakázaným látkám u studentů učitelství tělesné 

výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dotazníkové šetření). 

(3) Statisticky vyhodnotit výsledky dotazníkového šetření a získané údaje 

 porovnat s vybranými výzkumy a statistikami.  
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Hypotézy dotazníkového šetření 

 

Na základě předešlých průzkumů a šetření byly stanoveny následující hypotézy: 

 

(H1) Ženy budou znát ve větším počtu složení doplňků stravy než muži. 

(H2) Čím je úroveň sportu vyšší, tím lépe jsou sportovci obeznámeni se složením 

doplňků stravy, které si kupují. 

(H3) Respondenti obou pohlaví ve více než 50% znají doplňky stravy, které obsahují 

kofein a efedrin a nekupují si je. 

(H4) Muži jsou častějšími běžnými kuřáky marihuany i hašiše než ženy. 

(H5) Více než 75% sportovců starších 25 let vyzkoušelo alespoň jednou marihuanu.  

(H6) U více než 75% sportovců obou pohlaví jasně převládá názor, že by sportovci 

měli být za pozitivní dopingový nález striktně potrestáni. 

(H7) Ochota brát dopingové látky za účelem zisku olympijského vítězství bude  

u sportovců obou pohlaví nižší než 10%. 

(H8) Více než 50% sportovců všech věkových kategorií, kteří se dosud nesetkali 

s žádným preventivním antidopingovým programem, by takové informace 

uvítali. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Výhra za jakoukoliv cenu? 

Porušování zásad fair-play vede ke zpochybňování sportovní činnosti 

v obrovském rozsahu. Reklama a sdělovací prostředky uvádějí sport mezi jiné výhodné 

obchodní artikly a jeho vrcholová úroveň se stává každodenní náplní médií. Závodníci 

čelí ohromnému tlaku a stresu v oblasti podávání výkonů, ale i kritickému pohledu  

na jejich okolí. Podle okolností jsou prezentováni jako vzory, které bychom měli 

následovat, v opačném případě jsou odsuzováni a skandalizováni, což se stává velmi 

atraktivní činností sdělovacích prostředků. Důraz je kladen především na jednostrannou 

motivaci  k dosažení maximálního osobního výkonu s akcentem na finanční či hmotné 

odměny (Dovalil a kol., 2004). 

Původní smysl sportu mizí v ekonomických hodnotách, snadno se vytrácí jeho 

cenné hodnoty, v myslích fanoušků a diváků je dále spojován s podváděním, agresivitou 

a negativními vlivy na zdraví závodníků. Důraz je kladen především na silové 

komponenty v soutěži i tréninku, s čím souvisejí výrazné projevy agresivního chování. 

Mírný stupeň projevů agresivity ke sportu patří, nesmí však přerůstat v hrubé, cílené 

násilí, kterým je záměrně druhý poškozován. Do popředí se bohužel dostává hlavně 

snaha dosáhnout maximálního výkonu v soutěži, a to za každou cenu. Publicita, obdiv  

a peníze jsou hnacím motorem pro strategie neustálého zvyšování výkonnosti  

a zachování si svého postavení ve středu zájmu. Překážkou není ani využívání 

nedovolených podpůrných prostředků včetně drog nebo vědomé porušování pravidel 

v případě faulů či simulování úrazů.  Doping se stává jediným řešením přicházejícího 

neúspěchu a zároveň poskytuje snazší cestu k výhře zvýšením fyzické a psychické 

výkonnosti. Bohužel i přístup k takovým látkám bývá veřejností často tolerován 

vzhledem k faktu, že část populace považuje jejich užívání za normální nejen ve sportu. 

Dokonale zafungoval a občas stále platí princip filosofie vítězství za každou cenu, podle 

níž jediným hmatatelným výsledkem je vítězství. Ostatní prostředky, jež jsou k vítězství 

využity, jsou v naprostém pořádku, i když se jedná například o hrubou agresivitu nebo 

odchylování se od pravidel. Strategie vedoucí k úspěchu rapidně převažuje nad 

morálním úsudkem, lidskými postoji a hodnotami (Dovalil a kol., 2004). Společenské 
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klima během svého vývoje umocňuje toleranci v oblasti užívání takových prostředků 

pro dosažení úspěchu. Tuto skutečnost potvrzují i analýzy, které zjišťovaly názory  

a postoje sportovců k takovým látkám. Ukázalo se, že nesportovci jsou mnohem méně 

tolerantní k dopingu než aktivní sportovci. Zároveň mladší závodníci vyjádřili spíše 

kladný postoj k této problematice, na rozdíl od starších, zkušených (Slepičková a kol., 

1998). Tento přístup mohl být způsoben buď zmíněnou dřívější zkušeností s podobnými 

látkami nebo větší ochotou riskovat s vlastním zdravím v důsledku neznalosti 

nežádoucích účinků a dalších zdravotních rizik. Ve studii více než třetina ze všech 

dotazovaných uvedla, že pokud by měli jistotu, že jejich počínání nebude odhaleno, 

dopingové látky by brali. V případě, kdyby jejich užívání nepřinášelo žádná zdravotní 

rizika, zvýšil by se rapidně počet potencionálních uživatelů na více než 56%. Každý 

osmý respondent připustil zneužití dopingu, kdyby měl jistotu nebo alespoň velkou 

pravděpodobnost zisku jednoho z prvních míst na olympijských hrách (Slepičková  

a kol., 1998). 

 

2.2 Hodnota fair-play ve sportu 

Ačkoli sportovní odvětví zaměstnává a bohužel i negativně ovlivňuje významné 

procento lidí, stále najdeme trenéry, závodníky i diváky, kteří se snaží zachovat význam 

fair-play, a proto nepodléhají tak výrazně tlakům, jimž jsou v dnešní době neustále 

vystaveni. Fair-play je úzce propojeno s problémem hodnot, vždy záleží na faktu, jakým 

způsobem je sportovci uznávají a přijímají za své. Jejich preference souvisí především 

s mravním vědomím sportovce, tedy s emocionalitou osobnosti. Zneužívání dopingu je 

podvod, který by neměl být v žádném případě tolerován. Profit, kterého díky němu 

sportovci dosahují, je znatelnou výhodou vůči soupeřům, ale také hrozbou, kterou 

s sebou sport nese do budoucna. Předává ji novým talentům, ale i dětem, které 

nevhodný systém hodnot přijímají a považují ho za správný. Podle uznávaných 

dokumentů jsou sportovní organizace, trenéři, manažeři, ale i rodiče odpovědní  

za ochranu mladých sportovců před užíváním takových prostředků. Používání 

dopingových látek je zcela nepřípustné jak z hlediska dopadu jejich účinků na zdraví 

člověka, tak z pohledu etického. Jeho používání je hrubým porušením mnoha pravidel 
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sportovních federací. Tréninky a následné soutěže by neměly ztrácet pedagogický 

význam, sport by měl člověka rozvíjet, obohacovat ho a naplňovat novými prožitky. 

Radost z čestného vítězství by mělo být podstatou soutěží a dalších sportovních 

setkávání (Nekola, 2000).  

Doping hraje významnou roli především ve vrcholovém sportu, avšak tato 

tendence prorůstá i do oblasti sportu rekreačního. Boom v šedesátých letech přinesl 

zásadní změnu životního stylu a pozvedl tak dosud nízkou úroveň tělesné zdatnosti 

populace. Sport začal naplňovat životy lidí všech věkových kategorií, přinášel jim nejen 

uspokojení v seberealizaci, ale také obecné zlepšení jejich zdravotního stavu. Dle 

amerického vzoru vzniklo následně v Evropě hnutí Trim a fitness, ke kterému se 

připojilo mnoho obyvatel svou systematickou péčí o zdraví a tělesnou zdatnost. Díky 

medializaci se sport postupně stal masovou záležitostí, tedy nabyl pozice, kterou dnes 

intenzívně vnímáme i my. Každý touží, pokud možno v co nekratším časovém 

horizontu, dosáhnout atraktivní postavy. Lidé snadno podléhají idolům, kteří pro ně 

představují pomyslný vzor. Právě známé osobnosti jsou výhodným artiklem mnohých 

reklamních společností  prezentujících dokonalá těla, která doslova můžete mít i vy 

sami! Média, tisk i samotná filmová produkce prezentuje tyto příklady jako vzory hodné 

následování, napodobování. Stejně jako ve vrcholovém sportu se nyní navracíme 

k podstatě takových problémů. Módní trendy jako formování postavy či silová cvičení 

samozřejmě poskytnou provozovateli toužený výsledek, avšak při jejich dlouhodobé 

a pravidelné aplikaci. Nabytí svalové hmoty je běh na dlouhou trať, kterou si někteří 

pokouší nevhodným způsobem zkrátit. Do rekreačního sportu pronikají prvky 

vrcholového sportu, tedy dosáhnout nejlepších výsledků v krátké době. Tyto postupy 

následně připouští možnost využití podpůrných prostředků, které dovolují rychlejší 

rýsování postavy nebo intenzívnější nárůst svalové hmoty. Bylo zjištěno, že celých 38% 

mladých, rekreačních sportovců by v dané situaci užívalo dopingové látky. Probíhaly 

též studie návštěvníků posiloven a fit center, ve kterých dotazovaní vyjadřovali svůj 

postoj k dopingu. Necelých 20 % respondentů uvedlo, že pravidelně užívají anabolické 

steroidy (Nekola, 2000). Tato neblahá čísla jsou často podporována i absencí 

jakýchkoliv preventivních opatření. Byl zde patrný i vliv působení skupinové atmosféry, 

která oslabuje případné odmítnutí jedince s odlišným názorem. Viditelné účinky dále 
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ovlivňují zvyšování sebevědomí jedince, který je ostatními vysoce hodnocen, 

respektován a obdivován. Ani strach o své zdraví, finanční náročnost prostředků nebo 

obavy o usvědčení z dopování mnohé uživatele neodrazuje od této činnosti. Bohužel 

obecná neznalost důsledků jejich užívání může vést k následným vážným dopadům  

na jejich zdraví, ale také k nekontrolovatelnému šíření podpůrných látek do ostatních 

oblastí rekreačního sportu. Nelze uchránit ani mladé závodníky, na které ještě hlouběji 

dopadá vliv zaručeného vítězství dokonalých akčních hrdinů vystupujících ve filmech. 

Sociální prostředí mladistvých poté dokresluje i jejich nejbližší okolí, které by jim mělo 

nabízet kvalitní trenéry, kolegy ale i vhodné prostředí sportovišť. Bohužel se často 

setkáváme s tolerancí personálu k těmto látkám, někteří z nich je nabízejí jako efektivní 

a rychlou cestu ke změně vizáže. Je zde patrná absence jakékoli prevence a výchovných 

programů k problematice dopingu. Ačkoli není možné vytvořit systém kontroly 

rekreačních sportovců, bylo by více než vhodné seznámit je s možnými důsledky 

kontaktu s takovými prostředky pro ně samotné, ale i pro společnost. Proto spíše než 

pěstovat k nim toleranci, je vhodnější stanovit jedinci jeho dosažitelné cíle, které mohou 

dát základ prevenci v užívání takových látek (Nekola, 2000). 

 

2.3 Motivační struktura sportovce  

Je mnoho důvodů, díky kterým se lidé uchylují na stranu užívání podpůrných 

látek. Vývoj sportu, včetně patrných změn a nových zkušeností ve sportovní sféře, byl 

popsán výše. Je však třeba vyhodnotit možné životní obtíže, které doprovází vývoj 

sportovní kariéry jednotlivce. Ve vztahu osobnosti, tedy sportovce k dopingu, nalézáme 

zejména dvě možnosti. První naznačuje, co jedinec může, jaké má schopnosti 

a dovednosti, které se promítají do jeho úspěchů. Druhý aspekt je silně pojen s mírou 

motivace a určuje, čeho by chtěl sportovec ve svém výkonu dosáhnout. Absence jedné 

ze dvou jmenovaných podmínek výrazně snižuje možnost úspěchu. Na základě 

uspokojivého tréninku se vyvíjí i podávaný výkon a zároveň motivace k němu. 

Motivační struktura se během kariéry závodníka intenzívně proměňuje, což v důsledku 

ovlivňuje jeho počínání. Úplný začátek sportovní kariéry je pojen s potřebou pohybu, 
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následných změn a s tím spojeným pozitivním vnitřním pocitem, který rozbíjí 

dosavadní stereotyp. Toto období lze nazvat stavem prvotní expanze (Nekola, 2000). 

Během rozvíjející se kariéry přechází motivace do stádia tzv. výběrového 

uplatnění. Sportovec si tedy vybírá svou specializaci, které by se chtěl v budoucnu 

věnovat. Vzhledem k faktu, že se dosavadní činnost stává celkovou náplní povolání, 

převažují v rozhodování aspekty společenské nad obecnou potřebou pohybu. Pozitivní 

emoční prožitek poté plyne především z dosaženého úspěchu, je tak významným 

základem motivace v průběhu tohoto období. Je důležité stanovovat si přijatelné cíle 

odpovídající dosavadním možnostem. V případě nedosažitelných aspirací může 

sportovec dospět k rozhodnutí o ukončení kariéry nebo přijímat za vlastní vybrané 

postupy bez ohledu na jejich možný negativní dopad. Výběr konkrétního sportovního 

zaměření aspiruje na pravidelný trénink, každý si vytváří vztah k pravidlům spojeným 

s vybraným zaměřením (Nekola, 2000). 

Především osobní úspěch je zdůrazňován ve stádiu tzv. sportovního mistrovství. 

Závodník získává prestižní postavení ve společnosti , za své výkony je finančně 

ohodnocen a jinak zvýhodňován. Motivační struktura je pod vlivem sociálních  

a ekonomických vlivů. Je základem aktivity jedince. 

Poslední fáze ve vývoji motivační struktury ve sportovní kariéře je spojena 

s rapidním poklesem výkonnosti. Nazýváme ji stádiem involuce motivační struktury 

v oblasti vrcholné výkonnosti. Sportovec není schopen dosahovat potřebných  

a požadovaných výsledků, ztrácí dříve získaný obdiv společnosti a v neposlední řadě 

své sponzory a ekonomické zázemí. Nastává období ukončování sportovní kariéry  

a vstupu do jiné profese. Bohužel se zde ukazují rapidní rozdíly mezi hmotným 

zajištěním jednotlivých sportovců v důsledku nerovnoměrného proudění peněz  

do rozličných oblastí sportu. Astronomické částky, které plynou do tohoto odvětví, jsou 

věnovány prakticky výhradně medializovaným sportům. Drahé přestupy klubových 

hráčů, reklamy a jiné prostředky dokážou některé hráče zabezpečit až do konce života. 

Bohužel se neklade důraz na méně prezentované sporty, jejichž reprezentanti mají 

obrovské problémy se zpětně začlenit do společnosti, získat ekonomické prostředky 

k zabezpečení svých rodin (Nekola, 2000). 
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Závěrem lze říci, že ve sportu existuje tendence dosáhnout dobrého výkonu  

a zároveň se vyhnout jakémukoli selhání. V případě zklamání a neúspěchu sportovec 

hledá východisko, jak dosáhnout sebemenšího zlepšení, i za cenu použití podpůrných 

prostředků. Pocity úzkosti a silný tlak na jedince mohou vést až k užití nedovolených 

látek jako řešení problémů. Je velice důležité osvojovat si sociální normy a pravidla, 

která se stanou přirozenou součástí hodnotového systému člověka. 

 

2.4 Přírodní látky jako doping 

Přeneseme-li se v čase k úplnému počátku lidské civilizace, uvědomíme si, jak 

velká byla touha člověka po zlepšení jeho fyzických a z části i psychických sil. V dávné 

historii museli lidé bojovat o svůj život, a to nejen se svými konkurenty, ale i s tak 

velkým nepřítelem jakým umí být neovladatelná příroda. Položme si tedy otázku, kdo se 

mohl postavit tak silnému protivníkovi? Jen člověk odolný daným podmínkám, silný 

fyzicky ale i duševně, a v neposlední řadě někdo zcela odhodlaný zůstat naživu. 

Již z prvního století našeho letopočtu pochází doložené zprávy o běžcích  

na dlouhé tratě, kteří se posilňovali pitím bylinných odvarů. Povzbuzujících účinků 

druhů rostlin se využívalo především během kmenových rituálů a při náboženských 

obřadech. V době neolitu se hojně využívalo účinků halucinogenních látek za účelem 

navození stavu silného opojení, zahnání strachu, stupňování agresivity ve sportovním 

boji, ale také k oddálení únavy a následné potřeby spánku. Jako doprovodné látky  

ke zvýšení účinnosti halucinogenů a zintenzivnění stavu euforie se později používal  

i alkohol nebo tabák. Při náročném boji o přežití lidé nevkládali svou důvěru pouze  

do přírodních látek, jakými byly rostliny nebo houby. V prehistorické době lovci 

pojídali orgány soupeřů nebo popíjeli jejich krev. Tyto, v té době zcela běžné činy, byly 

domnělou zárukou zisku nové síly a sebedůvěry (Nekola, 2000). V nadneseném slova 

smyslu můžeme tedy říci, že podpůrné látky a drogy doprovázejí život člověka  

od počátku jeho existence. V dalším textu budou uvedeny vybrané přírodní látky 

využívané jako doping. 
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2.4.1 Cola acuminata a Cola nitida 

 

Již po tisíciletí jsou známé účinky užití některých přírodních látek, které 

prokazatelně způsobují změny v lidském chování. Do konce 18. století se využívalo 

především stimulačních a relaxačních účinků výtažků z různých druhů rostlin a hub 

(Slepička a kol., 2000). Již prehistorické západoafrické kmeny využívali k posílení těla  

i mysli rostlinu Cola acuminata (viz obrázek č. 1 a 2) a Cola nitida (viz obrázek 

č. 3 a 4). Cola acuminata, tedy kolovník zašpičatělý, pochází původem ze střední  

a západní Afriky, kde ho lze hojně najít v podrostu tamního tropického pralesa i dnes. 

Jedná se až o 20 metrů vysoký, stálezelený strom z čeledi lejnicovitých. Vyznačuje se 

střídavými, okrouhlými listy a měchýřkovitým plodem. Hroznovitá květenství s bílými 

květy a červenou skvrnou na bázi lze vidět po celý rok. Jeho semena už dříve využívali 

domorodci pro vysoký obsah škrobu a povzbuzující účinky. Přehled zmíněných 

botanických a geografických informací uvedl podrobný internetový Atlas rostlin (2010). 

Informace Otevřené encyklopedie Wikipedie (2009) dále uvádí, že při osychání semen 

sluncem dochází k rozpuštění vnější slizovité vrstvy, zůstane pouze kolový oříšek, který 

domorodci žvýkají. Semena Cola nitida neboli kolovníku lesklého se označují jako 

semenné ořechy a od dob středověku byla významným obchodním artiklem v oblasti  

od západní po severní Afriku. Právě z tamních deštných pralesů kolovník pochází. 

Kolovník lesklý se pěstuje v tropických oblastech celého světa. Tento asi 15 metrů 

vysoký, hustý, stálezelený strom má lesklé, kopinaté listy, bledě žluté květy 

a hvězdicovité plody o průměru asi 20cm. V lidovém léčitelství se užíval při únavě  

a tělesném vyčerpání, k utlumení hladu a k dobrému zažívání. Dle informací 

Encyklopedie Britannica (2010) obsahují kolové ořechy psychoaktivní látky kofein  

a teobromin, které se vyznačují silným stimulačním účinkem. Drogou jsou pouze 

semena, ne celé plody. Dnešní domorodci konzumují čerstvé kolové ořechy, ze kterých 

se postupně uvolňuje kofein. Semena kolovníku jsou dnes využívána pro obchod 

v Evropě i Americe, kde se z nich vyrábí kolové víno či tablety, které mají povzbuzující 

účinky. 
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 Obrázek č. 1 Cola acuminata    Obrázek č. 2   Cola acuminata 
  (stonek s listy; plod)     (květ)  
  Převzato z: Köhler (1887)    Převzato z: Accardo Filho (2004) 
 
 

    

  Obrázek č. 3   Cola nitida    Obrázek č. 4   Cola nitida 
  (plod)   Převzato z:      (květ)  Převzato z: 
  Hodge (2010)      Khaytarova 

 

2.4.2 Amanita muscaria 

 

 Legendární bojovníci zase posilovali své schopnosti skrze psychoaktivní houby 

Amanita muscaria (Pyšný, 1998). Internetová Otevřená encyklopedie Wikipedie uvádí 

(2010), že byla v historii často užívána k navození stavů opojení a halucinací. 

Muchomůrka červená (viz obrázek č. 5) z čeledi štítovkovitých má široký, jasně 

oranžový až sytě červený klobouk s kruhovitě uspořádanými bílými bradavkami, které 
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mohou ve stáří mizet. Mladé plodnice jsou tupě vejčité (Antonín a kol., 2005). Na jejich 

průřezu je pod plachetkou v horní části plodnice patrný žlutý horní proužek pokožky 

klobouku (viz obrázek č. 6). Kromě nepříliš významného obsahu muskarinu obsahují  

i látku muscinol, která způsobuje poruchy vědomí a vyvolává halucinace (Garnweidner, 

1995). Její účinky mohou významně poškodit zdraví nebo způsobit i smrt  

(Antonín a kol., 2005). 

 

   

  Obrázek č. 5   Amanita muscaria             Obrázek č. 6   Amanita  
 (plodnice)  Převzato z:      muscaria 
Onderwijsgek (2006)  (plodnice různého stáří a řez    

plodnicí)  Převzato z: 
Krmenčík (2006) 

 

2.4.3 Ephedra vulgaris 

 

Z rostlin se připravovaly také nápoje nebo se jejich rostlinné části žvýkaly 

samostatně. Příkladem může být keřovitá rostlina Ephedra vulgaris (viz obrázek  

č. 7 a 8), z níž se žvýkáním uvolňuje stimulační látka efedrin, což je látka blízká 

hormonu adrenalinu a také podobně působí (Valíček a kol., 2002). Jak vyplývá 

z informací Pražské botanické zahrady v Tróji (2008), chvojník obecný se používá jako 

prostředek proti astmatu a na celkové posílení organismu. Druhy rostoucí na americkém 

kontinentě obsahují na rozdíl od asijských druhů pouze stopy efedrinu. Jejich účinky 

znali staří Číňané již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Z té doby pochází 

nalezená rytina, na níž je vyobrazen císař žvýkající kus rostliny Ephedra, díky níž 
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zůstával stále bdělý a schopný chránit a vést svou říši (Nekola, 2000). Při dlouhodobém 

užívání se dostaví obdobné projevy jako u kokainismu. Efedrin se zneužívá jako doping 

nebo při výrobě stimulačních drog, například pervitinu (Valíček a kol, 2002). 

 

     

Obrázek č. 7   Ephedra vulgaris Obrázek č. 8   Ephedra vulgaris 
(článkovaný stonek s květy)    (květy ve zdužnatělých šišticích)  
Převzato z:    Převzato z:  
Bílek (2007)    Leonardo Apotheke Hamburk (2008) 

 

 

2.4.4 Lophophora williamsii 

 

Mexičtí a jihoameričtí domorodci a indiáni, kteří pomáhali Fernandu Cortezovi 

dobít Mexiko, využívali během bojovných výprav nápoj vyrobený z kaktusové rostliny 

Peyote nebo „Lophophora williamsii“. Jednalo se o různé formy kaktusů, jejichž názvy 

jsou dnes používány jako synonyma. Peyotl, jak se kaktusu Peyote jinak říkalo, je dnes 

jednoznačně ztotožňován s druhem Lophophora wiliamsii syn. Echinocactus williamsii, 

česky ježunka williamsova. Internetová Encyklopedie psychotropních rostlin Enpsyro 

(2009) uvádí, že se jedná o malý šedozelený kaktus bez trnů rostoucí jednotlivě nebo  

v trsech. Zploštělé, až 8 cm vysoké, polokulovité tělo je děleno několika rýhami  
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(viz obrázek č. 9). Drogu tvoří pouze nadzemní část kaktusu. Po jejím odříznutí rostlina 

opětovně dorůstá. Části se řežou na 1,5 cm kousky, které se suší. Takto upravená droga 

se nazývá "meskalové knoflíky" či "koláčky" (viz obrázek č. 10). V bojích se využívalo 

především jeho léčivých účinků na ošklivé rány, spáleniny, ale i projevy tuberkulózy. 

Působil i jako protijed při uštknutí jedovatými živočichy. Sušená rostlina se žvýkala 

během náboženských obřadů. V doložených záznamech její konzumenti uvedli, že 

zapomínají na hlad a mají příjemné vidiny. Indiáni dokázali pod jejím vlivem protančit 

celou noc, stavy citlivosti a euforie spojené s nadměrným zklidněním u nich střídaly 

následné halucinace a ochabnutí svalů. Účinky působení obsažené látky-meskalinu se 

projevují po dobu celých devíti hodin od jeho požití nebo aplikace. 

 

    

 Obrázek č. 9   Lophophora       Obrázek č. 10   Lophophora 
 wiliamsii                            wiliamsii 

(nadzemní část rostliny s květem)         (řez rostlinou a zpracovaná droga)    
Převzato z: Herman (2007)                    Převzato z: Encyklopedie 

                                                      psychotropních rostlin Enpsyro  
    (2009) 

 

2.4.5 Erythroxylum coca 

 

Indiáni v Peru dodnes žvýkají listy rostliny Erythroxylum coca (viz obrázek  

č. 11 a 12), která jim dodává dostatek energie při chůzi po tamních svazích 

jihoamerických hor. Dle internetového Atlasu rostlin (2010) je rudodřev koka keř nebo 

malý strom s prutovitými větvemi krytými červenohnědou borkou. Rostlina pochází  

z oblasti Jižní Ameriky, do Evropy se dovážely kokové listy na výrobu kokainu. 

Dominantním alkaloidem, vyskytujícím se v listech koky, je kokain. Když Španělé 
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dobyli Peru, podávali „koku“ všem vojákům a těžce pracujícím. Oddálit doléhající 

únavu a překonat dlouhé vzdálenosti ve vysokohorském prostředí v krátkém čase 

pomáhala „koka“ již běžcům, kteří v Incké říši dopravovali důležité zprávy. 

K nejstarším způsobům užití kokových listů patřilo jejich žvýkání s jemným rostlinným 

popelem. Byl znám i termín „kokada“, který označoval vzdálenost, jakou bylo možné 

uběhnout po požití jedné dávky „koky“ (Slepička a kol., 2000). 

 

              

Obrázek č. 11   Erythroxylum coca           Obrázek č. 12   Erythroxylum  
  (stonek s listy)                   coca 
  Převzato od: Vobořil (2007)                      (detail květu)  Převzato od: 

                                                                     Shaman Australis Botanicals 
               (2003) 

 

2.4.6 Catha edulis 

 

Afri čtí domorodci využívali účinků rostliny Catha edulis, především k navození 

zábavné atmosféry a odstranění únavy. Dle informací internetové Encyklopedie 

psychotropních rostlin Enpsyro (2009) je Catha edulis neboli kata jedlá stálezelený keř 

se vstřícnými listy z čeledi jesencovitých (viz obrázek č. 13). Skladováním ztrácí kata 

svou kvalitu, proto se listy zpracovávají neprodleně po jejich utržení. Při přepravě se 

balí do listů banánovníku (viz obrázek č. 14). Droga v nich obsažená vyvolává příjemný 

pocit uvolnění, zklidnění a následný stav euforie až agresivity. Po odeznění účinků se 

obvykle dostavila deprese, žízeň, ospalost a únava. Drogou jsou mladé, křehké výhonky 
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a listy rostliny, ale i jemná kůra keřů. Uvádí se, že v 1kg čerstvých listů je obsaženo asi 

2,7 g alkaloidu cathinu, který působí vzájemně s dalšími přítomnými alkaloidy.  

Za působení „khatu“ zodpovídá alkaloid D-nor-izoefedrin. Jemu příbuzné látky se nyní 

ve sportu používají běžně jako dopingové látky (Hnízdil a spol., 2000). 

 

    

          Obrázek č. 13 Catha edulis           Obrázek č. 14   Catha edulis 
(stonek se vstřícným postavením listů)         (listy katy připravené pro  
Převzato od: Omero-Scuola di scriturra        transport) 
(2007)  Převzato od:     
  About.Com.: Chemistry (2010)       

 

 

Využívání omamných účinků zmiňovaných přírodních druhů výrazně zvyšovalo 

náboženské cítění jejich uživatelů i z důvodu, že takto používané látky patřily mezi 

posvátné. Jejich užití následně spojené s halucinogenními stavy byly primárně součástí 

náboženských rituálů a obřadů. Dá se proto říci, že nebyly ve velkém měřítku 

zneužívány, z části ale samozřejmě ano. 

 

2.4.7 Speciální složení stravy jako doping v průběhu sportovní přípravy 

 

I antické Řecko proslulo svými sportovními soutěžemi, ve kterých atleti museli 

projít náležitou, dlouhodobou přípravou na výkon. Sportovní a gladiátorští trenéři 

zajišťovali nejen fyzickou přípravu atletů, ale i lékařskou péči. Zabývali se technickou 

stránkou disciplíny, regenerací svých svěřenců a pečlivým výběrem jejich jídelníčku. 

Včetně podávání vybraných přírodních látek pro zvýšení výkonnosti. Sportovními 

trenéry byli pouze vzdělaní lidé a slavní antičtí lékaři. Známým trenérem byl i učitel 
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Hippokrata Herodicus z Megary. Kladl velký důraz na správnou a výživnou stravu 

závodníků. Tu běžně tvořila především kombinace zeleniny, ovoce, mléčných výrobků 

a vybraného druhu masa bohatého na bílkoviny. Z této doby je hojně popsán vliv stravy 

na výkon a psychiku závodníků. Ladislav Pyšný ve svém článku Doping a zdraví 

sportovce - historie užívání drog ve sportu (2000) uvádí, že i řecký básník Homér  

ve svých dílech popisuje, jak bájný hrdina řeckých válek Achilles zvyšoval svou sílu 

pojídáním kostní dřeně lvů. Trenéři a tedy i sportovci plně věřili, že se vlastnosti 

pojídaných zvířat konzumací masa přenesou na závodníky. Příkladem lze uvést, že 

převážnou část jídelníčku skokanů tvořilo maso kozí, skrz které bylo možno získat lepší 

skokanské schopnosti. Taková zdůvodnění se tradovala pro všechny druhy dostupného 

masa a jejich konzumace byla odvozena od typu konkrétního sportu. Často sportovci již 

v období tréninků až k finálnímu klání konzumovali také velké množství sušených fíků, 

které jsou energeticky velmi výhodné vzhledem k vysokému obsahu lehce stravitelných 

cukrů. Chionisus ze Sparty vyhrál roku 668 před naším letopočtem, díky tréninkové 

stravě bohaté na fíky, běh na jeden stadion. Dle legendy se dalším několikanásobným 

vítězem olympijských a panhelenských her v antickém Řecku v  6. století před naším 

letopočtem stal Milon z Krotonu. Zápasníkova věhlasná síla byla přičítána jeho 

jídelníčku složenému denně asi z 10 kilogramů masa, které společně s dalšími  

10 kilogramy chleba hojně zapíjel litry vína (Hnízdil a kol., 2000; Nekola, 2000). 

I ve starověku tedy vidíme kořeny historie stimulace výkonů zápasníků a běžců 

podpůrnými prostředky. Během antických náboženských rituálů byly požívány nejen 

k navození vyšší mysli, ale také jako první pokusy o zlepšení fyzické síly a výkonu. 

Řekové znali množství omamných látek, které se postupně staly běžně užívanými 

během sportovních klání nebo v případě potřeby posílení. Historie sportovního dopingu 

se velmi úzce prolínala s problematikou užívání drog, a to nejen v minulosti, ale toto 

spojení je silně patrné i v současnosti. 
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2.5 Chemické látky jako doping 

V průběhu 17. a 18. století bylo odvětví chemie schopné nabídnout nové metody 

úpravy, čištění, ale i samotné syntetické výroby vybraných látek. Jedním z významných 

léků objevených v Evropě byl derivát opia zvaný morfium, podávaný raněným 

k tlumení bolestivých projevů. Další psychotropní látkou hojně podporující šíření 

tehdejší toxikomanie byl heroin. Za vysoké finanční podpory probíhaly před a během 

první a druhé světové války intenzivní výzkumy, které nabízely možnosti nových výrob 

především psychotropních látek, jakými byly amfetamin nebo meskalin. Jednalo se  

o látky silně ovlivňující psychiku vojáků při náročných bojích a výsleších  

(Slepička a kol., 2000). 

Tehdy nejen v okruhu vojáků, ale i v řadách sportovců, nastalo období rozkvětu 

neterapeutického používání amfetaminu, jeho derivátů a dalších látek. Roku 1939 byl 

představen další z léků na bázi amfetaminu - pervitin, dnes prezentovaný jako 

metamfetamin (Hnízdil a kol., 2000).  

Lze tedy říci, že konec 19. století s sebou přináší období jakési „chemizace“ 

sportu, které se promítá do dnešních sportovních klání a odvětví sportu po celém světě. 

 

2.6 Historie dopingu 

Jak již bylo řečeno výše, je nadmíru jasné, že sportu nevévodil vždy pouze 

lidský talent spojený s pílí. Vnitřní touha být tím nejlepším vedla člověka často až  

za hranice jeho sil a možností. Sláva a věhlas zvučných jmen snížila význam fair-play  

a čestnosti. Vyhrát za každou cenu - právě tato slova se dostávala do myslí sportovců.  

A do jisté míry jsou nepsanými hesly i pro některé dnešní sportovce. Však i zmiňovaní 

trenéři řeckých sportovců a římských gladiátorů využívali stimulačních účinků 

podpůrných látek. Odvary z hub, zeleninu, sladké fíky a pouze vybrané druhy masa pro 

konkrétní závodníky. Vepřové maso pro zápasníky v arénách, kozí maso pro skokany, 

drůbež pro atlety a hovězí maso pro reprezentanty v boxu (Hnízdil a kol., 2000). 
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2.7 Dopingové případy ve sportu v novodobé historii 

Jak bylo řečeno výše, celou historii podpírají příklady, kdy příroda, chemie  

a technika pomohly mnohým k vítězství. Během druhé poloviny 19. století nahradil 

stagnaci vývoje sportu boom v oblastech jak profesionálního, tak rekreačního sportu.  

Na scéně se objevuje především cyklistika, plavání, veslování, lehká i těžká atletika  

a sportovní hry. K nejoblíbenějším sportovním událostem patřily cyklistické závody jak 

na dlouhé tratě, tak i vytrvalostní několikadenní. Doložené záznamy ukazují, že 

sportovci v té době často využívali účinků podpůrných látek, které dokázaly posílit 

jejich fyzickou zdatnost. Jednalo se především o opium, kofein a alkohol, ale později 

sportu vévodily v hojné míře i dostupný strychnin a nitroglycerin. Kofein, jehož 

konzumace profesionálními sportovci dnes podléhá určitým omezením, patřil již 

v minulém století k velmi oblíbeným. Doplatil na něj i běžec Frank Shorter, který byl  

po svém vítězství na olympijských hrách v Mnichově roku 1972 obviněn, že během 

maratonu pil dekarbonizovaný nápoj Coca-Colu s obsahem kofeinu. V roce 1984 v Los 

Angeles zase obvinila federace cyklistický tým, že před závodem použili kofeinové 

čípky. Ačkoli každý zná jeho povzbudivé účinky, při výkonu je jeho působení  

ve srovnání s dalšími zmíněnými látkami nesrovnatelné. Prakticky denně se s ním 

setkáváme i my, v čaji nebo kávě. Přesto je dnes kofein tolerován pouze ve sportovní 

přípravě, při soutěži musí sportovci dodržovat předepsaná maximální množství této 

látky v těle (Hnízdil a kol., 2000). 

 V polovině 19. století na soutěži v Amsterodamu brali plavečtí reprezentanti 

vědomě léky s obsahem opia. Nejčastější případy dopování přicházely z oblasti 

vytrvalostních sportů jako cyklistika, běh na lyžích, box a americký i klasický fotbal, 

jak zveřejnil na svých internetových stránkách Antidopingový výbor ČR (2010). Právě 

americký fotbal byl v 60. a 70. letech na pomyslném výsluní v konzumaci, dnes již 

zakázaných látek amfetaminu a kokainu. Asi dvě třetiny vybraných hráčů přiznalo 

dávky vyšší než 200 mg během zápasu. Z roku 1869 dále známe první zprávy  

o trenérech cyklistů, kteří svým svěřencům podávali míchané směsi heroinu a opia.  

Na závody, dlouhé desítky hodin, se takto posilňovali bez výjimky Belgičané, 

Francouzi, Britové a další. Francouzští cyklisté brali tablety s obsahem kofeinu, cyklisti 
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z Belgie tablety nasáklé éterem a britští závodníci spoléhali na brandy v kombinaci se 

strychninem a „tvrdými drogami“ jako kokain a heroin. Strychnin v kombinaci 

s alkoholy, koňakem a kokainovou mastí uplatňovali také boxeři k vyvolání 

znecitlivujících účinků při úderech do obličeje. Na počátku 20. století se též objevují 

první pokusy o zlepšení výkonu pomocí inhalace kyslíku (Nekola, 2000). 

Zřejmě první smrtelný případ předávkování se drogou byl zaznamenán v roce 

1896 při cyklistickém závodě na trati Bordeaux - Paříž. Při dlouhém závodě umírá 

anglický cyklista Arthur Linton po nadměrném požití léku Trimetylu. Novodobé 

olympijské hry přinesly od roku 1896 řadu nových dopingových případů v důsledku 

výrazného rozvoje sportu. Celé jejich období doprovázela stálá přítomnost drog 

užívaných sportovci. Jednalo se především o alkohol, kofein, kokain, nitroglycerin, 

digitális, strychnin, ether, heroin a opium. Výjimečně lidé v touze po vítězství 

důvěřovali i látkám, které jejich výkon finálně vlastně nijak neovlivnily. Příkladem 

může být prášková želatina rozpuštěná v pomerančovém džusu, kterou ve třicátých 

letech 20. století sportovci pili (Nekola, 2000). 

Během třetích letních olympijských her v St. Louis roku 1904 musela být 

americkému závodníkovi jménem Thomas Hicks několikrát během soutěže poskytnuta 

lékařská pomoc v důsledku naprostého vyčerpání organizmu. Byl ošetřen, v dnešním 

slova smyslu tedy zároveň dopován injekcemi strychninu. Řada autorů uvádí, že se 

jednalo o značné množství této látky v kombinaci s alkoholem a vejci. Stal se vítězem 

maratónu, ačkoli k němu v cíli musel opět rychle zasahovat lékař, aby Hicks závod 

vůbec přežil. O pár let později roku 1908 se stal Donaldo Pietri vítězem maratónského 

běhu na olympijských hrách v Londýně. Byl však později diskvalifikován za pomoc 

organizátorů, když v průběhu závodu upadl. Po následném vyšetření v nemocnici se 

zjistilo, že před soutěží požil velké množství strychninu. Některé zdroje uvádějí, že se 

jednalo o strychnin v kombinaci s tvrdým alkoholem. Roku 1932 na hrách v Los 

Angeles byl po ukončení závodů obviněn japonský plavecký tým z užívání 

nitroglycerinu (Nekola, 2000). 

V šedesátých letech 20. století se na povrch dostávalo stále více případů, kdy 

sportovci měli po požití nejrůznějších podpůrných látek vážné zdravotní problémy. 

Běžný příběh bylo možno vidět i na olympijských hrách roku 1952, kdy několik 
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rychlobruslařů zkolabovalo v důsledku požití amfetaminu. Na pozdějších olympijských 

hrách v Římě v roce 1960 zemřel v nemocnici následkem požití amfetaminu a nikotinu 

20letý dánský cyklista Knut Enemark Jensen. Jednalo se o známý případ prvního úmrtí 

sportovce během olympijských her. Dávku ronikolu, tedy směsi amfetaminu a kyseliny 

nikotinové mu aplikoval jeho trenér. Závod na sto kilometrů nedokončili ani jeho dva 

týmoví kolegové, kteří museli být také v jeho průběhu dopraveni do nemocnice, kde se 

díky péči lékařů zotavili z následků požití těchto látek. Nekontrolovatelným dávkám 

heroinu podlehl na této olympiádě i atlet v běhu přes překážky Dick Howard. O tři roky 

později zemřel na předávkování heroinem i boxer Billy Bello. Právě box je spjat 

s velkým množstvím dopingových afér. Mezi boxery byly kromě heroinu oblíbené  

i kombinace strychninu s amoniakovými likéry a medem. Jak bylo zmíněno výše, 

obličej si potírali kokainovou mastí, která znecitlivovala vážná poranění, a závodníci 

tedy vydrželi v ringu déle. Do nosu si ještě aplikovali efedrin ve spreji. Utlumení 

přirozených reflexů a s tím spojená úmrtí, přinášelo v pozdějších letech i požití 

pervitinu (Hnízdil a kol., 2000). 

Roku 1910 proběhl boxerský duel mezi J. Johnsonem a J. J. Jeffriesem. 

Poražený Johnson se po skončení zápasu odvolal, že mu byla v čaji podána oslabující 

látka. Ačkoli se aféru nepodařilo vyřešit, můžeme dnes tento incident klasifikovat jako 

tzv. „doping k porážce, paradoping či negativní doping“. Těchto termínů využívá i řada 

dnešních sportovců v případě pozitivního dopingového nálezu. 

Další událost, která veřejnost citelně poznamenala, bylo úmrtí cyklisty Toma 

Simpsona. Miliony diváků sledovali roku 1967 jeho kolaps během Tour de France 

v přímém televizním přenosu. Zemřel, stejně jako o rok později jeho kolega Yves 

Mottina, na předávkování léky s obsahem amfetaminu v kombinaci s alkoholem 

(Hnízdil a kol., 2000). 

Období osmdesátých let doprovázela především éra užívání efedrinu  

a pseudoefedrinu. Obě látky mají na nervový systém stejně neblahé účinky jako 

amfetamin. Během olympijských her roku 1972 v Mnichově měl americký plavec Rick 

de Mont pozitivní nález na efedrin. Vinu závodník svalil na požití antiastmatik, čímž se 

rozpoutala bitva o upřesnění jasného mezníku mezi dopingem a terapeutickou potřebou 

nemocného. Mnichov se však proslavil i dalším prvenstvím. Došlo zde k hromadnému 
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zneužití látek tzv. barbiturátů u více než jedné čtvrtiny moderních pětibojařů. Součástí 

disciplíny byla i střelba, která vyžadovala soustředění a fyzické i emoční zklidnění. 

Barbituráty používané v lékařství dokážou zredukovat svalový třes, dávají tedy možnost 

například střelcům podat přesnější výsledky během soutěže. Jejich funkci dnes 

nahrazují tzv. beta–blokátory, které snížením krevního tlaku a srdeční činnosti navodí 

zklidnění dýchání a zlepšení soustředění. Po roce 1984 byly zařazeny na listinu 

zakázaných látek, avšak jsou dnes povolené v případě zdravotní nutnosti  

(Nekola, 2000). 

Tragická úmrtí přinesla 80. léta v důsledku nepřiměřené dávky drogy kokainu, 

který byl hojně zneužíván od 60. let hráči amerického fotbalu. Roku 1961 přiznalo 94% 

fotbalových klubů, že v přípravném období používá dopingové látky. V Itálii bralo 17% 

hráčů během zápasů psychostimulační látky (Hnízdil a kol., 2000).  

Jak je uvedeno ve článku Ladislava Pyšného Doping a zdraví  

sportovce - historie užívání drog ve sportu (2000), zemřelo během let 1980 - 1986 

několik dalších sportovců v důsledku předávkování nejrůznějšími prostředky, mezi nimi 

i americký basketbalista Terry Furlow nebo hráč póla Billy Ylvisaker. Objevovalo se 

stále více případů, které s sebou nesly množství závažných zdravotních rizik. Mezi 

sportovce se dostávala řada látek, které velmi intenzivně započaly éru novodobého 

dopingu. Souboje jednotlivců postupně přerůstaly v boj národů s výrazným 

společenským a ekonomickým aspektem. Touha po výhře a zviditelnění světových 

celků byla hnacím motorem pro techniku a metodiku sportovní přípravy. Ideologické 

myšlenky svobody západního světa posouvaly lidské výkony nad hranice reálných 

možností, do popředí se dostávaly i otázky, jak zvýšit výkonnost závodníků v tréninku  

i následné soutěži. Období plného rozkvětu užívání podpůrných prostředků doplňují 

sami lékaři, kteří poukazují na možnosti využití vlastností nových chemických  

látek - hormonů. Již roku 1935 se Laquerovi podařilo z varlat extrahovat mužský 

pohlavní hormon testosteron, který byl postupně zařazen do skupiny jemu podobných 

mužských hormonů, dnes známých jako androgeny. Zpočátku testosteron využívali 

pouze lékaři, v průběhu druhé světové války ho ale použila i řada vojáků ke zvýšení své 

agresivity v bojích. Tyto látky řadíme mezi  tzv. anabolické steroidy. Výrazně podporují 

nárůst svalové hmoty a urychlují regeneraci organismu. Postupně se staly nejvíce 
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zneužívanými látkami a dostaly se na nejvyšší příčky pomyslného žebříčku ve většině 

druhů sportů. John Ziegler během Světových her v Moskvě roku 1980 zjistil, že většina 

sovětských sportovců musela být vycévkována v důsledku užívání množství anabolik. 

Ta totiž způsobí zbytnění prostaty, která zabrání vylučovat moč přirozeným způsobem. 

Ačkoli jejich užívání mělo silně negativní účinky na lidské zdraví, rychle se rozšiřovaly 

i do západní Evropy a Spojených států. Žádali si je především zástupci silových 

disciplín, ale díky léku dianabolu, který snižoval vedlejší účinky testosteronu, se 

rozšířily i k ostatním sportovním odvětvím. Mezi kulturisty se experimentovalo se 

střídáním a kombinací orálního a injekčního podání anabolik, i s jejich novými typy. 

Pozastavení jejich šíření bylo prakticky nemožné, dostupnost byla vysoká. 

Předepisovali je všem sportovcům i lékaři, bez ohledu na možná zdravotní rizika. 

Posměch vůči odpůrcům anabolik utichl ve chvíli, kdy byla zaznamenána první záhadná 

úmrtí vynikajících sportovců. I dnes patří k nejčastěji dopovaným, jak také uvedl Pyšný 

ve svém článku o historii užívání drog ve sportu (2000). 

 Objevovaly se i případy řízeného těhotenství během tréninkového období.  

U žen docházelo vlivem gravidity ke zvýšení produkce hormonů, tvorby bílkovin  

a enzymů, k žádoucímu nárůstu svalové hmoty, tedy k přípravě těla na zátěž organismu 

během vývoje plodu. Přirozeně docházelo k podobným účinkům, jako při užívání 

anabolik (Hnízdil a kol., 2000). 

Bylo nutné dát sportu nový řád, který by vymezoval jasná pravidla, jež by pro 

závodníky platila. Častá úmrtí vedla k důležitému faktu, a to k medializaci problému 

dopování ve sportu mezi běžnou populací. Idealistický obrázek bezchybných výkonů  

a úspěchu vystřídalo poznání negativního pozadí závodů. Problematikou se začali 

intenzivně zabývat i celé sportovní organizace, jejich zaměstnanci, ale i lékaři. 

 

2.8 Novodobý doping 

Problém dopingu je technicky vzato problémem vymezení látek a metod, které 

s ohledem na úroveň poznání jejich účinku na sportovní výkon jsou ve sportu 

nežádoucí. Rozhodnutí, které látky a metody budou považovány za doping, je odborně 

posuzováno pod dohledem Mezinárodního olympijského výboru. Definice podléhají 
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případným změnám v závislosti na zjištěných nových skutečnostech jako například míra 

škodlivosti na zdraví jejich uživatelů (Dovalil a kol., 2004). 

 

2.8.1 Definice dopingu 

 

Aby bylo možné prokázat provinění sportovců v oblasti pozitivních 

dopingových nálezů, bylo třeba stanovit oficiální pravidla, která se k dané problematice 

vztahují. Zcela nezbytným se stalo zavedení norem, které dávají základ zákonům  

fair-play a vymezují vhodné chování a postupy při tréninku i v následné soutěži. 

Účastníci mají povinnost striktně dodržovat daná pravidla, v případě jejich porušení je 

jim vymezen odpovídající trest. Aby bylo možné aplikovat tato usnesení do všech 

oblastí sportu na odpovídající úrovni, vznikaly potřebné definice dopingu a jejich 

metod. V průběhu vývoje se dle aktuálních znalostí jejich přesné znění několikrát 

měnilo, až získalo svou dnešní podobu. Jak bylo řečeno výše, bylo nutné doping 

definovat, tak aby ho nebylo možné obcházet. Měl by tedy ve svém znění zákaz jeho 

užití zdůvodnit, a zároveň jasně definovat následné tresty a postihy. Dle oficiálních 

stránek Českého olympijského výboru (2009) je doping definován jako využití 

zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu. 

Zahrnuje tedy užití nebo přítomnost jakékoli zakázané látky v těle sportovce nebo užití 

zakázané metody. Tyto látky a metody představují riziko poškození zdraví sportovce 

nebo jsou jiným způsobem v rozporu se sportovními pravidly. Zakázané jsou rovněž 

látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod. Definice dopingu přijatá 

v roce 1999 a publikovaná v článku 2 Antidopingového kodexu olympijského hnutí 

říká, že doping je:  

 

1. užití prostředku (látky nebo metody), který je potenciálně škodlivý 

zdraví sportovců nebo je schopný zvýšit jejich výkon nebo obojí nebo 

2. přítomnost zakázané látky v těle sportovce nebo důkaz o jejím užití 

nebo důkaz o užití zakázané metody.  
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Někteří autoři definují doping jednoduše, a to jako podvod (Nekola, 2000)! Při 

tomto jevu dochází k porušování základních antidopingových pravidel. Nejedná se 

pouze o případy, kdy je v těle sportovce látka již analyzována, ale za doping je 

považováno i použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody. Stejně tak je 

kvalifikováno vyhýbání se dopingové kontrole nebo vědomé podvádění při ní. 

Dopingem lze také nazvat držení nebo nelegální nakládání se zakázanými látkami, dále 

potom i podávání nebo pokus o jejich podávání, podporování, navádění nebo 

napomáhání sportovci v takovém jednání či jiná podobná prokázaná spoluvina  

(Pyšný, 2006). Otázky dopingu úzce souvisí, a v mnoha směrech se prolínají, 

s problematikou drog. Spojitost je patrná i v podobnosti definic. Drogou se rozumí 

jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého organismu mění 

jednu nebo více psychických či tělesných funkcí. Bohužel přinášejí i podobné důsledky 

na lidské zdraví, které se mohou projevovat jak ve fyzické, tak psychické stránce 

osobnosti. Jedná se především o závislost, která vzniká v důsledku užívání takových 

látek, a vyvolává potřebu opětovného kontaktu. Syndrom závislosti může být přítomen 

pro specifické látky, třídu látek nebo širší řadu různých látek. Jejich častá konzumace 

tedy následně vyvolá závislost, která se může projevit buď jako tělesná nebo duševní. 

Fyzická závislost je pojena při odvykání s tělesnými obtížemi. Existují také drogy, které 

ji nevyvolávají, například kokain. Psychická závislost má za následek změny 

v psychickém vnímání uživatelů návykových látek. Mívá dlouhodobý charakter 

(Nešpor, Provazníková, 1999). 

Nedílnou součástí definice dopingu je i seznam skupin zakázaných látek  

a používaných dopingových metod. Jedná se dokument s vybranými zástupci 

farmakologických skupin s upřesňujícím dovětkem „a látky příbuzné“. Specifikace tedy 

zahrnuje látky příbuzné chemickým složením a stavbou nebo podobné 

farmakologickými účinky, které vyvolávají. Takto jsou zahrnuty i látky dosud 

nevyvinuté, vzhledem k rychlému rozvoji této oblasti. Do seznamu skupin zakázaných 

látek mohou nepatrnými změnami zasahovat i jednotlivé mezinárodní federace. Jedná se 

drobné změny v důsledku specifických požadavků na výkony ve vybraných sportovních 

odvětvích (Nekola, 2000). 
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Sportovní svět tvrdě odsuzuje užívání metod či prostředků, jejichž zneužití nelze 

laboratorní zkouškou spolehlivě prokázat. Bohužel se toho mnozí snaží využít. Dalším 

problémem v této oblasti je skupina léčiv, která tvoří značnou část zneužívaných látek. 

Ani běžné léky, tedy dostupné celé populaci nejsou sportem tolerovány. Existuje vždy 

možnost alternativních postupů bez užití zakázaných látek, které dokážou případný 

problém zhojit, i když někdy pomaleji. 

Velké množství léků užívaných při léčbě běžných nemocí obsahuje zakázané 

substance. Vzhledem k faktu, že neznalost zde neomlouvá, měl by mít každý sportovec 

přehled o obsahu léku, který užívá. Zároveň by měl informovat svého ošetřujícího 

lékaře, že aktivně sportuje a může být podroben dopingové kontrole. Existuje zde  

i možnost využít rady konzultačního pracoviště pro léky k léčbě sportovců. Kodex 

povoluje sportovců a jejich lékařům požádat o tzv. terapeutickou výjimku, která 

umožňuje užití látky nebo metody, která je jinak zakázaná, a to z důvodu léčení 

sportovce (i zdravotně postižených), pokud takové použití jejich zdravotní stav 

prokazatelně vyžaduje. Povolení je uděleno pouze v případě, že neexistuje žádná 

vhodná alternativní metoda léčby. Terapeutické použití takových látek by nemělo 

způsobit zvýšení výkonu. Použití zakázané látky i k minimálnímu zvýšení úrovně 

endogenního hormonu nelze považovat za terapeuticky opodstatněné. Lékařská výjimka 

může být udělena pouze na základě žádosti, která obsahuje veškeré potřebné náležitosti 

a informace ze zdravotní dokumentace včetně všech vyšetření, případných snímků  

a laboratorních analýz. Tato sdělení jsou důvěrná a jejich posouzením, případně 

následným udělením povolení, se zabývá komise ustavená Národním antidopingovým 

výborem, jak je uvedeno v dokumentu Sport bez dopingu na oficiálních internetových 

stránkách společnosti Nutrend (2008), která úzce spolupracuje s Antidopingovým 

výborem ČR. Dalším problémem se mohou jevit zdánlivě neškodné doplňky stravy  

a vybrané výživové preparáty, které jsou trhem prezentovány. Obsahují rostlinné 

výtažky a synteticky vyrobené složky, které mohou být sportovci prokázány 

dopingovou kontrolou a uškodit jeho pověsti i zdraví. Platí tedy obecné pravidlo, 

uvedené taktéž oficiálními internetovými stránkami Antidopingového výboru ČR 

(2010), a to znát zakázané látky a metody a přistupovat k nim vědomě a nanejvýš 

opatrně! 
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2.8.2 Základní antidopingové organizace 

 

Obsáhlou problematiku dopingu reguluje od roku 2004 Světový antidopingový 

kodex, který je závazný i pro Antidopingový výbor ČR, o čemž informují oficiální 

internetové stránky Antidopingového výboru ČR (2010). Jedná se o základní dokument, 

z něhož vychází světový antidopingový program. Cílem programu je zajistit ochranu 

základních práv sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagace zdraví, 

spravedlnosti a rovnoprávnosti pro všechny sportovce. V neposlední řadě zajišťuje 

efektivní koordinaci mezinárodních a národních programů pro kontrolu a prevenci 

dopingu. Z Kodexu jsou povinně převzata ustanovení, která tvoří obsah tzv. Směrnice 

pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, která je v České republice Výborem vydávána, 

a podléhají jí jednotlivé sportovní svazy a jejich členové, tedy sportovci, účastí 

akreditované osoby a doprovodný personál v České republice. Dokument je svým 

obsahem přizpůsoben sportovnímu prostředí u nás. Obsahuje definici dopingu, jeho 

dokazování, postupy a principy testování sportovců. Dále vymezuje způsoby analýzy 

vzorků, nakládání s výsledky, postihy pro sportovce při pozitivním dopingovém testu 

atd. Tato antidopingová pravidla jsou součástí sportovních pravidel, která jsou sportovci 

povinni dodržovat, pokud jsou členy příslušného sportovního svazu nebo se účastní 

příslušných svazových akcí. Tyto podrobné informace lze nalézt v dokumentu Sport bez 

dopingu na oficiálních internetových stránkách společnosti Nutrend (2008). 

Rozhodující světovou antidopingovou institucí je World Anti-Doping Agency 

(WADA), která se zabývá celosvětovým bojem proti dopingu. Na národní úrovni je 

koordinací antidopingové politiky pověřena příslušná národní antidopingová 

organizace.  Pro Českou republiku je to Antidopingový výbor České republiky (ADV 

ČR). Antidopingový výbor je tedy nejvyšším odborným pracovištěm s celostátní 

působností zajišťující antidopingový program u nás. Zabezpečuje legislativní, 

informační a výchovnou činnost i dopingové kontroly sportovců. Mezi další celosvětově 

platné dokumenty patří tzv. Mezinárodní standardy, které stanovují konkrétní postupy 

při provádění dopingových kontrol, dále udělují terapeutické výjimky a konkretizují 

podmínky nutné pro udělení akreditace dopingovým laboratořím. Jako návody 
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k uplatnění v praxi slouží tzv. Modely nejlepší praxe, v nichž jsou popsány obecné 

zkušenosti z této problematiky (Pyšný, 2006). 

 

2.9 Dopingová kontrola sportovců 

Problematika dopingu je celospolečenským problémem. Užívání povzbuzujících 

látek se dostalo i daleko za hranice sportovního pole. Povzbuzující látky užívali a i dnes 

užívají lidé různého profesního zaměření. Nejvíce těchto případů však minulost 

zaznamenala ve sportu. Bylo proto zcela nevyhnutelné pokusit se tento jev omezit.  

 

2.9.1 Historie dopingové kontroly sportovců 

 

Již ve starověku můžeme zaznamenat snahy o jakousi kontrolu sportovců přímo 

před soutěží. Při řeckých hrách v Thébách v 16. století před naším letopočtem bylo 

například zakázáno požívat alkohol. Proto každý, kdo se chtěl závodu zúčastnit, musel 

na rozhodčího dýchnout, zda před startem nepil. Tento doložený příklad může být 

považován za jednu z prvních dopingových kontrol sportovců (Hnízdil a kol., 2000). 

Úplně první zákazy dopingu platily pro závody na koních. O zákazu dopingu pro 

samotné sportovce začal jednat Mezinárodní olympijský výbor teprve v roce 1928. Při 

zasedání v Amsterodamu bylo rozhodnuto o jeho oficiálním zákazu, avšak zůstal stále 

nevyřešen problém věrohodných laboratorních vyšetření závodníků. Institucí tohoto 

typu existovalo malé množství a samotný zákaz dopingu zůstával spíše psaným 

pravidlem bez kontroly v praxi. Nevzdávali se však sportovní lékaři, kteří ve zneužívání 

takových látek spatřovali vysoká zdravotní rizika. Roku 1928 ve Svatém Mořici proběhl 

sjezd Mezinárodní federace sportovního lékařství (FIMS), který měl své pokračování 

v Curychu roku 1952 a dále ještě o dva roky později v Hamburku. Na Pařížském 

kongresu byla na žádost francouzských lékařů Národní francouzskou asociací tělesné 

výchovy vybrána komise pro kontrolu dopingu.  Existovaly zde i další snahy vybraných 

institucí situaci změnit. V roce 1960 vyjádřila silnou potřebu jednat i Mezinárodní 

atletická federace (IAAF). Rychlý nárůst užívání nejrůznějších prostředků, ale i silná 

potřeba po změně donutily roku 1962 Mezinárodní olympijský výbor k novému 
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zasedání. Rakouské ministerstvo národní výchovy vydalo 30. října téhož roku dekret 

ustanovující dopujícím závodníkům a jejich klubům konkrétní tresty jako zastavení 

dotací a zákazu používání veřejných sportovních zařízení. Italská fotbalová federace 

rozdala první tresty svým klubovým hráčům. Již o rok později, na základě jednání 

Mezinárodního antidopingového výboru, začalo platit pravidlo o zákazu dopingu, které 

přijaly všechny mezinárodní sportovní federace. V této souvislosti byla vydána listina, 

která poprvé uvedla několik skupin konkrétních zakázaných látek. O rok později  

na popud Rady Evropy vypracovala, a následně zveřejnila antidopingová komise první 

oficiálně platnou definici dopingu. Ve svém přesném znění: „Dopingem se rozumí 

použití látek tělu fyziologicky cizích zdravými osobami s cílem zlepšit výkon při 

soutěžích umělým a nečestným způsobem.“ „ Za doping je nutné považovat i určité 

působení psychologické, směřující ke zlepšení sportovních výkonů“ (Hnízdil a kol., 

2000). Aby byla definitivně upřesněna problematika záměrného dopingu a případné 

užívání léků v průběhu nemoci, byla téhož roku definice upřesněna takto: „V případě 

léčení vyžadujícího léky, jejichž povaha nebo množství může ovlivnit výkon, bude to 

považováno za doping, jehož následkem může dojít k vyloučení sportovce ze soutěže.“ 

Díky snahám lékařské komise Mezinárodního olympijského výboru byly při zimních 

olympijských hrách v Grenoblu roku 1968 provedeny první testy sportovců na doping. 

Bohužel však technická úroveň takových kontrol dovolovala zjistit v moči pouze 

některé základní látky, jakými byly efedrin nebo kofein. Prováděly se též tzv. sex-testy 

k určování pohlavní identity. Roku 1976 byly na olympijských hrách v Montrealu 

zavedeny povinné testy na anabolické steroidy vytvořené profesorem Manfredem 

Donikem. Zákaz užívání anabolik byl postupně aplikován roku 1970 v atletice, 1973 

v lyžování, o rok později pro vzpírání a roku 1976 začal zákaz platit i pro fotbalisty. Při 

soutěžích se začala intenzivně uplatňovat nařízení o pretestingu, tedy kontrolních 

dopingových zkouškám. Teprve po jejich absolvování mohli sportovci vyjet  

do zahraničí (tamtéž).  

První stálá světová konference o boji proti dopingu ve sportu probíhala ve dnech 

25. - 29. června 1988 v Ottawě v Kanadě. Vyvolala znatelný průlom ve světě dopingové 

problematiky. Účastnilo se jí 85 vysokých vládních činitelů a vedoucích sportovních 

představitelů z 27 států, a to i z tehdejšího Československa. Výsledkem bylo schválení 
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čtyř základních dokumentů. Jednalo se o: Zásady při odstraňování dopingu ve sportu, 

Mezinárodní charta boje proti dopingu, Pravidla a směrnice na pomoc při vypracování 

postupu ke schválení a přijetí charty a Model národního antidopingového programu. 

Následně o rok později proběhla Moskevská konference, jejímž cílem bylo zavedení 

mimosoutěžních dopingových kontrol. Mimo to, kladla důraz na úroveň informovanosti  

a výchovy v prevenci dopingu (Nekola, 2000).  

 

2.9.2 Dopingová kontrola v současnosti 

 

Dnes je dopingová kontrola prováděna zcela běžně, funguje pod záštitou 

Světové antidopingové agentury (WADA). Sportovci jsou vyzváni ke kontrole 

dopingovými komisaři Antidopingového výboru České republiky, ale mohou být 

požádáni o kontrolu i zahraničními zástupci antidopingových organizací jiných zemí. 

Požádat o provedení kontroly na doping při soutěži může ale i pořadatel soutěže nebo 

sportovní svaz. Sportovci netuší, kteří  a kdy  budou podrobeni testu. Tento výběr je dán 

losem nebo podle předem určených regulí. Často jsou testováni vítězové  

a sportovci, kteří získali při soutěžích medaile. Dopingové kontroly mohou být 

prováděny kdykoli, tedy jak během samotných soutěží a akcí, tak i v průběhu 

pravidelných tréninků po předchozím oznámení nebo bez něj. Dopingový komisař se 

může bez ohlášení dostavit i do místa bydliště sportovce nebo na další stanoviště, kde se 

dotyčný právě nachází. Sportovcům je odebrán vzorek tělních tekutin, který je důsledně 

analyzován specializovanými laboratořemi, akreditovanými Světovou antidopingovou 

agenturou (WADA), z nichž jedna sídlí také v Praze. O výsledcích konkrétní dopingové 

kontroly je po provedení analýzy sportovec písemně informován. Nejčastějším 

porušením antidopingových pravidel je přítomnost zakázané látky, jejích metabolitů 

nebo jiných indikátorů v těle sportovce (Pyšný, 2006). 
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2.9.3 Průběh dopingové kontroly 

 

Pokud je sportovec vyzván k dopingové kontrole, musí se po souhlasu s ní 

v příslušném čase dostavit na místo dopingové kontroly. Dle informací 

Antidopingového výboru ČR (2010) se kontrola provádí na základě laboratorní analýzy 

předem odebraného vzorku moči nebo krve. Vzorek krve musí odebírat vždy pouze 

lékař nebo osoba k takové činnosti pověřená. Zároveň je sportovec ve svém vlastním 

zájmu povinen nahlásit, zda v posledních šesti měsících nepodstoupil krevní transfuzi 

nebo transfuzi krevních produktů. Pokud mu provedena byla, musí uvést  

z jakého důvodu. Před provedením samotného odběru vzorku se sportovec musí 

legitimovat platnými osobními doklady totožnosti, následně si sám sportovec vybere 

soupravu na odběr moči. Pokud je sportovci méně než patnáct let, pokusí se mu 

dopingový komisař zajistit přítomnost sportovcova zákonného zástupce nebo jiné 

vhodné osoby, kterou může být například lékař nebo trenér. Ta může pozorovat výkon 

dopingového komisaře a na požádání sportovce může být přítomná i při přímém 

poskytování vzorku testovaného. Její případná nepřítomnost však nemůže být důvodem 

k odmítnutí dopingové kontroly. Dokument Sport bez dopingu na oficiálních 

internetových stránkách společnosti Nutrend (2008) popisuje podrobný postup 

dopingové kontroly následně. Pod dohledem dopingového komisaře stejného pohlaví 

sportovec odevzdá vzorek moči. Potřebné množství je poté rozděleno na dvě  

části- vzorek A a B, které jsou pečlivě uzavřeny a označeny příslušným kódem. Zbytek 

moči je podroben testu na hustotu a kyselost, která musí odpovídat limitu Světové 

antidopingové agentury. Pokud dosahuje nižších výsledků, musí sportovec poskytnout 

další vzorek. Zároveň je povinen vyplnit protokol s potřebnými údaji, který dále 

upřesňuje, zda testovaný užívá nějaké léky nebo doplňky stravy. O výsledcích testu je 

sportovec informován písemně. Je-li odebraný vzorek A pozitivní na dopingový nález, 

má sportovec právo požádat o kontrolní analýzu druhého vzorku B. Při této analýze 

může být osobně přítomen. Pokud jsou potvrzeny původní výsledky, je sportovci 

pozastavena jeho závodní činnost a zahájeno disciplinární řízení jak uvádí 

Antidopingový výbor ČR (2010). 
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Začátek boje za kontroly dopingu provázely primitivní zkoušky na přítomnost 

některých látek v těle. Využívalo se především dechových zkoušek v kombinaci 

s pozorováním vzhledu soutěžícího. Čas a technika zdokonalily tyto jednoduché 

postupy natolik, že využívání izotopických a vysoce citlivých metod je dnes zcela 

běžné. Nelze říci, zda se počet úmyslně dopujících sportovců mění v závislosti na 

zdokonalující se technice. Je však jasné, že sportovci dopovali v minulosti a dopují  

i nyní. Co se však radikálně změnilo, byly podmínky, ve kterých se samotný sport 

odehrává. Vývoj rapidně postoupil, avšak i dnes existují metody, které jednoduše nelze 

spolehlivě zanalyzovat, tedy u sportovce prokázat. 

 

2.10 Zakázané dopingové látky a metody 

O tom, zda má být konkrétní látka či metoda řazena na seznam látek zakázaných 

rozhoduje několik kritérií. Především se jedná o existenci lékařského nebo jiného 

důkazu, že látka nebo metoda má potenciál zvýšit sportovní výkon, může představovat 

rizika pro zdraví sportovce nebo obecně poškozuje dobrou reputaci sportu. Na seznam 

jsou dále řazeny i látky, které mají schopnost maskovat působení dalších zakázaných 

látek a metod (Pyšný, 2006). Světový antidopingový kodex schválil 1. ledna 2010 

opětovně aktualizovaný seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2010, který 

je zveřejněn Antidopingovým výborem České republiky (2010). Obecně lze tento 

seznam rozdělit do tří základních sekcí. První část uvádí látky a metody, které jsou 

zakázané stále. To znamená, že se nesmí užívat v žádném množství při soutěži, ani 

mimo ni. K těmto látkám řadíme anabolické látky, tedy androgenní anabolické steroidy 

(AAS) a ostatní anabolické steroidy. Dále jsou stále zakázané peptidové hormony, 

růstové faktory a příbuzné látky, nesmí užívat ani tzv. beta2- agonisté, antagonisté  

a modulátory hormonů a diuretika a ostatní maskovací látky. 

Další skupinou jsou látky zakázané při soutěži. Kromě všech výše zmíněných 

kategorií nejsou při soutěži povolena ani specifická i nespecifická stimulancia a další 

látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky. Během 

soutěže se dále nesmí používat narkotika, kanabinoidy a glukokortikosteroidy. 
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Poslední skupinou látek jsou látky zakázané v určitých sportech. Jedná se  

o vybraná sportovní odvětví, která obecně nedovolují používání alkoholu 

a tzv. beta-blokátorů při soutěžích. 

V neposlední řadě jsou v seznamu zakázaných látek zařazeny i dopingové 

metody, jejichž použití není legální. Dle informací Antidopingového Výboru je 

zakázané zvyšování přenosu kyslíku, tedy krevní doping, včetně užití autologní, 

homologní či heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů 

jakéhokoli původu. Dále umělé zvyšování spotřeby kyslíku, jeho přenosu nebo 

dodávky. 

Striktnímu zákazu je podroben i genový doping, při němž se nedovoluje využít 

ke zlepšení své výkonnosti transfer buněk nebo jiných genových elementů například 

kyseliny deoxyribonukleové nebo kyseliny ribonukleové. Nelze zneužívat biologických 

a farmakologických prostředků, které modifikují genovou expresi. 

Není povolena ani farmakologická, chemická a fyzikální manipulace, která 

zahrnuje podvádění nebo pokusy o podvody se vzorky odebranými při dopingové 

kontrole. Jsou zakázány i nitrožilní infúze, avšak jejich podání během lékařských 

zákroků v nemocnici nebo v průběhu klinických studií je povoleno. 

Antidopingový výbor České republiky (2010) uvádí v těchto seznamech výčet 

konkrétních látek a jim podobných, řazených do jednotlivých výše uvedených skupin. 

Případné, potřebné změny jsou do seznamu začleněny a následně aktualizovány. Tyto,  

i jiné dokumenty jsou bez omezení přístupné široké veřejnosti. Přesné seznamy 

farmakologických skupin a metod dopingu jsou každoročně aktualizovány, protože 

mohou být drobně pozměněny antidopingovými orgány. Nejčastěji dopovanými látkami 

jsou dnes stimulancia a anabolika. Právě tyto látky jsou příčinou odmítání dopingových 

kontrol, nebo se sportovec na místo odběru vůbec nedostaví. Dle statistik od roku 1993, 

které zveřejnil Antidopingový výbor České republiky (2010), bylo zaznamenáno nejvíce 

pozitivních dopingovým případu v atletice, cyklistice, kulturistice a silovém trojboji. 

Podle takových zjištění by však neměla být posuzována celá oblast zmíněného sportu.  
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2.11 Látky zakázané stále (v soutěži i mimo ni) 

2.11.1 Anabolické látky 

 

V roce 1975 byly anabolické steroidy zařazeny Mezinárodním olympijským 

výborem na seznam zakázaných látek. Jejich užívání v závodním sportu však stále 

narůstalo. Nejvíce rozšířenými se staly v oblasti silových sportů a atletiky. 

V sedmdesátých letech bylo zjištěno, že po vysazení steroidů určitou dobu před 

plánovanou soutěží, znemožňuje možnost odhalení takového dopingu. Tato zjištění 

vedla později k zavedení systematických kontrol sportovců v období před plánovanými 

akcemi, což znatelně snížilo množství dosud aplikovaných dávek, jak uvádí internetový 

server Anabolické steroidy (2009). 

Na seznamu zakázaných látek jsou anabolické látky děleny na dvě základní 

skupiny: androgenní anabolické steroidy (AAS) a jiné nebo také ostatní anabolické 

steroidy. Androgenní anabolické steroidy, androgeny nebo také anabolika dělíme  

na exogenní a endogenní. Jako exogenní, tedy zevní označujeme steroidy, které člověk 

nemůže přirozeně produkovat. Naopak endogenní steroidy může tělo tvořit zcela 

přirozeně. Analýzou je tedy zjišťováno, zda je v lidském organismu přítomna nějaká 

cizí látka, kterou tělo vytvořit neumí. V případě endogenních steroidů, které jsou tělu 

vlastní, se zkoumá jejich přítomnost v porovnání s přirozeným fyziologickým 

množstvím. Steroidy označujeme skupinu sloučenin 

s perhydrocyklopentafenanthrenovýn jádrem. Dle biologického účinku je můžeme 

rozdělit na tzv. glukokortikoidy, mineralokortikoidy, androgeny, estrogeny a gestageny 

(Pyšný, 1998). 

Intenzivní rozvoj steroidních hormonů probíhal ve třicátých letech našeho 

století. V roce 1929 byl jako první izolován hormon estron, struktura steroidního skeletu 

však nebyla ještě známa. O rok později byl z nadledvinové kůry připraven extrakt 

kortin, z něhož byly o několik let později izolovány první čisté korové  

hormony - kortikosteroidy (Hořejší a kol., 1989). Testy na přítomnost steroidů v těle 

závodníku prošly dlouhým vývojem, protože se jedná o hormon tělu vlastní a bylo 

velice těžké rozlišit jeho endogenní či exogenní původ. Až později se zjištěná množství 
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nalezená u sportovců začala porovnávat s průměrně zjišťovaným rozmezím, a pozitivní 

dopingový nález byl stanoven na základě poměru testosteronu ku hormonu 

epitestosteronu v moči. Pokud je zjištěný zvýšený poměr testosteronu konstantní, není 

sportovci udělen žádný trest (Pyšný, 2006). 

Molekula anabolického steroidu difunduje do buňky a přímo prochází buněčnou 

membránou. Uvnitř buňky se molekula steroidu naváže na androgenní receptor složený 

z tisíců aminokyselin, který zůstává aktivovaný i několik hodin, poté se vrací do svého 

původního stavu. Androgenní receptor je molekula, produkovaná z jediného genu DNA. 

Aktivovaný receptor putuje do jádra buňky a tvoří pár s dalším androgenním 

receptorem. Tento pár se napojí na části kyseliny deoxyribonukleové a specifické geny 

začínají produkovat více mRNA. Tímto způsobem tělo aktivuje pouze určité geny 

spojené s následným androgenním účinkem. mRNA je odlišná pro každý gen. Přenáší 

informaci, která je nutná pro tvorbu specifických proteinů. Je zvýšena tvorba bílkovin 

aktinu a myosinu, ze kterých je sval tvořen. Zmíněný mechanismus účinku uvádí 

internetový server Anabolické steroidy (2009). Rychle působící, silné steroidy výrazně 

narušují hladinu tělesného  testosteronu. Po skončení steroidového cyklu způsobí nízké 

hladiny androgenů v těle ztrátu téměř veškeré, předem nabyté tělesné hmoty. Pomaleji 

působící steroidy nenabízí rychlý nárůst svalové hmoty, ale ovlivňují méně hladinu 

androgenů v těle. Naprostá většina uživatelů bere až třicetkrát vyšší množství anabolik 

než je povolená normu pro terapeutické použití (Pyšný, 2006).  

Mezi nejznámější zakázané endogenní androgenní anabolické steroidy řadíme 

například dehydroepiandrosteron (DHEA), testosteron, androstendion, 

dihydrotestosteron, boldenon a některé další metabolity a isomery. Mezi exogenní 

zakázané steroidy paří například nandrolon, oxandrolon, oxymetholon,  drostanolon, 

metandienon, stanozolol, 1-androstendiol, 4-hydroxytestosteron, methyltestosteron,  

methyl-1-testosteron a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými 

biologickými účinky. 

Androgeny jsou mužské pohlavní hormony. Přirozeně se vyskytujícím hlavním 

představitelem androgenů je testosteron, z jehož struktury vycházejí další androgenní 

anabolické steroidy s anabolickým účinkem. Testosteron je přirozeně přítomen jak 
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v mužském těle, tak v ženském organismu. U žen je produkován kůrou nadledvinek  

a vaječníky, u mužů kromě kůry nadledvinek také ve varlatech (Pyšný, 2006).  

Testosteron se váže na specifické receptory buněk mnoha tkání. Výhodný anabolický 

účinek se uplatňuje zejména ve svalech. Působení testosteronu a jeho analog nespočívá 

pouze v podpoře syntézy bílkovin s následným nárůstem svalové hmoty, ale zároveň 

stimuluje růst kostí nedospělých jedinců. Oblíbený anabolický doping představuje také 

nandrolon, který vydrží v těle mnohonásobně déle než testosteron. V organismu může 

být přítomen mnoho měsíců nebo dokonce i více než rok, což může zapříčinit 

překvapivé pozitivní nálezy při dopingové kontrole. Nandrolon je přítomen v těle  

ve velmi malém množství, proto je k jeho analýze potřeba porovnat nalezené výsledky 

se stanoveným tolerančním limitem koncentrace metabolitů. Je možné ho aplikovat 

pouze injekčně, přesto patří mezi nejvíce vyhledávané dopingové láky. Objevuje se řada 

případů, kdy se sportovci z neznalosti odvolávají na neoprávněné postupy soupeřů, kteří 

jim ve snaze poškodit je, přidali do pití právě nandrolon. Ten je ale ve vodě nerozpustný 

a jak již bylo řečeno, jeho použití je možné pouze podáním injekční formou (tamtéž). 

Účinků anabolických steroidů využívají nejen sportovci vrcholoví, ale i lidé, kteří 

provozují sport na výkonnostní úrovni nebo jako rekreační zálibu ve volném čase. 

Anabolika zvyšují vytrvalost spojenou s výkonností a zároveň umožňují rychlé zotavení 

po předběžné fyzické námaze. Příjem anabolik podporuje tvorbu červených krvinek, 

kdy se s jejich narůstajícím množstvím zlepšuje i transportní kapacita oběhového 

systému pro kyslík. Jeho zvýšené množství pozitivně ovlivňuje toleranci organismu 

k zátěži a zvyšuje tak jeho vytrvalost. Je též urychlen nástup anabolické fáze svalového 

metabolismu, protože po dlouhodobé fyzické zátěži dochází k rapidnímu poklesu 

hormonu testosteronu, který je za tyto děje v organismu spoluodpovědný. Společně se 

zvyšující se výkonností a silou sportovce dochází i k výrazným změnám chování 

v důsledku měnící se sebedůvěry hráče (Slepička a kol., 2000). 

Doprovodnými jevy jsou poruchy spánku a pocity neklidu a strachu. Všechny tyto 

aspekty podněcují agresivní přístup k protihráčům, zároveň se u jejich uživatelů mohou 

výrazně stupňovat projevy násilí k blízkému okolí.  Ačkoli řada studií nebyla schopna 

prokázat přesvědčivé účinky nárůstu síly v důsledku užívání anabolických steroidů, 

z hlediska zdravotního je jejich používání zdraví ohrožující (Pyšný, 2006). 
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Anabolické androgenní steroidy mají závažné negativní účinky na lidský organismus. 

K nejzávažnějším patří kardiovaskulární a hematologické změny jakými jsou například 

zvětšení krevního objemu, hypertenze, možná poškození srdce, poruchy srážlivosti krve  

a metabolismu lipidů, ale i retence vody a minerálů. Požíváním anabolik často dochází 

ke zbytnění a ztluštění stěn srdečních komor, které je zapříčiněno zvětšením svalových 

buněk srdce. Následkem dochází k poruchám srdečního rytmu, infarktu myokardu nebo 

ke zvětšení srdce tedy kardiomyopatii. Působením steroidů tělo zadržuje více vody, 

chlóru ale i sodíku, který zvyšuje tlak a stažlivost hladké svaloviny cévních stěn 

s následkem zvýšení krevního tlaku. Jejich aplikace dále mění činnost specifických 

klíčových enzymů, které ovlivňují hladiny tuků v těle. Následkem se zvyšuje množství 

triglyceridů a mění se poměry cholesterolů v organismu, které mohou mít za následek 

jejich nevhodné ukládání do cévních stěn. Rychlý rozvoj aterosklerózy může vést 

k infarktu myokardu. Mezi další negativní důsledky patří poškození jater, změny 

vazivové tkáně, pokles tolerance glukózy s možným následkem vzniku cukrovky, 

změny imunitního systému i chování jedince spojené s psychickými poruchami. 

Androgenní anabolické steroidy poškozují především střední části jaterních lalůčků. 

Mohou zvětšovat jaterní buňky natolik, že dochází ke vzniku nádorových onemocnění, 

častěji nezhoubných. Ta mohou svým tlakem v některých případech prasknout  

a vyvolat tak masivní krvácení. Nejedná se pouze o tumory v oblasti jater, ale i prostaty, 

méně často varlat a ledvin (Pyšný, 1998). 

Příjem steroidů může dále zapříčinit neinfekční žloutenku, změny sekundárních 

pohlavních znaků a narušení funkce reprodukčního systému. Může tedy vést 

k neplodnosti, gynekomastii u mužů, virilizaci u obou pohlaví i k ovlivnění sexuálního 

libida či urychlení rozvoje sekundárních pohlavních znaků. Nefyziologický příjem 

anabolik může výrazně redukovat počet produkovaných spermií, jejich pohyblivost  

a způsobit až trvalou neplodnost při jejich opakované konzumaci. Virilizace se u mužů 

projevuje především předčasným nástupem dospívání spojeným s rychlým rozvojem 

sekundárních pohlavních znaků. S „mužněním“ postavy a nárůstem svalů se předčasně 

osifikují chrupavky růstových plotének dlouhých kostí. Dochází k řídnutí vlasů, 

plešatění a vzniku kožních vyrážek. Anabolika často způsobují i zbytnění prostaty, která 

vyvolává pocity nucení k častému močení. Muži mohou trpět i tzv. gynekomastií, tedy 
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výrazným zvětšením mléčné žlázy. Přirozeně se v jejich těle tvoří jen malé množství 

hormonu estrogenu, který řídí proces růstu prsních žláz. Tělu nepřirozeně podané 

androgeny se na něj přeměňují, čímž zvyšují, dříve malá množství. Tyto obtíže  

po vysazení anabolik většinou odezní, v jiném případě je třeba podstoupit operativní 

řešení. U žen je virilizace doprovázena především výrazným projevem „mužských 

sekundárních znaků“. Jedná se zejména o zvýraznění tělesné stavby a ochlupení, atrofii 

prsu, zvětšení hrtanu a uživatelkám také často vypadávají vlasy. Běžné jsou i poruchy 

menstruačního cyklu v důsledku změn ve tvorbě folikulů ve vaječnících, ke kterým 

dochází snížením produkce hormonu gonadoliberinu na základě příjmu androgenů. 

V neposlední řadě anabolika výrazně poškozují pohybový systém následkem rozporu 

mezi rozvojem vazivové tkáně a steroidy podmíněným růstem svalů. V nich se nestihne 

dostatečně rozvíjet síť cévního řečiště a zároveň se mění kvalita přítomného kolagenu. 

Důsledkem je ztráta elasticity a pevnosti vazivových vláken, nadměrně se zatěžuje 

pohybový aparát a dochází k narušení nebo přetržení svalů a vazů (Pyšný, 1998, 2006). 

Nelze opomínat fakt, že anabolické androgenní steroidy jsou i přes veškeré 

negativní účinky používány k léčbě řady nemocí. Jejich využití nacházíme v náhradní 

terapii u mužů i žen ke stimulaci pohlavního vývoje v případě opožděného nástupu 

dospívání nebo v případech poklesu přirozené produkce testosteronu, i v případě léčby 

gynekologických poruch u žen, anémie, při osteoporóze nebo k léčbě poúrazových 

stavů a jiných poškozeních pohybového aparátu. Dle antidopingových pravidel 

takových účinků, jako je například urychlení léčby ortopedických potíží, registrovaní 

sportovci využívat nemohou (Pyšný, 1998; Slepička a kol., 2000). 

Zajímavé je i zjištění, že endogenní steroid dehydroepiandrosteron má oproti 

ostatním androgenním anabolickým steroidům relativně odlišné biologické účinky. 

Tento hormon, jehož specifické funkce jsou nejvíce patrné v období puberty, se tvoří  

ve varlatech mužů a v nadledvinách a vaječnících u žen. Výzkumy se zjistilo, že jeho 

působení na centrální nervový systém zlepšilo u vybraných jedinců jejich kognitivní 

funkce. U pozorovaných se zlepšila paměť a narůstaly pocity pohody, snižovaly se tedy 

i projevy depresí. Některé studie ukazují i na zlepšení obranyschopnosti organismu, 

snížený výskyt onemocnění srdečně cévního systému a nádorového onemocnění  

(Pyšný, 2006). 
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Domněle jediným předpokladem úspěchu se stalo působení anabolik na lidské 

tělo, které podporovalo rychlý nárůst svalové hmoty a zároveň snižovalo množství tuků 

ve tkáních. Bohužel se módní snaha o formování svalnaté postavy stala předmětem 

zájmu i rekreačních sportovců v posilovnách. Statisticky je dnes užívání anabolických 

steroidů srovnatelné s používáním stimulancií. 

Dalším faktem, který je nutno zmínit je názor řady sportovců, že příjem anabolik 

ústy významně snižuje jejich účinek. Po vstřebání v zažívacím traktu jsou rychle 

metabolizována játry, která se tak značně poškozují. Dosahují maximální koncentrace  

v krvi již po několika hodinách, poté se z těla vylučují. K aplikaci steroidů tedy řada 

sportovců využívá injekce nebo formu podkožních implantátů, náplastí a gelů. Injekční 

steroidy působí mnohem pomaleji, i několik týdnů po aplikaci poslední injekce. Takový 

způsob podání však vnáší do světa anabolik, vedle vážných zdravotních komplikací 

v důsledku jejich užívaní, i možnost přenosu dalších nebezpečných nemocí  

(Pyšný, 2006). 

Stejně jako drogy mohou anabolické steroidy u jejich uživatelů vyvolat jistou 

formu závislosti. Při jejich konzumaci se, stejně jako během cvičení, uvolňují specifické 

látky endorfiny, které přinášejí pocity spokojenosti. Následné přerušení příjmu anabolik 

může u sportovce vyvolat pocity ztráty nejen svalové hmoty a pohlavních kvalit, ale 

také síly a sebevědomí a úcty k sobě samému. Tyto stavy podněcují novou potřebu 

k opětovnému braní takových látek (tamtéž). 

 

2.11.2 Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky 

 

V současnosti je možno tuto skupinu látek považovat za nejvíce nebezpečnou, 

ale zároveň se v posledních letech stále zvyšují počty sportovců, kteří účinků 

peptidových hormonů a jejich mimetik a analog zneužívají.  Důvodem je jejich snadná 

dostupnost a zejména problematická detekce, neboť tyto látky nelze v těle důsledně 

analyzovat. Ladislav Pyšný ve svém článku Peptidové hormony a jejich mimetika  

a analoga I. (2000) uvádí, že se jedná většinou o látky tělu vlastní, a proto je následně 

složité odlišit v těle přirozeně přítomné od exogenně aplikovaných. Mají krátký poločas 
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rozpadu a v organismu je lze, na rozdíl od ostatních, zjistit pouze během několika hodin 

či minut. Jak aktuálně zveřejnil Antidopingový výbor ČR (2010), je do této skupiny 

řazen růstový somatotropní hormon (STH), tetracosactid - inzulinu podobný růstový 

faktor, adrenokortikotropní hormon (ACTH)  navozující euforii jedince a látky 

stimulující erytropoesu- například erytropoetin (EPO) důležitý pro tvorbu červených 

krvinek v kostní dřeni. Dále je do skupiny zakázaných látek řazen lidský choriový 

gonadotropin (hCG), přijímaný pro stimulaci vlastní tvorby testosteronu  

a epitestosteronu a inzulín. O významných účincích, které svým působením tyto látky 

vyvolávají, bude pojednáno níže.  Zároveň jsou do této skupiny látek zařazeny  

i hypofyzární a syntetické gonadotropiny, a preparáty odvozené od krevních 

destiček například plasma obohacená krevními destičkami- "blood spinning" při 

nitrosvalovém podání. Spadají sem i další látky s podobnou chemickou strukturou nebo 

podobnými biologickými účinky. Většina z těchto hormonů působí anabolicky  

a zároveň narušují přirozený hormonální systém v lidském těle. 

 

2.11.2.1 Somatotropní hormon 

 

Somatotropní hormon nebo jinak somatotropin je růstový hormon produkovaný 

předním lalokem hypofýzy. Do krve je tento polypeptid vyplavován nárazově, zejména 

na počátku spánku. Na jeho produkci se však významně podílí i stres, strava, věk, 

složení těla, ale i fyzická aktivita sportovce. S pohybem se hormon vyplavuje ve větším 

množství. V organismu působí růstový hormon přímo i zprostředkovaně, svým 

působením na stimulaci tvorby inzulínu podobných růstových faktorů (Pyšný, 2006). 

 Jeho nejdůležitější funkcí je  udržení a podpora rychlosti růstu od narození až 

po dosažení dospělosti. Svým přímým působením a uvolňováním somatomedinů  

A a C v játrech stimuluje růstové ploténky kostí a podporuje syntézu bílkovin zejména 

v kosterním svalstvu. Především mladí sportovci mohou podpořit tělesnou výšku 

působením růstového hormonu na neuzavřené růstové štěrbiny. Během zatížení 

uvolňuje množství volných mastných kyselin a snižuje obsah triglyceridů v tukové 

tkáni. Zároveň podporuje vstup aminokyselin a glukózy do svalů a aminokyselin  

do jater, tedy pochody, které souvisejí s množstvím svalové hmoty a tukových zásob 
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v organismu. Šetří bílkoviny na úkor možnosti využití tuků a cukrů jako formy energie 

(Pyšný, 1999).  

Jeho užívání s sebou přináší řadu rizik s ním spojených. Před uzavřením 

růstových plotének může deficit či nadměrná tvorba hormonu způsobit poruchy růstu 

vedoucí k nanismu, tedy velmi malému vzrůstu nebo naopak k obří postavě, gigantismu. 

Dospělí mohou být postiženi tzv. akromegalií, která je charakteristická růstem kostí do 

šířky a zvětšením a zhrubnutím okrajových částí těla, rysů obličeje a končetin. Dále 

dochází ke zvětšení vnitřních orgánů včetně srdce, jater a sleziny (WHO, 1993). 

Současně se objevují poruchy funkce ledvin, poruchy potence, polypy tlustého střeva, 

ztluštění kůže a nádory mléčné žlázy nebo Hodgkinsův syndrom, nádor vycházející  

z lymfatických uzlin. Může také dojít k poškození nervového systému, k periferní 

neuropatii, a s tím souvisejícím psychickým poruchám. V souvislosti s poruchami růstu 

dochází ke změnám struktury svalových tkání a poruchám jejich funkce. Jeho nadměrná 

produkce je zaznamenána u jedinců s nádory hypofýzy, kteří v souvislosti s tímto 

onemocněním trpí hypertrofií svalů bez silových vlastností. Největší nebezpečí 

představují aplikací způsobená nádorová onemocnění a život ohrožující 

kardiomyopatie. Jeho účinků se také často využívá v lékařství. Vedle léčby svalové 

atrofie, závažných popálenin a zlomenin kostí u osob středního a vyššího věku, se dnes 

aplikuje též k podpoře funkce a stavby svalové tkáně u nemocných AIDS  

(Pyšný, 2006). Ačkoli jeho užívání přináší řadu nebezpečných rizik, je až alarmující 

kladný přístup k němu, nejen u závodníků, ale i u rekreačně posilující mládeže. 

Předchozí studie zaznamenala i v České republice případ, kdy byla již tato droga 

součástí nabídkového seznamu preparátů u dealera ve sledovaném fitcentru  

(Slepičková a kol., 1998).  

Bohužel jeho uživatelé často podceňují, anebo vůbec neznají zdravotní rizika, 

která užívaní růstového hormonu způsobují. Převládá chybný názor, že aplikace 

hormonů není tak nebezpečná jako užití anabolických steroidů. Sportovci se dále 

spoléhají na problematickou detekci v těle, ačkoli jimi aplikované dávky převyšují 

desetinásobky indikované terapeutické léčby. Negativní změny v důsledku takové 

aplikace růstového hormonu mohou být nevratné a ovlivňují délku i kvalitu lidského 

života (Pyšný, 1999). 



50 
 

2.11.2.2 Kortikotropiny 

 

Adrenokortikotropní hormon (ACTH) je hormon produkovaný bazofilními 

buňkami adenohypofýzy. Stimuluje růst a činnost kůry nadledvin. Působením 

kortikotropinů na specifické enzymy nadledvin dochází k vyplavování steroidních 

hormonů glukokortikoidů, mineralokortikoidů a 17-ketosteroidů (Pyšný, 2006). 

Glukokortikoidy, především kortizol mohou ovlivňovat potřeby organismu v důsledku 

fyzické i psychické námahy, čímž poskytují značné výhody sportovcům. Při stresu 

dochází především k mobilizacím energetického metabolismu nebo zvýšení srdečního 

výkonu. Dále se kortikotropiny podílejí na stimulaci tvorby prekurzoru aldosteronu, 

hormonu ze skupiny mineralokortikoidů. Aldosteron řídí transport draslíku a sodíku 

v ledvinách, ve střevech a dalších orgánech. Jejich množství se v těle zvyšuje se 

snižujícím se objemem krve či krevním tlakem nebo zvýšeným množstvím draslíku.  

Ze 17-ketosteroidů vznikají estron a estradiol, které zodpovídají za správný vývoj 

ženských pohlavních znaků. Během menstruačního cyklu ovlivňují zrání folikulů  

ve vaječnících, podporují zbytnění děložní sliznice a podílejí se na obecných procesech 

v průběhu oplozování. Estrogeny vznikají buď přímo, nebo přes mužské pohlavní 

hormony androgeny, které se následně v periferních tkáních přeměňují na testosteron, 

který má výrazné anabolické a androgenní účinky (tamtéž).    

 Jejich zneužití ve sportu však přináší řadu nepříjemných účinků na lidské zdraví. 

Při zvýšeném působení kortikotropinů, zejména glukokortikoidů, dochází k zásadním 

metabolickým změnám bílkovin, tuků i cukrů. Dochází ke zvýšení hodnot glukózy 

v krvi, snížení produkce bílkovin a urychlení jejich rozpadu, zvýšené tvorbě tuků  

a hladiny cholesterolu. Snížení produkce bílkovin má za následek zmenšení množství 

svalové hmoty. Mezi další nejběžnější potíže řadíme stimulující účinky na růst prsů, 

snížení mineralizace kostí nebo poškození kůže. Ovlivňují též nervový systém 

psychickými změnami, bolestmi hlavy, závratěmi, nespavostí, působí na imunitní  

a oběhový systém. Negativně postihují i funkce žaludku, ledvin a slinivky břišní 

(Marek, 1996). Mineralokortikoidy, zejména zvýšená množství aldosteronu mají vliv  

na vnitřní prostředí, konkrétně na úbytek draslíku a také na oběhový systém. Skupina  

17- ketosteroidů, předně estrogen, má vliv na distribuci podkožního tuku ženského typu 
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a mimo jiné omezuje růst kostí do délky (Pyšný, 2006). Do povědomí sportovců se 

dostává i  derivát ACTH- tetracosactid, který dokáže stimulovat nárůst koncentrace 

krevního kortizolu a kortikosteronu již do dvou hodin od jeho aplikace (Nekola, 2000). 

 

2.11.2.3 Erytropoetin 

 

Erytropoetin je glykoprotein produkovaný buňkami ledvinových tělísek, který 

reguluje tvorbu červených krvinek. V roce 1987 byl poprvé připraven  

tzv. rekombinantní erytropoetin, který se ihned stal v očích sportovců vhodnou 

dopingovou látkou. Účinky erytropoetinu spočívají především ve zvýšení počtu 

červených krvinek a následnému zvýšení transportní schopnosti krve pro kyslík. Jak 

dále uvádí internetový portál Sportvital ve článku Libora Vítka (2008) - Doping  

ve sportu: Erytropoetin, může erytropoetin významně zvyšovat výkonnost, o čemž 

svědčí počty sportovců pozitivně testovaných na jeho přítomnost v těle. Erytropoetin se 

běžně užívá k léčbě některých typů anémie. I podávání menších dávek, než takových, 

které dostávají nemocní chudokrevností, vede u trénovaných sportovců za dobu šesti 

týdnů ke zvýšení hematokritu o celých 10%, k prodloužení doby do vyčerpání o 17%  

a ke zvýšení spotřeby kyslíku o 8%. 

Internetový portál Sportvital ve článku Libora Vítka (2008) - Doping ve sportu: 

Erytropoetin dále informuje o tom, že současně u těchto sportovců došlo ke zvýšení 

systolického krevního tlaku. Arteriální hypertenze spolu s tzv. hyperviskózním 

syndromem jsou předními, zdraví ohrožujícími nežádoucími účinky při podávání 

erytropoetinu u sportovců. Příznaky hyperviskózního syndromu zahrnují motání hlavy, 

šelesty v uších, poruchy vidění, bolesti na hrudi v důsledku zhoršení průtoku krve 

věnčitými tepnami srdce, které mohou skončit i infarktem myokardu. Dále se jedná  

o bolesti v lýtkách, poruchy mozkové činnosti a křeče. Může dojít i k rozvoji trombóz 

s nebezpečím uvolnění a embolizace v orgánech. O erytropoetinu se nejčastěji hovoří 

v souvislosti s cyklistikou a běžeckým lyžování. 

Dnes již existují nové metody zneužití forem erytropoetinu, které mají podstatně 

delší poločas v organismu, tedy neodbourávají se tak snadno jako erytropoetin. Patří  
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do tzv. třetí generace látek stimulujících erytropoézu, jak je dále uvedeno  

ve zmiňovaném článku. Povědomí o této nové formě dopingu přinesly i poslední etapy 

známého cyklistického klání Tour de France. V souvislosti s těmito závody se  

o dopingových aférách hovoří bohužel čím dál častěji, a cyklistika v těchto případech 

definitivně ztrácí cenné hodnoty fair-play. 

 

2.11.2.4 Choriový gonadotropin (hCG) 

 

Choriový gonadotropin je glykoprotein s několika sacharidovými skupinami 

vázanými na proteinový skelet (Nekola, 2000). Je tvořen placentárním trofoblastem 

během těhotenství a mohou ho produkovat i některé druhy nádorových buněk. Jeho 

základní metabolickou funkcí je stimulace tvorby a následné sekrece progesteronu 

žlutého tělíska. Jeho injekční aplikace zvyšuje u mužů syntézu testosteronu  

a epitestosteronu v Leydigových buňkách varlat. Tento účinek je často využíván během 

léčebných postupů při řešení endokrinních poruch mužů i žen. U chlapců se choriový 

gonadotropin aplikuje při endokrinních poruchách varlat spojených se sníženou sekrecí 

jejich hormonů. U žen může vyvolat ovulaci u infertility způsobené anovulačními cykly 

nebo slouží k substituci hypofyzárního luteinizačního hormonu u neplodných žen 

s dysfunkcí žlutého tělíska. Stejně jako luteinizační hormon (LH), není ani lidský 

choriový gonadotropin v ženských kategoriích považován za zakázaný (Pyšný, 1999). 

 

2.11.2.5 Inzulín 

 

Inzulín je hormon produkovaný beta buňkami slinivky břišní a má zásadní 

význam v metabolismu cukrů.  Jeho snížená produkce zvyšuje hladiny cukrů v těle, 

následkem může vzniknout onemocnění cukrovka. Hormon je v současnosti využíván 

nejen jako terapeutické řešení u diabetiků, ale také jako nebezpečná forma dopingu  

u sportovců. Je zneužíván především pro jeho anabolické vlastnosti, zároveň zvyšuje 

zásoby svalového glykogenu. Jeho aplikace zdravými jedinci je však velmi nebezpečná 

a může ohrozit jejich život, jak uvádí internetový portál Sportvital ve článku Libora 

Vítka (2008) - Doping ve sportu: Inzulín jako anabolikum. 
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MUDr. Marta Šnajderová a Jan Chlumský ve článku - Zneužití hormonů a látek 

jim podobných v dopingu, současné trendy v dopingu a v boji proti dopingu (2006) 

informují, že neodborné dávkování inzulínu může způsobit závažnou hypoglykémii 

s vážnými následky. Sportovci si inzulín často aplikují v kombinaci s anabolickými 

steroidy, kdy dochází k několikanásobnému zefektivnění jejich účinku. Sportovcům 

nemocným diabetem je samozřejmě udělena terapeutická výjimka možného používání 

inzulínu bez následného obvinění z dopingu. 

 

2.11.3 Beta- 2 agonisté 

 

Beta-2 agonisté jsou obecně známí jako astma „uvolňovače“ nebo 

bronchodilatátory.  Jedná se o látky, které uvolňují a otevírají dýchací cesty v plicích, 

čímž se do nich dostává více vzduchu. Jsou řazeny k sympatomimetickým aminům, 

drogám, které mají schopnost napodobit funkci sympatického nervového systému  

a ovlivňují řadu pochodů probíhajících v organismu. Obecně se váží na β-receptory, 

které intenzivně stimulují. Působí kopírováním některých efektů adrenalinu  

a noradrenalinu, které jsou v lidském těle produkované. Tyto chemické látky připravují 

tělo na specifické reakce organismu, jako je například stres během cvičení. Podle 

Antidopingového výboru České republiky (1996) jsou nejznámějšími látkami této 

skupiny salbutamol a klenbuterol. Jsou používané především k léčbě astmatu a s ním 

spojeného bronchiálního spasmu. Beta-2 agonisté vykazují také svalově anabolické  

a lipolytické vlastnosti. Neměla by však být užívána zdravými, vrcholovými sportovci, 

s ohledem na množství vzniklých nežádoucích účinků. Existují i studie, které zjistily, že 

podávané terapeutické dávky neovlivňují vychytávání kyslíku nebo nezvyšují 

výkonnost běžců, ať už astmatiků či zdravých jedinců. Jiné naopak potvrzují zlepšení 

funkce plic u zdravých jedinců (Pyšný, 1998; Slepička a kol., 2000). 

Technická Univerzita v Mnichově (2010) na svých oficiálních stránkách uvádí, 

že mezi nejčastější vedlejší účinky spojené s užíváním beta-2 agonistů patří neklid, 

lehký třes rukou, nervozita, bolesti hlavy, návaly a pocity bušení srdce. Dále mohou být 

drážděny horní cesty dýchací a krk. V závažnějších případech mohou působit poruchy 

srdečního rytmu, svalové křeče, alergické reakce, nízké hladiny draslíku v krvi, poruchy 
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spánky a chování u dětí. Některými sportovci jsou tato sympatomimetika považována  

za bezpečná ve srovnání s ostatními, například anabolickými steroidy. 

 

2.11.4 Antagonisté a modulátory hormonů 

 

Dle informací citovaných ze stránek Technické Univerzity v Mnichově (2010) 

se jedná o sloučeniny, které inhibují nebo stimulují specifické receptory buněk,  

a následně zrychlují či zpomalují vybrané enzymatické reakce. Antagonisté  

a modulátory hormonů nemají žádný vliv na fyzický výkon sportovců, jejich neužívání 

je založeno na potlačení biomedicinských nežádoucích účinků způsobených užíváním 

anabolických androgenních steroidů u mužů. 

 

2.11.5 Diuretika a ostatní maskovací látky 

 

Diuretika jsou látky, které pomáhají vylučovat tekutiny z těla. Vyvolávají ztrátu 

vody částečnou paralýzou reabsorpce vody, zvyšují tedy množství vylučované moči. 

Silná diuretika mohou zvýšit průtok moči až na šest litrů denně. Důvodem zneužívání 

diuretik ve sportu je rychlé snížení hmotnosti, vylučování zakázaných drog a rýsování 

svalů. Nadměrné používání diuretik v kombinaci se zvýšeným pocením může vést 

k dehydrataci a ztrátě elektrolytů, vyčerpání a následně i hypokalémii, která způsobuje 

poruchy neurologických funkcí i srdeční arytmii, zejména srdeční selhání. Časté jsou  

i svalové slabosti, křeče, nevolnost, poškození ledvin, rychlá redukce hmotnosti, nízký 

krevní tlak, nízká nebo vysoká hladina draslíku a další (citováno z oficiálních stránek 

Technické Univerzity v Mnichově (2010). 

Maskující látky jsou sloučeniny užívané ve snaze skrýt či maskovat přítomnost 

specifických látek a drog, které jsou vyhledávány při dopingových kontrolách. Takové 

látky jsou schopny narušit a skrýt zakázané sloučeniny přítomné v moči.  I diuretika tak 

mohou být maskujícími látkami díky tomu, že ředí moč, což vede ke snížení hladin 

zakázaných látek vylučovaných z těla (tamtéž). 
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2.12 Látky zakázané při soutěži 

2.12.1 Stimulancia 

 

Stimulancia jsou látky různé chemické stavby, jejichž hlavním účinkem je 

stimulace centrálního nervového systému, čímž ovlivňují psychomotorické tempo  

a bdělost. Mechanismus jejich působení spočívá v ovlivnění vylučování neuromediátorů 

dopaminu, noradrenalinu a serotoninu na synapsích v centrálním nervovém systému. 

Stimulancia dělíme na psychomotorická stimulancia, sympatomimetika a další 

stimulancia centrálního nervového systému. Mezi nejběžněji používaná patří 

amfetaminy, kokain, kofein a sympatomimetické aminy efedrin a pseudoefedrin. Jedná 

se o velmi nebezpečné skupiny látek, jejichž zneužívání přináší množství negativních 

účinků na lidský organismus (Pyšný, 1999). 

 

2.12.1.1 Amfetaminy 

 

Amfetaminy patří k nejvíce používaným drogám v současnosti. Jedná se  

o skupinu aminů odvozených od amoniaku náhradou vodíku organickými zbytky 

(Pyšný, 2006). Amfetamin je relativně mladá droga, poprvé byl syntetickou cestou 

vyroben v roce 1887. Na lidech byl testován teprve ve dvacátých letech, později se začal 

používat hlavně jako prostředek proti rýmě a astmatu, obezitě, narkolepsii a depresi 

(Zuda, 2006). Tyto aminy uvolňují ze zakončení sympatiku noradrenalin a tím zvyšují 

jeho tonus. V centrálním nervovém systému dráždí centra v diencefalu a v hypotalamu 

s následkem snížení chuti k jídlu, dále odstraňují vnímání únavy, navozují stavy euforie 

a přesvědčení o schopnostech podat mimořádný výkon (Višňovský, 1988). Takového 

aspektu využívají především sporty s důrazem na estetiku lidské postavy a sportovci 

s tendencí záměrně snižovat svou hmotnost (Pyšný, 2006). 

Příjem amfetaminů může vážně ohrožovat zdraví jedince (WHO, 1993). Vedle 

projevu rozšířených zornic dochází ke zrychlenému dýchání, zvýšení krevního tlaku  

a srdeční frekvence, ke třesu, bolestem kloubů a svalstva, k přehřívání organismu  

a dokonce i ke kómatu nebo poškození srdečního svalu. Fyzické projevy jsou často 



56 
 

doprovázeny změnami v chování s pocity strachu, zmatku, podrážděného jednání  

a agrese. Jedinec se špatně koncentruje, má halucinace, deprese a poruchy spánku 

(Klímová, 1996). 

 

2.12.1.2 Kokain 

 

Jedná se o silný alkaloid získávaný z listů jihoamerického keře Erythroxylon 

coca nebo připravený synteticky (Nešpor, Provazníková, 1999). V trávicím ústrojí se 

rychle rozkládá a snadno proniká sliznicemi. Detoxikace kokainu probíhá především 

v játrech, a to velmi pomalu. Může dojít i k jejich vážnému poškození. Snadno je tedy 

dosaženo jeho toxické hladiny v krvi. Během léčebných procesů se kokain používá 

pouze k povrchové anestézii (Wenke a kol., 1990). Má značný vliv na funkce 

centrálního nervového systému pomocí zvýšení aktivit buněk limbického systému, který 

je odpovědný za projevy emocí, lidského chování, pocity uspokojení a jejich vegetativní 

doprovod. Může vyvolat příznaky podráždění, k neklidu a excitaci však přistupují ještě 

subjektivní pocity zvýšení duševních schopností a svalové síly, mizí únava i pocit hladu 

(Pyšný, 2006). 

Užití kokainu je pojeno s mnoha nepříznivými, zdraví ovlivňujícími faktory. 

V průběhu zátěže svým přímým účinkem snižuje zásoby svalového glykogenu,  

a stimulací hladiny katecholaminů v krvi nepřímo podporuje glykogenolýzu, tvorbu 

laktátů i vasokonstrikci cév v zapojených svalových skupinách. Redukce oxidativního 

využití energie pak urychluje vyčerpání organismu a negativně ovlivňuje jeho 

výkonnost (Conlee, 1991; Pyšný, 2006).  Euforie vyvolaná podáním kokainu může vést 

až k rozvoji toxikomanie. Vyšší dávky kokainu vedou k příznakům intoxikace, dochází 

k dráždění centra pro zvracení a vazomotorického centra (Wenke a kol., 1990). 

Intoxikaci při stimulaci centrálního nervového systému doprovází projevy neklidu, 

halucinace, zvýšená reflexní pohotovost, dilatované zornice, zvyšující se krevní tlak  

a srdeční frekvence, křeče a možný rozvoj metabolické acidózy (Klímová, 1996). Může 

dojít i k poškození mozku a kardiovaskulárního systému s  projevy mozkových příhod  

a selháním krevního oběhu (WHO, 1993). 
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Působením kokainu dochází k charakteristickým metabolickým a oběhovým 

změnám, které významně zhoršují toleranci organismu k provedení fyzického výkonu, 

zejména vytrvalostního. Jeho kombinace s dalšími „sportovními drogami“ je pro 

člověka toxická. S případy užívání se častěji setkáváme u krátkodobých sportovních 

aktivit (Pyšný, 2006). 

 

2.12.1.3 Kofein 

 

Kofein, ze skupiny stimulancií je 1,3,7-trimethylxanthin, který se vyskytuje 

v kávovníku, čajovníku a dalších rostlinách. Resorbce methylxanthinů po jejich 

perorálním požití je rychlá, dostávají se do krevního oběhu a následně jsou ve formě 

metabolitů vyloučeny ledvinami (Wenke a kol., 1990). Má podobnou stavbu molekuly 

jako přírodní sedativum adenosin, a proto se může v mozku navázat na adenosinové 

receptory. V souvislosti s tím klesají s ním související zklidňující účinky a organismus 

se cítí povzbuzen (Mach, 2004). Dochází ke snížení pocitu únavy a ospalosti, současně 

kofein podporuje tvorbu moči, sekreci trávicích šťáv, štěpení tuků, ovlivňuje funkce 

svalů i dráždivost a vodivost srdečního svalu (Pyšný, 1999). 

K možným nepříznivým akutním účinkům kofeinu na lidský organismus patří 

nervozita, podrážděnost, neklid, pocity strachu, nespavost, bolesti hlavy a svalový třes. 

Užívání vysokých dávek jako dopingu může mít za následek poruchy srdečního rytmu, 

ztráty tekutin nebo psychotické stavy konzumentů (Mach, 2004; Pyšný, 1999). 

Povzbuzující efekt kofeinu souvisí s jeho přímým působením na kontrakci 

kosterního svalstva, méně už s látkovou výměnou a působením hormonů. Kofein 

podporuje přenos draslíku z mimobuněčných tělesných tekutin dovnitř buněk svalových 

vláken, kde přispívá k jejich kontraktilitě. Draslík rovněž vypuzuje vodu z těla a působí 

tak močopudně (Višňovský, 1998). Aktivita kofeinu je odvozena především od jeho 

požité dávky, doby a intenzity zátěže. V průběhu krátké pohybové aktivity kofein 

zvyšuje svalové napětí a zároveň podporuje vyčerpání zásob vápníku  

ze sarkoplazmatického retikula svalových vláken s následkem rychle nastupující únavy. 

Kofein byl do roku 2003 považován za doping, pokud jeho koncentrace v 1 ml moči 
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stoupla na více než 12 mikrogramů. Takové množství odpovídalo dvěma až třem 

šálkům kávy (Pyšný, 1999).  

Fyziologické a biochemické působení kofeinu na lidský organismus není zcela 

jednoznačně objasněno. Bohužel se jedná o látku návykovou, která vyvolává potřebu 

neustálého zvyšování dávek. Následkem takového postupu může být i tzv. kofeinismus, 

tedy závislost na kofeinu, podobně jako na jiných drogách (Mach, 2004). 

 

2.12.1.4 Efedrin 

 

Efedrin je přirozený rostlinný alkaloid, amin, který se nalézá v některých  

druzích čínského chvojníku (Pyšný, 2006). Svou termogenní činností zvyšuje tvorbu 

tepla a energetický výdej v těle. Jedná se o silný stimulant ovlivňující prakticky všechny 

tkáně v lidském těle, tedy i srdce a centrální nervový systém. Na mozek působí 

podobným způsobem jako metamfetamin, oba mají i chemicky podobnou stavbu. 

Efektivního působení dosahuje především v kombinaci s kofeinem nebo aspirinem. 

Společným působením s kofeinem dokáže zvýšit váhový úbytek u osob s omezeným 

příjmem kalorií na dvojnásobek. Umožňuje patrnou ztrátu hmotnosti se zachováním 

stávající svalové hmoty (Mach, 2004). Navozuje stav duševní vyrovnanosti až euforie, 

snižuje projevy únavy, pocity hladu, zvyšuje stažlivost, vodivost, vzrušivost a automacii 

srdečního svalu, uvolňuje dýchací svaly (Slepička a kol., 2000).  

Jeho aplikace přináší mnoho nepříznivých účinků, včetně následné závislosti. 

Mohou se objevit příznaky jako nespavost, pulsující bolesti hlavy, třes, slabost, závratě 

a zrychlená tepová frekvence. Při vysokých dávkách jsou obvyklé halucinace a pocity 

zmatenosti, podráždění, nervozity a úzkosti. U některých jedinců může dojít  

i ke krvácení do mozku, křečím, srdečním arytmiím nebo abnormálně zvýšenému tlaku 

a rychlému, nepravidelnému tepu. Efedrin, podobně jako jiné látky, představuje při jeho 

užívání možnost vzniku toxikomanie (Wenke a kol., 1990; Pyšný, 2006). 
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2.12.2 Narkotika 

 

Narkotická analgetika působí na centrální nervový systém, kde se váží  

na presynaptické inhibiční receptory, tlumí činnost některých center a redukují vnímání 

bolesti a emocí. Narkotická analgetika tlumí bolest akutní i chronickou, analgetický 

účinek je doprovázen euforií, která je jednou z hlavních příčin závislosti na těchto 

látkách. Většina narkotických analgetik působí antitusicky a tlumí dechové centrum 

(Nešpor, Provazníková, 1999).  

Základní látkou je morfin, který spolu s kodeinem patří mezi tzv. fenantrenové 

alkaloidy opia. Ty jsou obsaženy v opiu, v zaschlé šťávě naříznutých nezralých makovic 

máku setého (Papaver somniferum L.). Opiáty se buď získávají z máku, nebo se vyrábí 

polosynteticky jako například diacetylmorfin (heroin) či synteticky.  

Opiáty, zastoupené morfiem a heroinem pravděpodobně napodobují účinky 

endogenních opiátů endorfinů a enkefalinů a výrazně tlumí bolest (Nešpor, 

Provazníková, 1999). Umožňují sportovcům pokračovat v soutěžích, ačkoli jsou 

zranění, a také obecně snižují senzitivitu sportovců v kontaktních sportech, kde existuje 

značné riziko poranění. Bohužel však v důsledku tlumení bolesti prvotních úrazů 

dochází k jejich následnému, vážnějšímu poškozování v důsledku snížené citlivosti. 

Stejně jako kokain nebo amfetaminy patří narkotika mezi tzv. sociální drogy, které 

vyvolávají závislost, toxikomanii (Nekola, 2000). 

 

2.12.3 Kanabinoidy 

 

Do skupiny kanabinoidů je řazena marihuana a hašiš. Jedná se o psychoaktivní 

drogy získávané z konopí. Marihuanou jsou označovány sušené listy a květenství, hašiš 

se získává přímo z pryskyřice nebo pryskyřičných žláz samičích rostlin (Booth, 2004). 

Účinnou látkou drog z konopí je THC, tedy delta-9-tetrahydrokanabinol. Drogy mají 

tendenci ukládat se v tukové tkáni,  z těla se vylučují velice pomalu. THC je lidským 

metabolismem přeměněn na 11-hydroxy-THC, který se naváže na tukovou tkáň, poté se 

uvolní zpět do krevního oběhu a putuje do mozku. Velké množství pohlcují plíce, játra, 
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ledviny a slezina. Po vykouření jedné cigarety marihuany lze prokázat ještě 50% 

množství THC v buněčných membránách po 4-8 dnech, 1% lze analyzovat dokonce až 

po 48-138 dnech (Nešpor, Provazníková, 1999). Inhalace kanabinoidů má téměř 

bezprostřední vliv na centrální nervový systém. Užívání marihuany přináší pocity 

euforie, relaxace a zesíleného sluchového a zrakového vnímání. Kanabinoidy přírodní  

i syntetické se využívají v řadě léčebných postupů (Nešpor, Provazníková, 1999). V ČR 

toto používání není ale legální. 

 Při neterapeutickém užívání takových látek dochází mimo jiné ke kolísavosti 

nálady, podrážděnosti a neschopnosti soustředění se. Prodlužuje se schopnost postřehu, 

zhoršuje se koordinace pohybů a snižuje se pozornost. Běžné jsou halucinace,pocity 

únavy, zvýšení krevního tlaku a možné dýchací potíže. Při dlouhodobém užívání může 

dojít ke snížení produkce testosteronu a riziku neplodnosti u mužů (Nekola, 2000). 

Technická Univerzita v Mnichově (2010) na svých stránkách uvádí, že stále 

roste počet sportovců užívajících kanabinoidy nezávisle na sportovní disciplíně. Tento 

fakt naznačuje, že nejsou užívány za účelem dopingu, ale spíše ze sociálních důvodů. 

 

2.12.4 Glukokortikosteroidy 

 

Glukokortikosteroidy jsou hormony produkované buňkami střední vrstvy kůry 

nadledvin. V těle řídí základní metabolické, energetické děje. Podporují tvorbu 

glykogenu a zvyšují rozpad tukové tkáně s uvolněním opět využitelných mastných 

kyselin. Ve tkáních snižují nebo naopak urychlují rozpad bílkovin. Do těla jsou 

vyplavovány především v důsledku stresu (Pyšný, 2006). 

Technická Univerzita v Mnichově (2010) na svých stránkách informuje, že rozpad 

bílkovin vede k poškozování metabolismu svalů, dochází k redukci kostní hmoty  

a poškození funkcí vaziva. Mohou ovlivňovat imunitní systém ve směru potlačení 

zánětlivých reakcí, ale současně omezují odolnost organismu vůči infekci, podporují 

ztrátu vody, sodíku a draslíku  těla. Následkem jejich příjmu má jedinec potíže 

psychického charakteru, pocity neklidu a depresí. Narušují se metabolické děje 

v organismu, rozvíjí se svalová slabost až atrofie, řídnou kosti a je zpomalen jejich růst. 
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2.13 Látky zakázané v určitých sportech 

2.13.1 Alkohol 

 

Alkohol působí primárně přes centrální nervovou soustavu. Cílem zneužívání 

alkoholu je snížení úzkosti a třesu, může snižovat napětí ve stresových situacích, 

vyvolat euforii a psychické uvolnění. Malá množství mohou snížit nežádoucí napětí  

a zvýšit tak šanci na vyšší výkon (Nekola, 2000). 

Požití většího množství alkoholu je prakticky neslučitelné s podáním kvalitního 

výkonu. Výrazně ovlivňuje nervosvalovou koordinaci, rovnováhu a prostorovou 

orientaci, obecně člověk není schopen adekvátních reakcí. Jeho konzumace výrazně 

zasahuje do průběhu metabolických pochodů v organismu. Jeho konzumace v těle 

rychle zvyšuje hladinu glukózy v důsledku uvolnění jaterního glykogenu, dochází  

ke snížení produkce testosteronu, k redukci syntézy bílkovin, které následně podléhají 

katabolismu. Oxidací alkoholu se zvyšuje množství kyseliny mléčné a možnost projevů 

acidózy. V této souvislosti se snižuje výdej kyseliny močové, která se objevuje ve vyšší 

koncentraci v krvi. Dochází ke ztrátám podstatných minerálních látek, snížené tvorbě 

červených krvinek a destiček a zvýšení diurézy. Konzumace alkoholu vede k vážným 

poruchám funkce jater a jejich následné cirhóze nebo nádorovému bujení. Ačkoli 

alkohol přináší řadu možných zdravotních důsledků, stal se velmi populárním doplňkem 

zábavy, jehož konzumace se promítla i do oblasti sportu (tamtéž). 

Antidopingový výbor ČR (2010) zveřejnil sporty, při nichž je alkohol (etanol)  

v soutěži zakázaný (viz tabulka 1). Jeho detekce se provádí dechovou zkouškou a/nebo 

rozborem krve. Hematologická hodnota pro porušení dopingového pravidla hodnota je 

0,10 g/l.  
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 Tabulka 1. Sporty, ve kterých je pouze při soutěži zakázán alkohol. 

Automobilový sport  
Karate  
Kuželky a bowling  
Letecké sporty a parašutismus  
Lukostřelba  
Moderní pětiboj jen pro disciplíny se střelbou 
Motocyklový sport  
Vodní motorismus  

 

2.13.2 Beta-blokátory 

 

Dle dostupných informací Technické univerzity v Mnichově (2010) se beta 

blokátory užívají při léčbě některých typů srdečních onemocnění, zejména k ovlivnění 

srdeční arytmie a jako kardioprotekce po infarktu myokardu. Zpomalují srdeční 

frekvenci a zlepšují relaxační schopnost srdce. Váží se na tzv. beta-adrenoreceptory, 

čímž blokují aktivaci těchto receptorů s nemožností navázat adrenalin a noradrenalin. 

Mají zklidňující neurologické účinky, snižují pocity úzkosti, nervozitu a zlepšují 

psychomotorickou výkonnost. Z toho důvodu bývají zneužívány ve sportech s akcentem 

přesnosti, jako je střelba. Užívání beta blokátorů může dle informací Technické 

Univerzity v Mnichově (2010) způsobit dušnost, bronchospazmus, únavu, poruchy 

vidění, halucinace, nespavost, poruchy koncentrace, hypotenzi, bradykardii, srdeční 

selhání, klinické deprese, sexuální disfunkce nebo změny v metabolismu cukrů a tuků. 

Beta-blokátory jsou zakázané pouze při soutěži ve vybraných sportech, které pro 

rok 2010 zveřejnil anidopingový výbor ČR (viz tabulka 2). Mimo soutěž jsou zakázány 

ve střelbě a lukostřelbě. 
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Tabulka 2. Sporty, ve kterých jsou při soutěži zakázány beta-blokátory. 

Automobilový sport  Billiard a snooker 
Boby  Bridž  
Curling  Golf  
Gymnastika  Jachting– "match race" – jen 

kormidelník 
Kuželky a bowling  Letecké sporty a parašutismus  
Lukostřelba (zakázané také 
mimo soutěž) 

Lyžování–skoky na lyžích a 
akrobatické lyžování-skoky a 
U-rampa a snowboard U-rampa 
a "big air" 

Moderní pětiboj (UIPM) – jen 
discipliny se střelbou 

Motocyklový sport (FIM) 

Petanque a obdobné sporty 
(CMSB) 

Střelba (ISSF, IPC) (zakázané 
také mimo soutěž) 

Vodní motorismus (UIM)  Zápas (FILA) 
 

 

2.14 Metody zakázané stále  

2.14.1 Zvyšování přenosu kyslíku 

 

Jeden z rozhodujících faktorů, které ovlivňují výkon sportovce je množství 

kyslíku v pracujících svalech. Přenos kyslíku probíhá pomocí červených krvinek. 

Pobytem ve vysokohorských podmínkách a kyslíkových stanech lze dosáhnout zvýšení 

jejich počtu. Tyto postupy jsou většinou časově i finančně náročné. Stále častěji se tedy 

objevují nové způsoby přenosu kyslíku jako například krevní doping nebo jiné umělé 

způsoby dodávání kyslíku. Umělé zvýšení přenosu kyslíku představují mimo jiné 

modifikované hemoglobinové produkty nebo například perfluorchemikálie s vysokou 

vazební kapacitou pro kyslík (Pyšný, 2006). 

Zvýšení počtu erytrocytů umožňuje dodávat více kyslíku do svalů. Krevní 

doping je založen na nitrožilní aplikaci vlastní či kompatibilní krve do těla. Sportovci je 

v předstihu asi osmi týdnů před závody odebrána krev, červené krvinky se oddělí  

od plasmy a uskladní se (Pyšný, Matouš, 1997). Vpravením krvinek do oběhu sportovce 

krátce před soutěží, dojde k nárůstu hematokritu a transportní kapacity krve pro kyslík. 
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Je však třeba zdůraznit, že tato metoda může negativně zatěžovat oběhový systém, a její 

nitrožilní aplikace představuje nebezpečí v oblasti možné nekompatibility krve či 

nákazy krví přenosnými chorobami (Nekola, 2000). 

Tyto postupy jsou v současnosti nahrazovány používáním hormonu 

erytropoetinu (Pyšný, Matouš, 1997). 

 

2.14.2 Genový doping 

 

Pole genové terapie se velmi rychle rozvíjí a vytváří tak potenciální možnost 

vstupu genovému dopingu do této oblasti. Světová antidopingová organizace (WADA) 

genový doping definuje jako jako neterapeutické používání buněk, genů, genetických 

prvků nebo modulace genové exprese, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon. 

Genový doping tedy pramení z genové terapie založené na strategii léčby genetických 

chorob (Defrancesco, 2004; Unal, 2004). Technologie genové manipulace jsou založeny 

na práci s rekombinantní DNA za pomoci živočišných nebo bakteriálních buněk, jejich 

genů, genových elementů nebo modifikace exprese genu (Pyšný, 2006). 

 

2.14.3 Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace 

 

Dle Antidopingového výboru ČR (2010) k takovým metodám patří především 

užití látek či metod za účelem porušení integrity a platnosti odebíraného vzorku při 

dopingové kontrole. Jedná se taktéž o cévkování, záměny nebo případné úpravy 

následně analyzovaného vzorku. Zakázané jsou i metody potlačování vylučovací funkce 

ledvin nebo aplikace prostředků, které znemožňují detekci případných dopingových 

látek v organismu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

1997). 
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2.15 Doplňky stravy 

Na doplňky stravy se nezřídka odkazují sportovci s pozitivním dopingovým 

nálezem, neznalí základních informací. Někdy se vlivem médií a všudypřítomné 

reklamy setkáváme se záměnou dopingu za výživové doplňky, většinou z neznalosti 

základních definic. Bohužel často dochází k tomu, že prodejci, a to i oficiální, nabízejí 

zakázané dopingové látky jako doplňky stravy nebo jejich součásti. Některá sportovní 

odvětví si nedokážou trénink bez doplňků ani představit. Jejich konzumenti od nich 

očekávají alespoň částečný efekt, jaký mají prostředky zakázané. Tyto preparáty 

většinou obsahují zvýšené množství bílkovin, cukrů, minerálních látek nebo vitamínů 

dle požadované potřeby. (Podle dokumentu Sport bez dopingu uveřejněném  

na oficiálních internetových stránkách společnosti Nutrend 2008). 

Mezi potravní doplňky řadíme vitamíny, minerály, aminokyseliny, specifické 

mastné kyseliny, extrakty a další látky s biologickým účinkem. Kromě pojmu doplněk 

stravy se můžeme setkat i s názvy: doplněk výživy, nutraceutikum, nutriční doplněk, 

dietetikum, parafarmaceutikum, potraviny určené pro zvláštní výživu například při 

zvýšeném tělesném výkonu zvláště sportovním apod. Ve sportu jsou tyto prostředky 

prezentovány především jako suplementy nebo také doplňky sportovní výživy  

(Mach, 2004). 

O jejich užívání by měli mít přesný přehled nejen samotní sportovci, ale také 

jejich trenéři, lékaři a sportovní dietologové. Suplementy můžeme dále rozdělit  

na sacharido-proteinové přípravky, které podporují nárůst svalové hmoty při cvičení, 

sportovní cereální směsi, proteinové přípravky, které podporují nárůst čisté svalové 

hmoty, aminokyseliny vhodné k růstu a regeneraci svalů, spalovače tuku 

a stimulanty metabolismu. Dále na prekurzory hormonu testosteronu, kloubní sportovní 

výživu, nápoje, rehydratační nápoje, přípravky na prohloubení regenerace a diuretické 

přípravky, které umožňují krátkodobou regulaci tělesné hmotnosti v návaznosti  

na sportovní soutěže (Mach, 2004).  

Doplňky stravy jsou využívány především pro oddálení únavy a rychlejší 

regeneraci sil, nárůst svalové hmoty a úpravy vnitřního prostředí organismu ve snaze 

dosáhnout lepší sportovní výkonnosti. Bohužel často nekvalifikovaný personál 



66 
 

fitnesscenter není schopen doporučit sportovcům vhodné prostředky, a v neposlední 

řadě stále více roste černý prodej zakázaných prostředků v posilovnách například 

anabolických steroidů, efedrinových přípravků a dalších. V případě suplementů jsou 

právě efedrin, kofein a další látky obsaženy v doplňcích stravy, které jsou bez 

jakéhokoli postihu prezentovány na trhu. Začátkem devadesátých let 20. století se 

v České republice prodávala řada produktů s přívlastky jako „anabol“ nebo „anabolik“, 

které ačkoli neobsahovaly od názvu odvozená anabolika, vzbudila vlnu nedůvěry, ale 

možná i zájmu, u mnoha návštěvníků obchodů a posiloven (tamtéž).  

Díky Státnímu zdravotnímu ústavu ve spolupráci s Antidopingovým výborem 

České republiky bylo po dobu několika let zavedeno testování doplňků stravy pro 

sportovce. Takové preparáty byly opatřeny výrazným nápisem, že jejich použití je 

z hlediska opatření proti dopingu zcela neškodné. Bohužel došlo se vstupem  

do Evropské unie ke zrušení tohoto postupu, aniž by byl nějakým novým nahrazen. 

Každý sportovec, především vrcholový, by měl podezřelé doplňky stravy, které jakkoli 

připomínají doping, ověřit s pomocí pracovníků Antidopingového úřadu (tamtéž). 

 

2.16 Úroveň informovanosti studentů a možnosti dopingové prevence 

Nejlepší cestou, jak omezit šíření negativních vlivů v oblasti dopingu je včasná  

a systematická prevence. V rámci České republiky je řešení problémů s dopingem pod 

záštitou Charty proti dopingu, na základě které zaručují sportovní organizace a instituce 

postup proti dopingu (Slepička a kol., 2000). Aplikované preventivní programy jsou 

přizpůsobené různým věkovým skupinám sportovců. Základním krokem v oblasti 

prevence by mělo být obecné zvýšení komplexní informovanosti o dopingu (Nekola, 

2000). 

Úroveň informovanosti se ukazuje především v souvislosti s dopingovou 

prevencí dětí a mládeže. Výzkumné studie realizované u studentů základních  

a středních škol přinesly řadu zjištění. Zjistily, že většina dotazovaných ve svých 

odpovědích uvedla, že jsou o dopingu nedostatečně informováni. Hlavním zdrojem, 

odkud získávali informace, byla média, která však nemohou sloužit jako dostatečný 

základ prevence dopingu. Výrazně méně respondentů uvedlo jiný zdroj, asi 15% z nich 
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uvedlo učitele, méně pak rodiče a trenéry a jiné. Obecně je mezi mládeží rozšířena 

představa, že doping jsou pouze anabolické látky, chybí znalost konkrétních 

dopingových prostředků a metod a zdravotních důsledků jejich zneužívání. Učitelé tuto 

tématiku považují za příliš vzdálenou tělesné výchově a nevěnují ji dostatečnou 

pozornost (Slepičková, 1998). Preventivní úsilí by mělo být směřováno mimo jiné tedy 

ke sportující mládeži, která si svůj osobní systém hodnot teprve vytváří. Vzhledem 

k faktu, že problematika dopingu se objevuje u čím dál mladší populaci, jsou 

preventivní programy realizovány již i na základních školách. Obecně se prevence snaží 

předcházet nebo alespoň omezit následky určitých problémů. Programy mohou být 

realizovány v celoevropském kontextu nebo jsou v upravené formě aplikovány  

na školách v rámci České republiky a dlouhodobě ověřovány (Slepička a kol., 2000). 

Preventivní působení je vícestupňové, přičemž tzv. primární prevence dopingu 

představuje působení na aspekt zdravého životního stylu se záměrem zamezit a tedy 

předcházet nežádoucím návykům. Primární prevence ztrácí na významu bez 

dlouhodobého výchovného působení zejména rodiny a školy. Sekundární prevence je 

aplikována v případech, kdy se problémy s užíváním podpůrných látek začínají 

objevovat. Je založena především na snaze změnit získanou negativní hodnotou 

orientaci, což je velice náročné. Analyzují se příčiny jednání a následně se zkouší řešit, 

případně zmírnit důsledky problému. Terciální prevence doprovází vážné případy se 

zdravotními a psychickými problémy, jejichž léčení je závislé na pomoci 

specializovaných pracovišť (tamtéž). 

Prevenci lze rozdělit i na tzv. specifickou a nespecifickou. V rámci specifické 

prevence zaměřené na mládež by programy měly dětem i mládeži poskytovat veškeré 

dostupné informace o dopingu i zdravotních důsledcích jeho zneužívání. Jejich 

nezbytnou součástí jsou i praktická cvičení a simulace situací s důrazem na vlastní 

rozhodování. Nespecifická prevence poté nabízí širokou škálu zajímavých sportovních 

aktivit, jejichž vykonávání může pozitivně naplnit chvíle volného času a zároveň 

pomoci v řešení problémů jinými cestami než použitím podpůrných látek, dopingu  

a drog (tamtéž). 

Z hlediska prostředí, kde je vhodné preventivní programy aplikovat je škola. Její 

neutrální prostředí není ovlivňováno tlakem komerce na podávání nejlepších výkonů ve 
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sportu. Je třeba brát zřetel na odlišnosti používaných preventivních prostředků mezi 

jedinci nesportujícími a závodně sportujícími, kteří jsou tímto tlakem nezřídka 

ovlivněni. U dětí je nutné využívat vazby na rodinnou výchovu, na zájmově sportovní 

kroužky, které dítě navštěvuje. V neposlední řadě je úspěch aplikovaných programů na 

školách založen na znalostech problematiky dopingu u trenérů, učitelů a rodičů a jejich 

vzájemné komunikaci. Je třeba zdůrazňovat hodnoty a normy, které jsou v souladu 

s morálními a sociálními zásadami. Pozitivní je prezentace vzorů takových sportovců, 

jejichž chování je pojeno s pozitivními sportovními výsledky a vyrovnaností bez užití 

podpůrných látek (tamtéž). 

Antidopingová prevence je dlouhodobý proces, který probíhá 

v celospolečenském měřítku. Může do jisté míry ovlivnit rozhodování jedince v oblasti 

negativních sociálních jevů. Základ úspěchu je v aplikaci poznatků a zkušeností  

do oblasti prevence u sportujících. Je potřeba přitažlivou formou a pomocí motivačních 

prostředků vytvářet u sportovců pozitivní systém sociálních hodnot, který následně 

pomáhá předcházet problémům současné doby a sportu (Slepička a kol., 2000). 

Cílem výchovy musí být především přizpůsobení se nárokům sportovního 

života, podávat dobré výkony, ale také rozvíjet osobnost sportovce. Jednostranné 

zaměření pouze na výkon ovlivňuje osvojování si nežádoucích hodnot. Zásadně 

osobnost sportovce ovlivňuje sociální prostředí, dědičnost a výchovné působení 

(Nekola, 2000). Nositeli antidopingové prevence by měli být především učitelé 

tělovýchovných oborů, rodiče a trenéři nebo vedoucí sportovních aktivit. Přes existenci 

národních úmluv a dalších opatření, je systematická dopingová prevence stále spíše 

výjimkou, a to především z důvodů obtížné realizace a malé účinnosti doposud 

realizovaných projektů. Zatím nebyl vytvořen univerzální antidopingový program, který 

by byl účinný na celé spektrum sportující populace (tamtéž). 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Výzkum byl proveden pomocí aplikovaného dotazníkového šetření (Pelikán, 

1998), které proběhlo během prosince roku 2009. Šetření se účastnili studenti učitelství 

tělesné výchovy 1. - 5. ročníku studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 146 respondentů. Zúčastnili se muži 

i ženy, ale vzhledem k faktu, že na pedagogické fakultě studuje v poměru obou pohlaví 

mnohem více žen, tvořilo celkové zastoupení respondentů - mužů pouze 28,8%. Zbytek, 

tedy 71,2% tvořily ženy. Na dotazníky odpovídalo celkem 104 žen a 42 mužů ve věku 

od 19 do 30 let.  

Pro zisk statisticky významných výsledků byly v oblasti věku stanoveny  

4 věkové kategorie, konkrétně kategorie ve věku 19 - 20 let, 21 - 22 let, 23 - 24 let  

a poslední kategorii tvořili respondenti starší 25 let včetně (viz tabulka č. 1). Jak 

z tabulky dále vyplývá, z celkového počtu 146 respondentů bylo 78 z nich rekreačních 

sportovců, 55 studentů uvedlo, že provozuje výkonnostní sport, a 7 sportovců bylo 

vrcholových sportovců. 6 studentů neuvedlo, na jaké úrovni sport provozují. Ze 146 

studentů bylo 56 z nich ve věku od 19 do 20 let, 36 studentů bylo ve věku od 21 do 22 

let, 29 respondentů ve věku od 23 do 24 let a ostatní byli starší 25 let. 6 studentů 

neuvedlo svůj věk. 

Vzhledem ke statistickému vyhodnocování výsledků bylo stanoveno  

10 možných kategorií sportu, které v rámci šetření respondenti uvedli nejčastěji. Jednalo 

se o plavání, lyžování, volejbal, fotbal, cyklistiku, tanec, florbal, basketbal, aerobik  

a tenis. Ostatní sporty, které se vyskytovaly v méně případech, byly začleněny  

do kategorie „jiné“ sporty.  
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Tabulka č. 1     Počty respondentů dle věkových kategorií a úrovně sportu 
 

 
   

Úroveň sportu  Celkem 

Rekreační Výkonnostní Vrcholová  

Věkové kategorie 

19-20 let  
Počet respondentů 41 13 2 56 

% zastoupení  73,2% 23,2% 3,6% 100,0% 

21-22 let  
Počet respondentů 15 19 2 36 

% zastoupení  41,7% 52,8% 5,6% 100,0% 

23-24 let  
Počet respondentů 16 12 1 29 

% zastoupení  55,2% 41,4% 3,4% 100,0% 

25 a více let 
Počet respondentů 6 11 2 19 

% zastoupení  31,6% 57,9% 10,5% 100,0% 

Celkem  
Počet respondentů 78 55 7 140 

% zastoupení 55,7% 39,3% 5,0% 100,0% 

 
 

3.2 Metoda výzkumu 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v prosinci roku 2009 v Brandýse nad 

Labem. Zúčastnili se ho studenti učitelství tělesné výchovy 1. - 5. ročníku studia  

na Pedagogické fakultě UK v Praze. Šetření bylo zcela anonymní, vyplnění dotazníku 

dobrovolné, na základě osobního úsudku. Bylo distribuováno celkem 146 dotazníků se 

stoprocentní návratností. Výsledky dotazníkového šetření byly statisticky vyhodnoceny 

programem SPSS, ver. 15.0 a uvedeny v kapitole Výsledky.  

Výzkum byl proveden pomocí anonymního dotazníkového šetření (přesné znění 

dotazníku viz příloha I.). Z identifikačních údajů respondenti uváděli své pohlaví, věk, 

sport (případně sporty), kterému se věnují a úroveň, na které vybraný sport provozují. 

Dotazníkové šetření bylo koncipováno tak, aby bylo možné zjistit postoje, aktuální 

znalosti a informovanost studentů o dopingu. 
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Aplikovaný dotazník byl složen z 12ti otázek, z nichž 4 otázky byly dále děleny 

na 2 podotázky z oblasti dané problematiky. Dohromady tedy respondenti měli uvést  

16 odpovědí (v případě kompletně vyplněného dotazníku). Dotazník tvořilo 11 otázek 

uzavřených, ve kterých studenti vybírali vždy ze 3 možných odpovědí, které mohly 

reprezentovat jejich postoj k problematice. Další 2 uzavřené otázky byly s výběrem více 

možných, správných odpovědí. Tyto otázky zjišťovaly aktuální znalosti studentů 

v oblasti dopingu. Zbývající 3 otázky byly s otevřenou odpovědí. 
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4 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ŘENÍ 

Na základě získaných odpovědí bylo statisticky vyhodnoceno 146 dotazníků. 

Každá otázka z dotazníku byla vyhodnocena zvlášť, získané údaje byly zpracovány  

do následných přehledných tabulek a doplněny potřebnými popisy. Ke konkrétním 

otázkám náleží  statistické tabulky (popř. grafy), vyhodnocené podle pohlaví, podle 

věkových kategorií respondentů a podle úrovně sportu, na které se mu věnují.  

Ve statistice jsou uvedena přesná procentuální zastoupení jednotlivých kategorií, jsou 

zohledněny i otázky, na které respondent neuvedl odpoveď. 

 

4.1 Výsledky odpovědí na otázku č. 1.1: 

Kupujete si v posilovnách, specializovaných obchodech doplňky výživy? 

Respondenti měli možnost výběru z následujících 3 nabízených odpovědí:  

a) ne, nikdy; b) občas; c) ano, pravidelně 

 

Tabulka č. 2     Výsledky odpovědí na otázku č. 1.1   (dle pohlaví) 

 
 

  
Otázka č. 1.1 Celkem  

a b C 1 

Pohlaví  

Muži  
Počet  22 15 5 42 

%  muži 52,4% 35,7% 11,9% 100,0% 

Ženy  
Počet 77 22 5 104 

%  ženy 74,0% 21,2% 4,8% 100,0% 

  Celkem 
Počet 99 37 10 146 

%  pohlaví  67,8% 25,3% 6,8% 100,0% 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že 67,8% respondentů obou pohlaví uvedlo, že  nikdy doplňky 

stravy nekupuje. 25,3% sportovců si doplňky stravy kupuje občas a 6,8% sportovců je 

kupuje pravidelně. Výsledky ukazují, že doplňky stravy kupují častěji muži než ženy. 
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Tabulka č. 3     Výsledky odpovědí na otázku č. 1.1   (dle věku) 

 
   

Otázka č. 1.1 Celkem 

a b c 1 

Věk (upravený)  

19-20 let  
Počet 52 9 1 62 

%  věk (upravený) 83,9% 14,5% 1,6% 100,0% 

21-22 let 
Počet 19 12 5 36 

%  věk (upravený) 52,8% 33,3% 13,9% 100,0% 

23-24 let  
Počet 18 9 2 29 

%  věk (upravený) 62,1% 31,0% 6,9% 100,0% 

25 a více let 
Počet 10 7 2 19 

%  věk (upravený) 52,6% 36,8% 10,5% 100,0% 

               Celkem 
Počet 99 37 10 146 

%  věk (upravený) 67,8% 25,3% 6,8% 100,0% 

 

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že nejvíce si pravidelně doplňky stravy kupují (13,9%) 

sportovci ve věku 21 - 22 let. Následují je sportovci ve věkové skupině 25 a více let 

(10,5%), poté sportovci ve věku 23 - 24 let (6,9%).  Nejméně pravidelně kupují tyto 

suplementy mladší respondenti věkové kategorie 19 - 20 let (1,6%). 

 

Tabulka č. 4     Výsledky odpovědí na otázku č. 1.1   (dle úrovně sportu) 

 
 

  
       Otázka č. 1.1 Celkem 

a b C 1 

Úroveň sportu  

Rekreační  
Počet 64 13 1 78 

%  úroveň 82,1% 16,7% 1,3% 100,0% 

Výkonnostní 
Počet 27 21 7 55 

%  úroveň 49,1% 38,2% 12,7% 100,0% 

Vrcholová 
Počet 2 3 2 7 

%  úroveň 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

           Celkem 
Počet  93 37 10 140 

%  úroveň 66,4% 26,4% 7,1% 100,0% 

 

Tabulka č. 4 udává, že z celkového počtu 78 rekreačních sportovců si 82,1% 

nikdy nekupuje doplňky stravy. V oblasti výkonnostního sportu suplementy nikdy 

nekupuje 49,1% sportovců, ve vrcholovém sportu pak pouze 28,6% z nich. Občas si 

doplňky stravy kupuje 16,7% rekreačních sportovců, 38,2% výkonnostních sportovců  
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a nejčastěji vrcholoví sportovci (42,9%). Je zde patrný jednoznačně stoupající trend  

i v oblasti pravidelného kupování doplňků stravy se stoupající úrovní sportu. 

Suplementy totiž kupuje pravidelně pouze 1 (1,3%) rekreační sportovec, 12,7% 

výkonnostních a 28,6% vrcholových sportovců. 

 

4.2 Výsledky odpovědí na otázku č. 1.2: 

Pokud tyto doplňky kupujete, znáte jejich složení? 

Respondenti měli na výběr následující 3 možnosti odpovědí:  

a) ne, neznám; b) ano, znám; c) jejich složení pro mě není důležité 

 

Otázka byla položena v souvislosti s otázkou předchozí (viz otázka 

č. 1.1). Byla tedy přednostně směřována k respondentům, kteří dříve 

uvedli, že si doplňky stravy kupují. Z následujících zjištění je patrné, 

že na tuto otázku odpovídali i respondenti, kteří dříve odpověděli, že 

s takovými preparáty nemají žádnou zkušenost, a nikdy je nekupují.  

 
Tabulka č.  5     Výsledky odpovědí na otázku č. 1.2   (dle pohlaví) 

 
 

  
                   Otázka č. 1.2 Celkem 

bez odpovědi a B C 0 

Pohlaví 

Muži 
Počet 9 14 16 3 42 

%  muži 21,4% 33,3% 38,1% 7,1% 100,0% 

Ženy  
Počet 27 48 29 0 104 

%  ženy 26,0% 46,2% 27,9% ,0% 100,0% 

  
Celkem 

Počet 36 62 45 3 146 

%  pohlaví 24,7% 42,5% 30,8% 2,1% 100,0% 

 
 
Z počtu 42 mužů na tuto otázku neodpovědělo 9 z nich. 38,1% mužů uvedlo, 

že zná složení doplňků stravy, 33,3% tato složení nezná, a pro 7,1% mužů není složení 

doplňků důležité. Z celkového počtu 104 žen neodpovědělo na otázku 27 z nich. Ženy 

znají složení doplňků stravy v 27,9% případech, naopak složení nezná 46,2% žen. Ani 

jedna žena neuvedla, že by pro ni nebylo jejich složení důležité. Je celkově zřejmé, že 

ženy projevily vyšší neznalost složení doplňků stravy než muži (viz tabulka č. 5). 
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Tabulka č. 6     Výsledky odpovědí na otázku č. 1.2   (dle věku) 

 
 

  
             Otázka č. 1.2 Celkem 

bez odpovědi a b c 0 

Věk (upravený) 

19-20 let 
Počet 16 36 10 0 62 

%  věk (upravený) 25,8% 58,1% 16,1% ,0% 100,0% 

21-22 let 
Počet 9 10 16 1 36 

%  věk (upravený) 25,0% 27,8% 44,4% 2,8% 100,0% 

23-24 let 
Počet 6 9 12 2 29 

%  věk (upravený) 20,7% 31,0% 41,4% 6,9% 100,0% 

25 a více let 
Počet 5 7 7 0 19 

%  věk (upravený) 26,3% 36,8% 36,8% ,0% 100,0% 

           Celkem 
Počet 36 62 45 3 146 

%  věk (upravený) 24,7% 42,5% 30,8% 2,1% 100,0% 

 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že celých 58,1% studentů ve věku 19 - 20 let projevilo  

neznalost složení doplňků stravy. Tito sportovci doplňky také kupují nejméně. Naopak 

nejlépe informováni o složení takových preparátů jsou studenti ve věku 21 - 22 let, kteří 

znají jejich složení ve 44,4% případů. 41,4%ní znalost složení doplňků stravy uvedli  

i studenti věkové kategorii 23 - 24 let. U sportovců ve věku od 21 - 24 let tedy 

převažuje znalost složení suplementů nad neznalostí. U sportovců starších 25 let se 

znalost těchto preparátů ukazuje být srovnatelná s jejich neznalostí (okolo 37% v obou 

případech). 

 

Tabulka č. 7     Výsledky odpovědí na otázku č. 1.2   (dle úrovně sportu) 

 
   

             Otázka č. 1.2 Celkem 

bez odpovědi a B c 0 

Úroveň sportu 

 Rekreační  
Počet 25 39 13 1 78 

%  úroveň 32,1% 50,0% 16,7% 1,3% 100,0% 

Výkonnostní 
Počet 10 17 26 2 55 

%  úroveň 18,2% 30,9% 47,3% 3,6% 100,0% 

Vrcholová 
Počet 0 2 5 0 7 

%  úroveň ,0% 28,6% 71,4% ,0% 100,0% 

 Celkem 
Počet 35 58 44 3 140 

%  úrověn 25,0% 41,4% 31,4% 2,1% 100,0% 
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Z tabulky č. 7 vyplývá, že vrcholoví sportovci prokazují nejvyšší znalost složení 

doplňků stravy, celých 71,4%. Naopak 50% rekreačních sportovců přiznalo, že tato 

složení nezná. V oblasti výkonnostního sportu nezná jejich složení 30,9% respondentů. 

Ani 1 ze 7 vrcholových sportovců neuvedl, že by pro něj nebylo složení doplňků stravy 

důležité. Ze zjištěných výsledků je patrná stoupající tendence ve znalosti složení 

doplňků stravy ve směru od sportu rekreačního ke sportu vrcholovému. 

 

4.3 Výsledky odpovědí na otázku č. 2: 

Víte, že se na trhu běžně prezentují a prodávají doplňky výživy pro sportovce 

s obsahem kofeinu a efedrinu? 

Respondenti měli možnost výběru ze 3 následujících odpovědí: 

a)ne, nevím; b) vím, nekupuji je; c) vím, kupuji si je běžně 

 

Otázka tématicky souvisela používáním doplňků stravy  

u sportovců. Tázala se na znalost konkrétních zakázaných složek 

ve sportovních suplementech.  

 

Tabulka č. 8     Výsledky odpovědí na otázku č. 2   (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 2 Celkem  

a b c 1 

Pohlaví  

Muži  
Počet 9 25 8 42 

%  muži 21,4% 59,5% 19,0% 100,0% 

Ženy  
Počet  27 70 7 104 

%  ženy 26,0% 67,3% 6,7% 100,0% 

Celkem  
Počet  36 95 15 146 

%  pohlaví 24,7% 65,1% 10,3% 100,0% 

 

Podle tabulky č. 8 uvedlo 59,5% mužů, že ví o doplňcích výživy pro sportovce 

s obsahem kofeinu a efedrinu, ale nekupují si je. Mezi ženami se jednalo o 67,3%. 

Pouze 26% žen a 21,4% mužů neví o obsahu takových látek v preparátech. Respondenti 

jsou tedy o možnosti obsahu nepovolených látek v doplňcích stravy poměrně dobře 

informováni, a tyto suplementy si nekupují. Zároveň předchozí výsledky ukazují, že 

častěji je kupují muži než ženy.  
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Tabulka č. 9     Výsledky odpovědí na otázku č. 2   (dle věku) 

 
   

Otázka č. 2 Celkem 

a b c 1 

Věk (upravený) 

19-20 let  
Počet 16 44 2 62 

%  věk (upravený) 25,8% 71,0% 3,2% 100,0% 

21-22 let  
Počet 10 21 5 36 

%  věk (upravený) 27,8% 58,3% 13,9% 100,0% 

23-24 let  
Počet 10 14 5 29 

%  věk (upravený) 34,5% 48,3% 17,2% 100,0% 

25 a více let 
Počet 0 16 3 19 

%  věk (upravený) ,0% 84,2% 15,8% 100,0% 

Celkem  
Počet 36 95 15 146 

%  věk (upravený) 24,7% 65,1% 10,3% 100,0% 

 

84,2% respondentů starších 25 let ví o obsahu kofeinu a efedrinu v některých doplňcích 

stravy a nekupují si je. V průměru všech věkových kategorií pouze 24,7% sportovců 

všech věkových kategorií neví o možnosti obsahu takových látek v doplňcích stravy. 

Z odpovědí je patrné, že respondenti všech věkových kategorií převážně ví o možnosti 

obsahu zakázaných látek v doplňcích stravy, a tyto suplementy si nekupují (viz tabulka 

č. 9). 

 

Tabulka č. 10     Výsledky odpovědí na otázku č. 2   (dle úrovně sportu) 

 
 

  
Otázka č. 2 Celkem 

a b C 1 

Úroveň sportu 

Rekreační 
Počet  28 48 2 78 

%  úroveň 35,9% 61,5% 2,6% 100,0% 

Výkonnostní 
Počet  6 39 10 55 

%  úroveň 10,9% 70,9% 18,2% 100,0% 

Vrcholová 
Počet  0 4 3 7 

%  úroveň ,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

Celkem  
Počet  34 91 15 140 

%  úroveň 24,3% 65,0% 10,7% 100,0% 

 

Z tabulky č. 10 je zřejmé, že rekreační sportovci v 35,9% případů nevědí 

o možnosti obsahu kofeinu a efedrinu v doplňcích výživy, výkonnostní sportovci o nich 
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neví jen v 10,9% případů. Vrcholoví sportovci 100% vědí o takových preparátech,  

ve 42,9% si je také běžně kupují. Výše neznalosti doplňků stravy jasně klesá se 

zvyšující se úrovní sportu. Výsledky opět ukazují, že v průměru nadpoloviční většina 

sportovců tyto preparáty zná, a nekupuje si je. V případech, kdy si sportovci tyto 

doplňky běžně kupují, je patrná stoupající tendence společně se zvyšujícící se úrovní 

sportu. Ačkoli vrcholoví sportovci o obsahu suplementů ví, přesto si je běžně kupují 

nejvíce. 

 

4.4 Výsledky odpovědí na otázku č. 3: 

Znáte některá zdravotní rizika, která jsou spojená s pravidelným užíváním 

anabolických steroidů? 

Respondenti měli možnost výběru z 10 nabízených odpovědí, z nichž bylo: 

7 správných odpovědí: 

a) vznik rakoviny; b) poškození svalů i kloubů a kostí; e) předčasné úmrtí;  

f) padání vlasů; h) kožní vyrážky; i) poškození vnitřních orgánů; j) zvýšení 

projevů depresí 

3 chybné odpovědi:  

c) ztráta orientace v prostoru; d) ztráta sluchu;g) slepota) 

 

Otázka byla vyhodnocena pomocí přehledných grafů, které udávaly 

procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí (možnosti odpovědí: 

a - j) z hlediska celkového počtu respondentů (viz graf č. 1) a dle 

pohlaví sportovců (viz graf č. 2). Chybné alternativy odpovědí (c; d; g) 

byly do otázky začleněny, aby respondenti výběrem správných 

odpovědí prokázaly jejich znalost. 
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Graf č. 1 Výsledky odpovědí na otázku č. 3 
 

Četnost znalostí zdravotních rizik užívání anabolických steroidů 
u studentů učitelství tělesné výchovy Pedf UK v Praze. 
 Chybné odpovědi: c) ztráta orientace v prostoru; d) ztráta 
 sluchu; g) slepota. 

 

Z grafu č. 1 je patrné, že rizikem, které sportovci v souvislosti s užíváním anabolických 

steroidů uváděli nejčastěji, je poškození svalů, kloubů i kostí, dále poškození vnitřních 

orgánů a zvýšení projevů depresí. Vyšší procentuální zastoupení možností je v rámci 

šetření evidentní  u všech správných odpovědí (a; b; e; f; h; i; j), avšak v průměru 

znalost rizik užívání anabolik u dotazovaných sportovců nepřesáhla hranici 60%.  

 

 
Graf č. 2 Výsledky odpovědí na otázku č. 3  (dle pohlaví) 
 

Četnost znalostí zdravotních rizik užívání anabolických steroidů  
dle pohlaví u studentů učitelství tělesné výchovy Pedf UK v Praze. 
Chybné odpovědi: c) ztráta orientace v prostoru; d) ztráta 
sluchu; g) slepota. 

 



80 
 

Graf č. 2 dále ukazuje, že v oblasti znalostí zdravotních rizik spojených s užíváním 

anabolických steroidů, nejsou patrné značné rozdíly mezi odpověďmi mužů a žen. 

 

4.5 Výsledky odpovědí na otázku č. 4: 

Bral(a) byste dopingovou látku za účelem zlepšení postavy? 

Sportovci měli na výběr z následujících 3 možností odpovědí: 

a) ne, nikdy; b) ano, bral(a); c) nevím 

 
Tabulka č. 11     Výsledky odpovědí na otázku č. 4   (dle pohlaví) 

 
 

  
Otázka č. 4 Celkem 

bez odpovědi a b c 0 

Pohlaví 

Muži 
Počet 0 34 0 8 42 

%  muži ,0% 81,0% ,0% 19,0% 100,0% 

Ženy  
Počet 1 82 4 17 104 

%  ženy 1,0% 78,8% 3,8% 16,3% 100,0% 

Celkem  
Počet 1 116 4 25 146 

%  pohlaví ,7% 79,5% 2,7% 17,1% 100,0% 

   
Z tabulky č. 11 je zřejmé, že 81% mužů by nebralo doping za účelem zlepšit si postavu. 

Zbývajících 19% mužů nebylo rozhodnuto, zda by dopingovou látku brali nebo ne. 

Ženy by doping nebraly v 78,8% případů, 16,3% nevědělo, jak by se zachovaly a 3,8% 

žen připustilo, že by dopingovou látku za účelem zlepšení si postavy braly. U obou 

pohlaví tedy výrazně převažuje tendence nikdy nebrat dopingové látky za účelem 

zlepšení své postavy. 
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Tabulka č. 12     Výsledky odpovědí na otázku č. 4   (dle věku) 

 
   

Otázka č. 4 Celkem 

bez odpovědi a b c 0 

Věk (upravený) 

19-20 let  
Počet 0 50 1 11 62 

%  věk (upravený) ,0% 80,6% 1,6% 17,7% 100,0% 

21-22 let  
Počet 0 28 1 7 36 

%  věk (upravený) ,0% 77,8% 2,8% 19,4% 100,0% 

23-24 let  
Počet 1 23 1 4 29 

%  věk (upravený) 3,4% 79,3% 3,4% 13,8% 100,0% 

25 a více let  
Počet 0 15 1 3 19 

%  věk (upravený) ,0% 78,9% 5,3% 15,8% 100,0% 

Celkem  
Počet 1 116 4 25 146 

%  věk (upravený) ,7% 79,5% 2,7% 17,1% 100,0% 

 

Z tabulky č. 12 vyplývá, že mezi respondenty všech věkových kategorií převládá 

negativní postoj k braní dopingu za účelem zlepšení si postavy, průměrně u 80% 

sportovců. Mezi sportovci staršími 25 let uvedl pouze 1 z nich (5,3%), že by bral doping 

s tímto záměrem, mezi mladšími sportovci ve věku 19-20 let se jednalo taktéž pouze  

o 1 sportovce (1,6%), který by doping bral. V průměru více než 17% sportovců všech 

věkových kategorií přiznalo, že nejsou rozhodnuti, zda by doping z takových důvodů 

nebrali. 

 
 

Tabulka č. 13      Výsledky odpovědí na otázku č. 4   (dle úrovně sportu) 

 
   

Otázka č. 4 Celkem 

bez odpovědi a b c 0 

Úroveň sportu  

Rekreační 
Počet 1 64 1 12 78 

%  úroveň 1,3% 82,1% 1,3% 15,4% 100,0% 

Výkonnostní 
Počet 0 42 2 11 55 

%  úroveň ,0% 76,4% 3,6% 20,0% 100,0% 

Vrcholová 
Počet 0 5 1 1 7 

%  úroveň ,0% 71,4% 14,3% 14,3% 100,0% 

Celkem  
Počet 1 111 4 24 140 

%  úroveň ,7% 79,3% 2,9% 17,1% 100,0% 
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Tabulka č. 13 tedy opět potvrzuje negativní postoj k braní dopingu za účelem zlepšení si 

postavy u sportovců všech úrovní sportu. Pouze 1 sportovec rekreační (1,3%),  

a 1 vrcholový (14,3%) uvedli, že by brali dopingové látky za účelem zlepšit si postavu. 

Celých 82,1% rekreačních sportovců by ho nikdy nebrali, podobně jako 76,4% 

výkonnostních a 71,4% vrcholových sportovců.  

 

4.6 Výsledky odpovědí na otázku č. 5: 

Mezi kanabinoidy řadíme marihuanu a hašiš. V ČR a některých dalších zemích 

je jejich použití zakázáno. Vyzkoušeli jste někdy, i pouze jednou, tyto látky? 

 

V dotazníku byla otázka rozdělena na 2 podotázky, přičemž 

otázka č. 5.1 zjišťovala zkušenosti respondentů s marihuanou, 

otázka č. 5.2 byla zaměřena na hašiš. 

 
4.6.1 Výsledky odpovědí na otázku č. 5.1: 
 
Vyzkoušeli jste někdy, i pouze jednou marihuanu? 

Respondenti vybírali z následujících 3 možností odpovědí: 

 a) ne, nikdy; b) ano, méně než 5krát; c) ano, běžně 

 

Tabulka č. 14     Výsledky odpovědí na otázku č. 5.1  (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 5.1 Celkem  

a b c 1 

Pohlaví 

Muži  
Počet 7 26 9 42 

%  muži 16,7% 61,9% 21,4% 100,0% 

Ženy  
Počet 49 46 9 104 

%  ženy 47,1% 44,2% 8,7% 100,0% 

Celkem  
Počet 56 72 18 146 

%  pohlaví 38,4% 49,3% 12,3% 100,0% 

 
  
Z tabulky č. 14 vyplývá, že 16,7% mužů nikdy nezkusilo marihuanu, zatímco 61,9% 

mužů uvedlo, že ji vyzkoušeli méně než 5krát. Běžně marihuanu kouří 21,4% mužů, 

tedy 9 ze 42 mužů. 47,1% žen nikdy nevyzkoušelo marihuanu, méně než 5krát ji zkusilo 
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44,2% případů. Běžně marihuanu kouří 8,7% žen. Ženy, tedy ve srovnání s muži, 

méněkrát marihuanu zkusily, a obecně také méně žen marihuanu běžně kouří. 

 
 

Tabulka č. 15     Výsledky odpovědí na otázku č. 5.1   (dle věku)  

 
 

  
Otázka č. 5.1 Celkem 

a b c 1 

Věk (upravený) 

19-20let 
Počet 34 24 4 62 

%  věk (upravený) 54,8% 38,7% 6,5% 100,0% 

21-22 let  
Počet 12 19 5 36 

%  věk (upravený) 33,3% 52,8% 13,9% 100,0% 

23-24 let 
Počet 8 15 6 29 

%  věk (upravený) 27,6% 51,7% 20,7% 100,0% 

25 a více let 
Počet 2 14 3 19 

%  věk (upravený) 10,5% 73,7% 15,8% 100,0% 

Celkem  
Počet 56 72 18 146 

%  věk (upravený) 38,4% 49,3% 12,3% 100,0% 

 
Podle tabulky č. 15 vyzkoušelo v průměru ve všech věkových kategoriích marihuanu 

alespoň jednou v životě (nebo ji kouří běžně) 61,6% sportovců. Nikdy nezkusilo 

marihuanu 54,8% sportovců ve věku 19-20 let, pravidelně ji v tomto věku kouří pouze 

6,5% respondentů. Sportovci starší 25 let vyzkoušeli alespoň jednou marihuanu už  

v 73,7% případů. Nejvíce běžných kuřáků marihuany je mezi sportovci ve věku 23 - 24 

let. Tabulka tedy ukazuje, že se vzrůstajícím věkem přibývá těch, kteří marihuanu 

někdy vyzkoušeli. Dokonce pouze 10,5% sportovců starších 25 let uvedlo, že 

marihuanu nikdy nevyzkoušelo. 
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Tabulka č. 16     Výsledky odpovědí na otázku č. 5.1 (dle úrovně sportu) 

 
   

Otázka č. 5.1 Celkem 

a b c 1 

Úroveň sportu  

Rekreační 
Počet 37 31 10 78 

%  úroveň 47,4% 39,7% 12,8% 100,0% 

Výkonnostní 
Počet 13 34 8 55 

%  úroveň 23,6% 61,8% 14,5% 100,0% 

Vrcholová 
Počet 3 4 0 7 

%  úroveň 42,9% 57,1% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet 53 69 18 140 

%  úroveň 37,9% 49,3% 12,9% 100,0% 

 

Z tabulky č. 16 je zřejmé, že 42,9% vrcholových sportovců nikdy nezkusilo marihuanu, 

podobně ani 47,4% rekreačních sportovců nemá žádné zkušenosti s užitím marihuany. 

V oblasti výkonnostního sportuji ji nezkusilo jen 23,6% sportovců. Alespoň jednou (ale 

méně než 5krát), konkrétně v 61,8% případů, kouřilo marihuanu nejvíce výkonnostních 

sportovců, podobně v 57,1% i sportovci vrcholoví. Asi 13 - 14% sportovců rekreačních  

i výkonnostních ji kouří pravidelně. Mezi vrcholovými sportovci marihuanu pravidelně 

nekouří ani jeden z nich. 

 

4.6.2 Výsledky odpovědí na otázku č. 5.2: 
 
Vyzkoušeli jste někdy, i pouze jednou hašiš? 

Respondenti vybírali z následujících 3 možností odpovědí: 

a) ne, nikdy; b) ano, méně než 5krát; c) ano, běžně 

 
Tabulka č. 17     Výsledky odpovědí na otázku č. 5.2   (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 5.2 Celkem  

a b c 1 

Pohlaví  

Muži  
Počet 26 10 6 42 

%  muži 61,9% 23,8% 14,3% 100,0% 

Ženy  
Počet 92 9 1 102 

%  ženy  90,2% 8,8% 1,0% 100,0% 

Celkem  
Počet 118 19 7 144 

%  pohlaví 81,9% 13,2% 4,9% 100,0% 
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Dle tabulky č. 17 uvedlo 61,9% mužů, že nikdy nezkusili hašiš, 23,8% mužů uvedlo, že 

ji vyzkoušeli méně než 5krát. Mezi ženami hašiš nikdy nevyzkoušelo 90,2%, méně než 

5krát ji kouřilo 8,8% případů. Hašiš pravidelně kouří pouze 1žena ve srovnání s muži, 

kteří běžně hašiš kouří v 14,3% případů. Celkově tedy, podobně jako marihuanu, kouří 

hašiš častěji muži než ženy. Ženy ji také mnohem méněkrát vyzkoušeli oproti mužům. 

 
 

Tabulka č. 18     Výsledky odpovědí na otázku č. 5.2  (dle věku) 

 
   

Otázka č. 5.2 Celkem 

a b c 1 

Věk (upravený) 

19-20 let 
Počet 60 1 0 61 

%  věk (upravený) 98,4% 1,6% ,0% 100,0% 

21-22 let  
Počet 27 7 1 35 

%  věk (upravený) 77,1% 20,0% 2,9% 100,0% 

23-24 let  
Počet 19 6 4 29 

%  věk (upravený) 65,5% 20,7% 13,8% 100,0% 

25 a více let 
Počet 12 5 2 19 

%  věk (upravený) 63,2% 26,3% 10,5% 100,0% 

Celkem  
Počet 118 19 7 144 

%  věk (upravený) 81,9% 13,2% 4,9% 100,0% 

 
 
Z tabulky č. 18 je zřejmé, že 98,4% sportovců ve věku 19 - 20 let nikdy nevyzkoušelo 

hašiš. Pravidelně ji v tomto věku nekouří žádný z respondentů, méně než 5krát ji 

vyzkoušelo pouhých 1,6% sportovců. Respondenti ve věku 21 - 24 let kouřili (méně než 

5krát) hašiš v cca 20% případů. Sportovci starší 25 let vyzkoušeli hašiš (méně než 

5krát) už v 26,3% případů. Tabulka (podobně jako u marihuany) tedy ukazuje, že se 

vzrůstajícím věkem přibývá těch, kteří hašiš někdy vyzkoušeli. Nejvíce běžných kuřáků 

hašiše (opět podobně jako u marihuany) je mezi sportovci ve věku 23 - 24 let. Ze všech 

144 respondentů všech věkových kategorií, kteří na tuto otázku odpověděli, zkusilo 

hašiš alespoň jednou v životě (nebo ji kouří běžně) průměrně 18,1% z nich. 



86 
 

 
Tabulka č. 19     Výsledky odpovědí na otázku č. 5.2   (dle úrovně sportu) 

 
 

  
Otázka č. 5.2 Celkem  

a b c 1 

Úroveň sportu  

Rekreační 
Počet 67 6 4 77 

%  úroveň 87,0% 7,8% 5,2% 100,0% 

Výkonostní 
Počet 40 11 3 54 

%  úroveň 74,1% 20,4% 5,6% 100,0% 

Vrcholová 
Počet 5 2 0 7 

%  úroveň 71,4% 28,6% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet 112 19 7 138 

%  úroveň 81,2% 13,8% 5,1% 100,0% 

 

Z tabulky č. 19 vyplývá, že 87% rekreačních sportovců nikdy nezkusilo hašiš. Podobně 

ani 74,1% výkonnostních sportovců a 71,4% vrcholových sportovců nemá žádné 

zkušenosti s užitím hašiše. Alespoň jednou (ale méně než 5krát) ji nejčastěji, průměrně 

v necelých 25%, zkusili vrcholoví i výkonnostní sportovci. Tabulka ukazuje i stoupající 

míru zkušeností s kouřením hašiše v souvislosti se zvyšující se úrovní sportu. 

Pravidelně hašiš kouří asi 5,5% rekreačních a výkonnostních sportovců. Mezi 

vrcholovými sportovci ji pravidelně nekouří ani jeden z nich. 

 
4.7 Výsledky odpovědí na otázku č. 6: 

Znáte nežádoucí účinky užití marihuany? 

Respondenti měli možnost výběru z 8 alternativ odpovědí, z nichž bylo 

6 správných odpovědí: 

b) halucinace; c) možné dýchací obtíže; d) zhoršená koordinace pohybů; 

e) zvýšení krevního tlaku; g) snížení pozornosti; h) zvýšená únava 

2 chybné odpovědi:  

a) snížení krevního tlaku; f) nedoslýchavost 

 

Otázka byla vyhodnocena pomocí přehledných grafů, které udávaly 

procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí (možnosti odpovědí:  

a - h) z hlediska celkového počtu respondentů (viz graf č. 3) a dle pohlaví 

sportovců (viz Grafč. 4). Chybné alternativy odpovědí (a; f) byly do otázky 
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začleněny, aby respondenti výběrem správných odpovědí prokázaly jejich 

znalost. 

 

 
 

Graf č. 3 Výsledky odpovědí na otázku č. 6   
 

Četnost znalostí nežádoucích účinků užití marihuany  
u studentů učitelství tělesné výchovy Pedf UK v Praze.  
Chybné odpovědi: a) snížení krevního tlaku; f) nedoslýchavost. 

 
 

Z grafu č. 3 je patrné, že účinky spojené s užitím marihuany, které sportovci uváděli 

nejčastěji jsou snížení pozornosti, halucinace a zhoršená koordinace pohybů. Pouze asi 

13% respondentů si správně myslí, že užití marihuany způsobí dočasné zvýšení 

krevního tlaku. Vyšší procentuální zastoupení možností je v rámci šetření evidentní  

u správných odpovědí b, d, g, poté o něco nižsí zastoupení u správných variant c, h, e. 

V průměru je znalost nežádoucích účinků užití marihuany u dotazovaných sportovců asi 

60%. 
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Graf č. 4 Výsledky odpovědí na otázku č. 6  (dle pohlaví)  
 

Četnost znalostí nežádoucích účinků užití marihuany  
u studentů učitelství tělesné výchovy Pedf UK v Praze. 
Chybné odpovědi: a) snížení krevního tlaku; f) nedoslýchavost. 

 
Graf č. 2 dále ukazuje, že v oblasti znalostí nežádoucích účinků spojených s užitím 

marihuany, nejsou patrné značné rozdíly mezi odpověďmi mužů a žen. V případě 

správné varianty b, tedy halucinace, ji uvedlo o asi 10% více žen než mužů. Správnou 

odpověď c, tedy možné dýchací obtíže, uvedlo o asi 12% více mužů než žen. 

 
4.8 Výsledky odpovědí na otázku č. 7.1: 

Vyzkoušel(a) jste někdy nějakou dopingovou látku (mimo kanabinoidních 

látek)? 

Respondenti vybírali z následujících možností odpovědí: 

a) ne, nikdy; b) ano, méně než 5krát; c) ano, používám je běžně 

 

Tabulka č. 20     Výsledky odpovědí na otázku č. 7.1   (dle pohlaví) 

 
 

  
Otázka č. 7.1 Celkem  

a b c 1 

Pohlaví  

Muži  
Počet  35 6 1 42 

%  muži  83,3% 14,3% 2,4% 100,0% 

Ženy  
Počet  96 7 1 104 

%  ženy  92,3% 6,7% 1,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  131 13 2 146 

%  pohlaví 89,7% 8,9% 1,4% 100,0% 
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Jak uvádí tabulka č. 20, z celkového počtu 42 mužů uvedlo 83,3% z nich, že nikdy 

nevyzkoušeli žádnou dopingovou látku, 14,3% mužů dopingovou látku vyzkoušeli, ale 

méně než 5krát. Ze 104 žen, které na tuto otázku odpověděly, jich 92,3% nemá žádné 

zkušenosti s dopingovými látkami. 6,7% žen alespoň jednou (ale méně než 5 krát) 

vyzkoušelo nějakou dopingovou látku. Běžně tyto látky, z celkového počtu 146 

respondentů používá 1 muž a 1 žena.  

 

Tabulka č. 21     Výsledky odpovědí na otázku č. 7.1  (dle věku) 

 
   

Otázka č. 7.1 Celkem 

a b c 1 

Věk (upravený) 

9-20 let  
Počet  59 2 1 62 

%  věk (upravený) 95,2% 3,2% 1,6% 100,0% 

21-22 let  
Počet  34 2 0 36 

%  věk (upravený) 94,4% 5,6% ,0% 100,0% 

23-24 let  
Počet  23 5 1 29 

%  věk (upravený) 79,3% 17,2% 3,4% 100,0% 

25 a více let 
Počet  15 4 0 19 

%  věk (upravený) 78,9% 21,1% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  131 13 2 146 

%  věk (upravený) 89,7% 8,9% 1,4% 100,0% 

 

Z tabulky č. 18 je patrné, že 95,2% sportovců ve věku 19 - 20 let nemá žádnou 

zkušenost s dopingovými látkami. Méně než 5krát dopingové látky v této věkové 

kategorii použilo pouze 3,2% sportovců. Studenti v průměrném věku od 23-24 let 

vyzkoušeli alespoň jednou (ale méně než 5krát) nějakou dopingovou látku v 17,2% 

případů. Sportovci starší 25 let uvedli, že méně než 5krát užilo dopingovou látku 21,1% 

z nich. Z dotazovaných respondentů zkusilo alespoň jednou v životě (ale méně než 

5krát) nějakou dopingovou látku v průměru méně než 9% z nich. Ze získaných 

odpovědí je zřejmé, že četnost zkušeností s takovým typem látky vzrůstá společně 

s přibývajícím věkem.  
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Tabulka č. 22     Výsledky odpovědí na otázku č. 7.1   (dle úrovně sportu) 

 
   

Otázka č. 7.1  Celkem  

a b c 1 

Úroveň sportu  

Rekreační  
Počet  74 3 1 78 

%  úroveň 94,9% 3,8% 1,3% 100,0% 

Výkonostní  
Počet  46 8 1 55 

%  úroveň 83,6% 14,5% 1,8% 100,0% 

Vrcholová  
Počet  5 2 0 7 

%  úroveň 71,4% 28,6% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  125 13 2 140 

%  úroveň 89,3% 9,3% 1,4% 100,0% 

 

Z tabulky č. 22 vyplývá, že 94,9% rekreačních sportovců nemá žádnou zkušenost 

s dopingovými látkami. 83,6% výkonnostních sportovců a 71,4% vrcholových 

sportovců také nikdy neužilo dopingovou látku. Méně než 5krát, konkrétně v 28,6% 

případů zkusili nějakou dopingovou látku vrcholoví sportovci, ve 14,5% výkonnostní 

sportovci a pouze v 3,8% případů sportovci rekreační. Ze získaných odpovědí je 

evidentní rostoucí tendence užití dopingové látky se zvyšující se úrovní sportu.  

Ze 7 vrcholových sportovců neužívá běžně dopingové látky ani jeden z nich, mezi 

rekreačními i výkonnostními sportovci je užívá vždy pouze 1 jedinec. 

 

4.9 Výsledky odpovědí na otázku č. 7.2: 

O jaký typ dopingové látky se jednalo? 

Respondenti uvedli konkrétní typy dopingových látek, na základě svých osobních 

zkušeností.  

 

Otázka se vztahovala k předchozí otázce č. 7.1. Byla tedy směřována ke 

sportovcům, kteří ve svých předešlých odpovědích uvedli, že alespoň 

jednou vyzkoušeli nějaký typ dopingové látky (mimo látek 

kanabinoidních). Z výsledků odpovědí vyplývá, že ne všichni 

respondenti, kteří někdy takový typ látky vyzkoušeli, uvedli jeho 

konkrétní příklad.  
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Tabulka č. 23     Výsledky odpovědí na otázku č. 7.2   (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 7.2  Celkem 

bez odpovědi 1 2 3 4 0 

Pohlaví 

Muži 
Počet  35 0 0 5 1 41 

%  muži  85,4% ,0% ,0% 12,2% 2,4% 100,0% 

Ženy  
Počet  96 1 3 1 0 101 

%  ženy  95,0% 1,0% 3,0% 1,0% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  131 1 3 6 1 142 

% pohlaví 92,3% ,7% 2,1% 4,2% ,7% 100,0% 

 
(1-energetické nápoje; 2- léčiva; 3- efedrin; 4- halucinogenní houby) 

 
 

Jak je z tabulky č. 23 evidentní, na otázku odpovídali pouze ti studenti, kteří 

v předchozí otázce (viz otázka č. 7.1) uvedli, že mají alespoň jednu zkušenost s užitím 

nějakého typu dopingové látky. O jakou dopingovou látku se jednalo, uvedlo  

11 studentů, konkrétně 6 mužů a 5 žen. 5 mužů uvedlo, že alespoň jednou v životě 

vyzkoušeli stimulující efedrin a jeden uvedl halucinogenní houby. Z 5 žen uvedla 1 jako 

doping energetické nápoje, 3 ženy uvedly léčiva a 1 stimulující efedrin.  

 
 

Tabulka č.  24     Výsledky odpovědí na otázku č. 7.2   (dle věku) 

 
   

Otázka č. 7.2  Celkem 

bez odpovědi 1 2 3 4 0 

Věk 
(upravený)  

19-20 let  
Počet  59 1 1 0 0 61 

%  věk (upravený) 96,7% 1,6% 1,6% ,0% ,0% 100,0% 

21-22 let  
Počet  34 0 1 0 0 35 

%  věk (upravený) 97,1% ,0% 2,9% ,0% ,0% 100,0% 

23-24 let  
Počet  23 0 0 4 1 28 

%  věk (upravený) 82,1% ,0% ,0% 14,3% 3,6% 100,0% 

25 a více let 
Počet  15 0 1 2 0 18 

%  věk (upravený) 83,3% ,0% 5,6% 11,1% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  131 1 3 6 1 142 

%  věk (upravený) 92,3% ,7% 2,1% 4,2% ,7% 100,0% 

 
             (1-energetické nápoje; 2- léčiva; 3- efedrin; 4-halucinogenní houby) 
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Z celkového počtu 11 sportovců, kteří uvedli typ dopingové látky, kterou alespoň 

jednou použili, byli 2 ve věku 19 - 20 let. Jako zdroj dopingu uvedli energetické nápoje 

a léčiva. 1 sportovec ve věkové kategorii 21 - 22 let uvedl taktéž léčiva. 6 sportovců  

ve věku od 23 a více let uvedlo, že mají zkušenost s efedrinem. 1 sportovec starší 23 let 

uvedl léčiva a 1 student alespoň jednou dopoval formou energetického nápoje (viz 

tabulka č. 24). 

 
 

Tabulka č.  25     Výsledky odpovědí na otázku č. 7.2   (dle úrovně sportu) 

 
 

  
Otázka č. 7.2  Celkem 

bez odpovědi 1 2 3 4 0 

Úroveň  sportu 

Rekreační 
Počet  74 1 1 0 0 76 

%  úroveň 97,4% 1,3% 1,3% ,0% ,0% 100,0% 

Výkonostní 
Počet  46 0 1 5 1 53 

%  úroveň 86,8% ,0% 1,9% 9,4% 1,9% 100,0% 

Vrcholová  
Počet  5 0 1 1 0 7 

%  úroveň 71,4% ,0% 14,3% 14,3% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  125 1 3 6 1 136 

%  úroveň 91,9% ,7% 2,2% 4,4% ,7% 100,0% 

  
 (1-energetické nápoje; 2- léčiva; 3- efedrin; 4-halucinogenní houby) 
 

Z 11 respondentů uvedli 2 rekreační sportovci svou zkušenost s užitím dopingových 

látek, konkrétně s léčivy a energetickými nápoji s obsahem dopingových látek.  

5 sportovců z oblasti výkonnostního sportu alespoň jednou zkusilo stimulující efedrin,  

1 respondent uvedl jako doping léčiva a 1 halucinogenní houby. 1 vrcholový sportovec 

vyzkoušel efedrin, druhý uvedl léčiva s obsahem zakázané látky (viz tabulka č. 25). 

 
4.10 Výsledky odpovědí na otázku č. 8: 

Myslíte si, že by měli být vrcholoví sportovci za pozitivní dopingový nález potrestáni? 

Jak?  

Ve svých odpovědích studenti učitelství tělesné výchovy vyjadřovali svůj  

osobní postoj k problematice. 
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Vzhledem ke statistickému vyhodnocování výsledků byly stanoveny 4 kategorie, 

které reprezentují odpovědi respondentů. Jednalo se o skupinu odpovědí, které 

vyjadřovaly postoj, že by pozitivní dopingový nález neměl být trestaný (odpověď 0), 

dále o skupiny sportovců, kteří jsou názoru, že by doping měl být trestaný přísně 

(odpověď 1), o skupinu sportovců, kteří si myslí, že by měl být trestaný pouze mírně 

(odpověď 2). Poslední skupina reprezentovala ty sportovce, kteří si nejsou jistí, zda by 

pozitivní dopingové případy trestali nebo ne (odpověď 3). Některé vybrané názory 

respondentů budou uvedeny dále: 

 

„Dobrý výkon ve sportu by měl ukázat zájem a píli sportovce. Použití dopingu je 
v podstatě výsměch proti pravidlům.“ 

„Samozřejmě, že by sportovci měli být potrestáni. Do sportu doping nepatří. Doživotní 
zákaz činnosti.“ 

„Ur čitě by sportovci měli být za doping potrestáni. Jde o samotný princip, proč by se 
mělo tolerovat podvádění? Navíc doping ohrožuje zdraví, které je nejdůležitější, 
důležitější než výhra.“ 

„V dnešní době si již nejsem jist, jelikož vlivem komercionalizace sport není to, co dříve. 
Ve prospěch diváka by používání takových látek sportovci mohlo být zajímavější 
z hlediska lepších výkonů.“ 

„Myslím, že určité množství takových látek by sportovcům mohlo být povoleno. Pokud 
by tuto hranici překročili, schvalovala bych trest zákazu startu v závodech.“ 
 
 

Tabulka č. 26     Výsledky odpovědí na otázku č. 8   (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 8 Celkem 

0 1 2 3 0 

Pohlaví 

Muži 
Počet  3 34 1 1 39 

%  muži 7,7% 87,2% 2,6% 2,6% 100,0% 

Ženy  
Počet  2 81 12 1 96 

%  ženy  2,1% 84,4% 12,5% 1,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  5 115 13 2 135 

%  pohlaví 3,7% 85,2% 9,6% 1,5% 100,0% 

 
    (0-neměli by být potrestáni; 1-měli by být potrestáni přísně; 2-měli by  
     být  potrestáni pouze mírně; 3-nevím, zda by měli být potrestáni) 
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Jak je zřejmé z tabulky č. 26, na otázku odpovědělo 135 studentů, konkrétně 39 mužů  

a 96 žen. U obou pohlaví převládá shodně názor, že by sportovci měli být za pozitivní 

dopingový nález potrestáni přísně (85,2%). 2 sportovci (1 muž a 1 žena) neví, zda by 

doping trestali či ne. Ze 39 mužů by 34 (87,2%) z nich bylo pro přísné potrestání 

sportovců, 3 muži (7,7%) by doping netrestali. Z celkového počtu 96 žen by 84,4% 

z nich dopingový nález trestalo přísně, 5 žen (3,7%) by ho netrestalo vůbec. Celkem 12 

žen (12,5%) by pozitivní doping trestalo pouze mírně, ve srovnání s muži, mezi nimiž 

by doping mírně trestal pouze 1 muž. 

 
 

Tabulka č. 27     Výsledky odpovědí na otázku č. 8  (dle věku) 

 
 

  
Otázka č. 8  Celkem 

0 1 2 3 0 

Věk (upravený) 

19-20 let  
Počet  1 47 7 0 55 

%  věk (upravený) 1,8% 85,5% 12,7% ,0% 100,0% 

21-22 let  
Počet  3 26 5 1 35 

%  věk (upravený) 8,6% 74,3% 14,3% 2,9% 100,0% 

23-24 let  
Počet  1 25 1 1 28 

%  věk (upravený) 3,6% 89,3% 3,6% 3,6% 100,0% 

25 a více let 
Počet  0 17 0 0 17 

%  věk (upravený) ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  5 115 13 2 135 

%  věk (upravený) 3,7% 85,2% 9,6% 1,5% 100,0% 

 
(0-neměli by být potrestáni; 1-měli by být potrestáni přísně; 2-měli by být potrestáni  
pouze mírně; 3-nevím, zda by měli být potrestáni) 

 
Z tabulky č. 27 vyplývá, že všichni sportovci starší 25 let by pozitivní dopingový nález 

trestali přísně. Sportovci ve věku 23 - 24 let by přísně trestali dopingový nález v 89,3% 

případů. Mladší sportovci ve věkové kategorii 19 - 20 let by doping přísně trestali 

v 85,5%, ve věku 21 - 22 let v 74,3% případů. 2 studenti ve věku od 21 - 24 let neví, 

zda by dopingový nález trestali nebo ne. V dostupných odpovědích respondentů tedy 

jasně převažuje názor, že by sportovci měli být za pozitivní doping potrestáni přísně. 

Mírně by doping trestali spíše mladší sportovci ve věku 19 - 22 let (asi 13%). 
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Tabulka č. 28     Výsledky odpovědí na otázku č. 8   (dle úrovně sportu) 

 
 

  
Otázka č. 8 Celkem 

0 1 2 3 0 

Úroveň sportu 

Rekreační 
Počet  1 59 10 2 72 

%  úroveň 1,4% 81,9% 13,9% 2,8% 100,0% 

Výkonostní 
Počet  3 47 2 0 52 

%  úroveň 5,8% 90,4% 3,8% ,0% 100,0% 

Vrcholová  
Počet  1 5 1 0 7 

%  úroveň 14,3% 71,4% 14,3% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  5 111 13 2 131 

%  úroveň 3,8% 84,7% 9,9% 1,5% 100,0% 

 
[0-neměli by být potrestáni; 1-měli by být potrestáni přísně; 2-měli by být  
potrestáni  pouze mírně; 3-nevím, zda by měli být potrestáni] 

 
Na otázku odpovědělo 72 rekreačních sportovců, z nichž pouze 1 zastává názor, že by 

sportovci neměli být za doping trestáni. Naopak 81,9% z nich si myslí, že by dopingový 

nález měl být potrestaný přísně. 13,9% rekreačních sportovců by doping trestalo pouze 

mírně. Z 52 výkonnostních sportovců si celých 90,4% myslí, že by měl být doping 

trestán přísně, 2 sportovci (3,8%) z nich by doping trestali pouze mírně a 5,8% se 

domnívá, že by doping neměl být trestán vůbec. Mezi vrcholovými sportovci převládá 

v 71,4% názor, že by měl být dopingový nález přísně potrestán, avšak  

1 ze 7 vrcholových sportovců si myslí, že by se doping trestat neměl. Mírné tresty by 

udělovalo 14,3% vrcholových sportovců. Celkově tedy mezi sportovci všech 

sportovních úrovní převládá názor trestat pozitivní doping přísně (viz tabulka č. 28). 

 
4.11 Výsledky odpovědí na otázku č. 9: 

Mohou aktivní sportovci v období mezi soutěžemi používat anabolické látky? 

Sportovci mohli svou odpověď vybírat z následujících 4 možností odpovědí: 

a) ne, nemohou; b) ano mohou, pouze v malém množství;c) ano, mohou  

bez omezení; d) nevím 
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Tabulka č. 29     Výsledky odpovědí na otázku č. 9   (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 9 Celkem  

a b d 1 

Pohlaví  

Muži  
Počet  32 3 7 42 

%  muži 76,2% 7,1% 16,7% 100,0% 

Ženy  
Počet  56 12 35 103 

%  ženy  54,4% 11,7% 34,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  88 15 42 145 

%  pohlaví 60,7% 10,3% 29,0% 100,0% 

 

Dle tabulky č. 29 na otázku odpovědělo 145 respondentů, 42 mužů a 103 žen. 

Z nabídky 4 možných odpovědí ani 1sportovec neuvedl odpověď c, tedy že by mohli 

aktivní sportovci v období mezi soutěžemi používat neomezeně anabolické látky. Tato 

možnost tedy automaticky ve vyhodnocení chybí. Ze 42 mužů uvedlo 76,2% z nich, že 

se anabolické látky v období mezi soutěžemi používat nesmí. 54,4% žen z celkového 

počtu 103 také uvedlo, že se anabolické látky používat nesmí. Průměrně 10% sportovců 

obou pohlaví si ale myslí, že se v malém množství používat mohou. V průměru 

sportovci ve 29% neví, zda se anabolika mohou používat. Vyšší znalost zákazu užívání 

anabolických látek prokázali muži než ženy. 

 
 

Tabulka č. 30     Výsledky odpovědí na otázku č. 9  (dle věku)  

 
 

  
Otázka č. 9 Celkem 

a b d 1 

Věk (upravený) 

19-20 let  
Počet  23 10 28 61 

%  věk (upravený) 37,7% 16,4% 45,9% 100,0% 

21-22 let  
Počet  24 4 8 36 

%  věk (upravený) 66,7% 11,1% 22,2% 100,0% 

23-24 let  
Počet  23 1 5 29 

%  věk (upravený) 79,3% 3,4% 17,2% 100,0% 

25 a více let 
Počet  18 0 1 19 

%  věk (upravený) 94,7% ,0% 5,3% 100,0% 

Celkem  
Počet  88 15 42 145 

%  věk (upravený) 60,7% 10,3% 29,0% 100,0% 
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Tabulka č. 30 ukazuje, že studenti ve věku 19 - 20 let v celých 45,9% případů neví, zda 

se anabolické látky mohou brát nebo ne. 16,4% těchto sportovců si myslí, že se mohou 

brát v malém množství. Pouze 37,7% sportovců tohoto věku uvedlo, že se brát 

nemohou. Mezi studenty věku 21 - 24 let neví skoro 20% z nich, zda se tyto látky 

mohou používat. Sportovci starší 25 let vědí z 94,7%, že jsou anabolické látky zakázané 

a brát se nemohou, pouze 1 z nich nevěděl, zda se mohou používat. Z odpovědí je 

patrné, že míra informovanosti studentů stoupá společně s jejich přibývajícím věkem. 

 

Tabulka č. 31     Výsledky odpovědí na otázku č. 9  (dle úrovně sportu) 

 
 

  
Otázka č. 9 Celkem 

a b d 1 

Úroveň sportu 

Rekreační 
Počet  38 8 31 77 

%  úroveň 49,4% 10,4% 40,3% 100,0% 

Výkonostní 
Počet  42 6 7 55 

%  úroveň 76,4% 10,9% 12,7% 100,0% 

Vrcholová  
Počet  6 1 0 7 

%  úroveň 85,7% 14,3% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  86 15 38 139 

%  úroveň 61,9% 10,8% 27,3% 100,0% 

 

Ze 77 rekreačních sportovců celých 40,3% neví, zda se anabolika mohou používat či ne. 

49,4% z nich ví, že se používat nesmí. Výkonnostní sportovci v 12,7% případů  neví, 

zda se tyto látky mohou používat, 76,4% výkonnostních sportovců ví, že se anabolika 

používat nesmí. Ze 7 vrcholových sportovců uvedl 1 z nich, že se anabolika mohou 

omezeně používat. Z odpovědí respondentů jasně vyplývá, že úroveň informovanosti 

sportovců se zvyšuje zároveň se zvyšující se úrovní sportu (viz tabulka č. 31). 

 

4.12 Výsledky odpovědí na otázku č. 10: 

Byli byste ochotni použít některý ze zakázaných preparátů, díky kterému byste se 

umístili na jednom z prvních míst na olympiádě? 

Sportovci měli možnost výběru z následujících odpovědí: 

 a) ne, nikdy; b) ano, byl(a); c) nevím 
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Tabulka č. 32     Výsledky odpovědí na otázku č. 10   (dle pohlaví) 

 
 

  
Otázka č. 10 Celkem  

a b c 1 

Pohlaví  

Muži   
Počet  31 4 7 42 

% muži  73,8% 9,5% 16,7% 100,0% 

Ženy  
Počet  87 5 12 104 

% ženy 83,7% 4,8% 11,5% 100,0% 

Celkem  
počet 118 9 19 146 

%  pohlaví 80,8% 6,2% 13,0% 100,0% 

 
Dle tabulky č. 32 na otázku odpovědělo 146 respondentů, 42 mužů a 104 žen. Ze 42 

mužů 73,8% z nich striktně odmítlo, že by užili zakázaný preparát, díky kterému by se 

umístili na předních místech na olympiádě. 16,7% mužů nebylo rozhodnuto. 

Z celkového počtu 104 žen by 83,7% z nich nikdy doping v takovém případě nebralo, 

11,5% žen nebylo rozhodnuto. Obecně u obou pohlaví výrazně převládá postoj nebrat 

dopingové látky.  

 
Tabulka č. 33     Výsledky odpovědí na otázku č. 10  (dle věku) 

 
   

Otázka č. 10 Celkem 

1 2 3 1 

Věk (upravený) 

19-20 let  
Počet  55 0 7 62 

%  věk (upravený) 88,7% ,0% 11,3% 100,0% 

21-22 let  
Počet  26 7 3 36 

%  věk (upravený) 72,2% 19,4% 8,3% 100,0% 

23-24 let  
Počet  22 2 5 29 

%  věk (upravený) 75,9% 6,9% 17,2% 100,0% 

25 a více let 
Počet  15 0 4 19 

%  věk (upravený) 78,9% ,0% 21,1% 100,0% 

Celkem  
Počet  118 9 19 146 

%  věk (upravený) 80,8% 6,2% 13,0% 100,0% 

 
Sportovci ve věku 19-20 let by si v 88,7% případů nikdy nevzali zakázané preparáty,  

i kdyby jim měly pomoci k umístění na olympiádě. Zbytek sportovců tohoto věku 

(11,3%) není rozhodnuto, zda by v takovém případě zakázaný preparát brali nebo ne. 

Sportovci věkové kategorie 21 - 22 let by v 19,4% případů tyto preparáty brali. Starší 

studenti ve věku 23 - 24 let nejsou v 17,2% případů rozhodnutí, jak by se v takovém 
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případě zachovali. 75,9% těchto studentů by si ale nikdy takové látky nevzalo. 

Sportovci starší 25 let by v 80,8% případů doping za takových podmínek odmítli, nikdo 

z nich by preparát nevzal, ale 21,1% sportovců nebylo rozhodnuto, zda by preparát užili 

nebo ne. Napříč věkovými kategoriemi převládá opět názor doping nebrat (viz tabulka 

č. 33). 

 
Tabulka č. 34     Výsledky odpovědí na otázku č. 10  (dle úrovně sportu) 

 
   

Otázka č. 10 Celkem 

a b c 1 

Úroveň sportu 

Rekreační 
Počet  61 4 13 78 

%  úroveň 78,2% 5,1% 16,7% 100,0% 

Výkonostní 
Počet  45 5 5 55 

%  úroveň 81,8% 9,1% 9,1% 100,0% 

Vrcholová  
Počet  6 0 1 7 

%  úroveň 85,7% ,0% 14,3% 100,0% 

Celkem  
Počet  112 9 19 140 

% within úroveň 80,0% 6,4% 13,6% 100,0% 

 
Z tabulky č. 34 je zřejmé, že ze 78 rekreačních sportovců by si 78,2% z nich nikdy 

nevzalo nepovolený preparát, i kdyby se díky němu umístili na olympiádě. 5,1% z nich 

by si naopak takový preparát vzalo. 16,7% není rozhodnuto, jak by se zachovali. 55 

výkonnostních sportovců v 81,8% uvedlo, že by tyto preparáty nikdy nebrali. Shodně by 

9,1% zakázanou látku vzalo, stejné procentuální zastoupení nebylo rozhodnuto. Ze  

7 vrcholových sportovců by si ani jeden z nich takový preparát nevzal. 1vrcholový 

sportovec nebyl rozhodnut, jak by se v takové situaci zachoval. Sportovci všech úrovní 

sportu by průměrně v 81% doping nebrali. 

 
 
4.13 Výsledky odpovědí na otázku č. 11: 

Setkali jste se někdy (škola, sportovní organizace apod..) s nějakým 

preventivním antidopingovým programem? 

Respondenti vybírali z následujících možností odpovědí: 

a) ne, nikdy; b) ne, ale uvítal(a) bych tyto informace; c) ano, v/na….; 

d) nepovažuji tyto programy za důležité 
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Tabulka č. 35     Výsledky odpovědí na otázku č. 11   (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 11 Celkem  

a b c 1 

Pohlaví  

Muži  
Počet  26 9 7 42 

%  muži  61,9% 21,4% 16,7% 100,0% 

Ženy  
Počet  54 28 22 104 

% ženy  51,9% 26,9% 21,2% 100,0% 

Celkem  
Počet  80 37 29 146 

% pohlaví 54,8% 25,3% 19,9% 100,0% 

 

Dle tabulky č. 35 na otázku odpovědělo 146 respondentů, 42 mužů a 104 žen. 

Z nabídky 4 možných odpovědí ani 1sportovec neuvedl odpověď d, tedy že nepovažuje 

preventivní antidopingové programy za důležité. Tato možnost tedy automaticky  

ve vyhodnocení chybí. Ze 42 mužů 83,3% uvedlo, že se nikdy nesetkali s žádným 

preventivním antidopingovým programem, 21,4% mužů by však informace  

o dopingové prevenci uvítalo. Z celkového počtu 104 žen se 78,8% z nich nikdy 

s antidopingovým programem nesetkalo, 26,9% žen by ale takové informace uvítalo. 

V průměru se obě pohlaví setkala s antidopingovým programem pouze v 19,9% 

případů, a to ve škole základní a střední (četnost odpovědí: 15), na vysoké škole 

(četnost odpovědí: 1),  na tréninku příslušného sportu (četnost odpovědí: 3), při soutěži 

v příslušném sportu (četnost odpovědí: 3), v rámci Mistrovství ČR Aerobic (četnost 

odpovědí: 1), v rámci reprezentace (četnost odpovědí: 1) a v průběhu fotbalové Ligy 

Mistrů žen (četnost odpovědí: 1). 
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Tabulka č. 36     Výsledky odpovědí na otázku č. 11  (dle věku) 

 
   

Otázka č. 11 Celkem 

a b c 1 

Věk (upravený) 

19-20 let  
Počet  38 14 10 62 

%  věk (upravený) 61,3% 22,6% 16,1% 100,0% 

21-22 let  
Počet  15 11 10 36 

%  věk (upravený) 41,7% 30,6% 27,8% 100,0% 

23-24 let  
Počet  17 8 4 29 

%  věk (upravený) 58,6% 27,6% 13,8% 100,0% 

25 a více let 
Počet  10 4 5 19 

%  věk (upravený) 52,6% 21,1% 26,3% 100,0% 

Celkem  
Počet  80 37 29 146 

%  věk (upravený) 54,8% 25,3% 19,9% 100,0% 

 

Sportovci ve věku 19 - 20 let se v 83,9% případů nikdy nesetkali s žádným 

preventivním antidopingovým programem. 22,6% těchto sportovců by ale takové 

informace uvítalo. Nejčastěji se s antidopingovým programem setkali sportovci ve věku 

21 - 22 let (27,8%), dále pak studenti starší 25 let (26,3%). Sportovci věkové kategorie 

23 – 24 let se v 86,2% případů nikdy nesetkali s takovými programy, ale 27,6% z nich 

by ale takové informace uvítalo. Studenti ve všech věkových kategoriích by měli zájem 

o informace antidopingových programů průměrně pouze v 25,3% případů  (viz tabulka 

č. 36). 

 

Tabulka č. 37     Výsledky odpovědí na otázku č. 11  (dle úrovně sportu) 

 
 

  
Otázka č. 11 Celkem 

a b c 1 

Úroveň sportu 

Rekreační 
Počet  44 20 14 78 

%  úroveň 56,4% 25,6% 17,9% 100,0% 

Výkonostní 
Počet  28 14 13 55 

%  úroveň 50,9% 25,5% 23,6% 100,0% 

Vrcholová  
Počet  4 1 2 7 

%  úroveň 57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 

Celkem  
Počet  76 35 29 140 

%  úroveň 54,3% 25,0% 20,7% 100,0% 
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Z tabulky č. 37 je zřejmé, že 82% rekreačních sportovců uvedlo, že se nikdy nesetkali 

s žádným preventivním antidopingovým programem. Podobně se s žádným takovým 

programem nikdy nesetkalo ani 76,4% výkonnostních sportovců a 71,4% sportovců 

vrcholových. 28,6% vrcholových sportovců se s antidopingovým programem někdy 

setkalo,v oblasti rekreačního sportu se s těmito programy setkalo pouze 17,9% 

sportovců. Výkonnostní i rekreační sportovci by uvítali informaceo antidopingové 

prevenci asi z 25 %, zatímco mezi vrcholovými sportovci pouze 1 z nich (14,3%). 

Z výsledků vyplývá, že se zvyšující se úrovní sportu, přibývá i četnost zkušeností 

s antidopingovými programy (viz tabulka č. 37). 

 

4.14 Výsledky odpovědí na otázku č. 12.1: 

Setkali jste se někdy s tím, že Vám byl nabídnut jakýkoliv preparát na zvýšení 

výkonu? 

Sportovci dle svých zkušeností volili z následujících možností odpovědí: 

a) ne, nikdy; b) ano, jednou; c) ano, běžně 

 
 

Tabulka č. 38     Výsledky odpovědí na otázku č. 12.1   (dle pohlaví) 

 
   

Otázka č. 12.1 Celkem  

a b c 1 

Pohlaví  

Muži  
Počet  29 6 7 42 

%  muži  69,0% 14,3% 16,7% 100,0% 

Ženy  
Počet  83 13 8 104 

%  ženy  79,8% 12,5% 7,7% 100,0% 

Celkem  
Počet  112 19 15 146 

%  pohlaví 76,7% 13,0% 10,3% 100,0% 

 

Dle tabulky č. 38 na otázku odpovědělo 146 respondentů, 42 mužů a 104 žen. Ze 42 

mužů se 69% z nich nikdy nesetkalo s tím, že by jim někdo nabídl preparát na zvýšení 

výkonu. 14,3% mužů se s takovou situací jednou setkalo, 16,7% mužů jsou tyto 

preparáty běžně nabízeny. Z celkového počtu 104 žen se nikdy s nabídkou takového 

preparátu nesetkalo 79,8%. Jednou byl 12,5% žen nabídnut preparát na zvýšení výkonu, 
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běžně se pak s nabídkou těchto preparátů setkává 7,7% žen. Je patrné, že častěji se 

s takovými nabídkami setkávají muži než ženy. 

 

Tabulka č. 39     Výsledky odpovědí na otázku č. 12.1  (dle věku) 

 
   

Otázka č. 12.1 Celkem 

a b c 1 

Věk (upravený) 

19-20 let  
Počet  51 5 6 62 

%  věk (upravený) 82,3% 8,1% 9,7% 100,0% 

21-22 let  
Počet  27 6 3 36 

%  věk (upravený) 75,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

23-24 let  
Počet  23 3 3 29 

%  věk (upravený) 79,3% 10,3% 10,3% 100,0% 

25 a více let 
Počet  11 5 3 19 

%  věk (upravený) 57,9% 26,3% 15,8% 100,0% 

Celkem  
Počet  112 19 15 146 

%  věk (upravený) 76,7% 13,0% 10,3% 100,0% 

 

Sportovci ve věku 19 - 20 let se v 82,3% případů nikdy nesetkali s tím, že by jim někdo 

nabídl preparát na zvýšení výkonu. Ani v průměru 77% sportovců ve věku od 21 - 24 let 

se také nikdy nesetkalo s takovou nabídkou. Běžně se s nabídkou takových preparátů 

setkává 15,8% sportovců starších 25 let. Pouze 57,9% sportovců starších 25 let uvedlo, 

že jim preparát na zvýšení výkonu nikdo nenabídl. Nejčastěji byl alespoň jednou 

nabídnut takový preparát 26,3% sportovců starším 25 let. Naprosto běžně se s nabídkou 

preparátů na zvýšení výkonu setkává průměrně 10,3% sportovců (viz tabulka č. 39). 

  

Tabulka č. 40     Výsledky odpovědí na otázku č. 12.1  (dle úrovně sportu) 

 
   

Otázka č. 12.1 Celkem 

a b c 1 

Úroveň sportu  

Rekreační 
Počet  64 8 6 78 

%  úroveň 82,1% 10,3% 7,7% 100,0% 

Výkonostní  
Počet  39 9 7 55 

%  úroveň 70,9% 16,4% 12,7% 100,0% 

Vrcholová  
Počet  3 2 2 7 

%  úroveň 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

Celkem  
Počet  106 19 15 140 

%  úroveň 75,7% 13,6% 10,7% 100,0% 
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Podle tabulky č. 40 se 82,1% z 78 rekreačních sportovců nikdy nesetkalo s tím, že by 

jim byl nabídnut nějaký preparát na zvýšení výkonu. Pouze 42,9% vrcholových 

sportovců nedostalo nabídku na použití takového preparátu. Nejčastěji se tedy 

s podobnými nabídkami setkali vrcholoví sportovci (28,6%), jednou byly nabídnuty 

preparáty na zvýšení výkonu i v 16,4% případů sportovcům výkonnostním a v 10,3% 

případů rekreačním sportovcům. Častější nabídka preparátů narůstá se vzrůstající úrovní 

sportu. 

 

4.15 Výsledky odpovědí na otázku č. 12.2: 

Ve kterém sportu? 

Respondenti uvedli konkrétní sport, ve kterém jim byl nabídnut preparát na 

zvýšení výkonu. 

 

Poslední otázka byla položena v závislosti na odpovědích otázky 

předchozí (viz otázka č. 12.1). Byla určena těm respondentům, kteří 

v předešlé otázce uvedli, že jim byl někdy nabídnut preparát na zvýšení 

výkonu. V otázce č. 12.2 konkretizovali, při jakém sportu. 
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Tabulka č. 41     Výsledky odpovědí na otázku č. 12.2   (dle pohlaví)  
  

  
Otázka č. 12.2 Celkem  

bez odpovědi   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 

Pohlaví  

Muži  
Počet  29 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 42 

%  muži 69,0% ,0% 7,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 19,0% ,0% ,0% 2,4% 2,4% 100,0% 

Ženy  
Počet  83 4 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 0 102 

%  ženy  81,4% 3,9% 1,0% 1,0% 1,0% 2,9% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,9% 1,0% ,0% 100,0% 

Celkem  
Počet  112 4 4 1 1 3 1 1 9 2 3 2 1 144 

% pohlaví 77,8% 2,8% 2,8% ,7% ,7% 2,1% ,7% ,7% 6,3% 1,4% 2,1% 1,4% ,7% 100,0% 

 

   (1-atletika; 2-fotbal; 3-badminton; 4-volejbal; 5-tanec; 6-kickbox; 7-triatlon; 8-fitness; 9-gymnastika; 10-lyžování; 11-hokej; 12-basketbal) 
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Jak je z tabulky č. 41 evidentní, na otázku odpovídali pouze ti studenti, kteří 

v předchozí otázce (viz otázka č. 12.1) uvedli, že jim byl alespoň jednou nabídnut 

nějaký preparát na zvýšení výkonu. 32 sportovců, kteří na tuto otázku odpověděli, 

uvedlo 12 různých sportů, ve kterých jim někdo nabídl preparát na zvýšení 

výkonu. Ze 13 mužů uvedli 3 muži (7,1%), že jim byl takový preparát nabídnut  

ve fotbale, 1 muži byl nabídnut v hokeji, 1 muži v basketbalu a dokonce 8 mužům 

(19%) byl takový preparát nabídnut během fitness, tedy v posilovně. Sport,  

ve kterém byl ženám nabídnut preparát na zvýšení výkonu uvedlo 19 žen. 4 ženy 

(3,9%) uvedly atletiku, vždy 1 žena uvedla fotbal, badminton, volejbal, kickbox, 

triatlon, fitness a hokej. Dále 3 ženy (2,9%) uvedly tanec, 3 ženy lyžování  

a 2 ženy gymnastiku. Mužům byl tedy nejčastěji nabízen preparát na zvýšení 

výkonu během posilování a fotbalu. Ženám pak při atletice, tanci a lyžování. 



107 
 

5 DISKUZE 

5.1 Podmínky šetření 

Získané výsledky mohly být ovlivněny několika faktory. Je třeba zohlednit, že 

ze 146 respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, bylo pouze 42 mužů. 

Celkový počet žen činil 104.  

Dalším podstatným faktorem, který mohl ovlivnit následně získané výsledky, 

byl fakt, že respondenti nemuseli odpovídat pravdivě, ačkoli bylo šetření provedeno 

zcela anonymně. Příkladem lze uvést otázky, které se konkrétně tázaly na osobní 

zkušenost se zakázanými látkami. Nepravdivé odpovědi respondentů mohly negativně 

ovlivnit validitu výzkumu. 

Poměry zastoupení jednotlivých úrovní sportu byly ovlivněny rozdílnými počty 

sportovců v těchto kategoriích. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 78 rekreačních 

sportovců, 55 sportovců výkonnostních a pouze 7 sportovců vrcholových. Tyto počty 

jsou logické i z hlediska charakteru zkoumané skupiny. Jednalo se o studenty učitelství 

tělesné výchovy v kombinaci  s dalším, blíže nespecifikovaným oborem. 

 

5.2 Ověření hypotéz 

 

 

Mezi muži uvedlo 38,1% z nich, že zná složení doplňků stravy, zatímco mezi 

ženami zná tato složení 27,9% z nich (viz otázka č. 1.1). Je zřejmé, že ženy projevily 

vyšší neznalost složení doplňků stravy než muži. Možným zdůvodněním může být  

i fakt, že muži doplňky stravy kupují častěji než ženy. Obecně také častěji navštěvují 

posilovny a fit-centra, kde se mohou s podobnými produkty setkat denně, a zároveň se 

tedy blíže seznámit s jejich složením. Domnívám se dále, že ženy narozdíl od mužů 

zaměřují svůj zájem spíše na preparáty jiného typu než sportovního (například doplňky 

stravy kosmetické nebo přípravky na hubnutí apod.). Muži si vybírají především 

(H1) Ženy budou znát ve větším počtu složení doplňků stravy 

než muži. 



108 
 

doplňky podporující tvarování svalnaté postavy a nabývání tělesné hmotnosti. 

Hypotéza H1 se tedy nepotvrdila. 

 

 

Provedené šetření ukázalo, že občas si doplňky stravy kupuje v průměru 25,3% 

všech sportovců, kteří se šetření zúčastnili (viz otázka č. 1.2). Vrcholoví sportovci si 

takové suplementy kupují nejčastěji, zároveň jsou nejlépe informováni o jejich složení. 

Hypotéza H2 tedy byla potvrzena. Zjištění jsou logická i vzhledem k tomu, že 

vrcholoví sportovci mohou být v rámci své sportovní kariéry kdykoli podrobeni 

dopingovým kontrolám. Při výběru vhodných léčiv a dalších preparátů se proto řídí 

aktuálním seznamem zakázaných látek. Některé z těchto dopingových látek mohou být 

obsaženy i ve sportovních doplňcích výživy. Proto se především vrcholoví sportovci 

důsledně informují o podrobném složení suplementů, které případně používají. 

 

 

Vzhledem k tomu, že šetření se zúčastnili samí sportovci, dalo by se 

předpokládat, že budou vědět o možnosti obsahu zakázaných látek v doplňcích stravy. 

Zjištěné výsledky (viz otázka č. 2) potvrzují, že 59,5% mužů ví o doplňcích výživy pro 

sportovce s obsahem kofeinu a efedrinu, ale nekupují si je. Mezi ženami se jedná  

o 67,3%. Ženy tedy, ačkoli tyto suplementy nekupují, jsou lépe informované o možnosti 

obsahu zakázaných látek v nich. Sportovci jsou tedy o možnosti obsahu nepovolených 

látek v doplňcích stravy poměrně dobře informováni a tyto suplementy si nekupují. Dle 

mého názoru vyznává většina sportovců zdravý životní styl a řada z nich se proto o tuto 

problematiku blíže zajímá. Nevhodná složení suplementů mohou totiž představovat 

zdravotní rizika a zároveň být předmětem pozitivního dopingového nálezu. Hypotéza 

H3 tedy byla potvrzena.  

(H2) Čím je úroveň sportu vyšší, tím lépe jsou sportovci 

obeznámeni se složením doplňků výživy, které si kupují. 

(H3) Respondenti obou pohlaví ve více než 50% znají doplňky 

stravy, které obsahují kofein a efedrin, a nekupují si je. 
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Dotazníkové šetření bylo v otázce č. 5 zaměřeno na problematiku zneužívání 

nelegálních drog, konkrétně kanabinoidních látek. Ačkoli jsou tyto látky považovány  

za doping, řada sportovců, a to i vrcholových, je zneužívá. Z výsledků šetření vyplývá, 

že ze všech dotazovaných sportovců vyzkoušelo alespoň jednou v životě marihuanu 

61,6%, hašiš zkusilo 18,1% sportovců. Běžně marihuanu kouří 21,4% mužů a 8,7% žen. 

V případě kouření hašiše se jedná o 14,3% mužů a pouze 1 ženu z počtu 102 žen, které 

na otázku odpověděly. Šetření tedy jasně potvrdilo hypotézu H4, že muži jsou 

častějšími běžnými kuřáky marihuany i hašiše než ženy. Možným důvodem zjištění 

může být i fakt, že ženy ve svém chování více zohledňují případné zdravotní důsledky 

kouření kanabinoidních látek. 

Dle zjištěných informací dotazníkového šetření, nezkusilo nikdy marihuanu 

pouze 10,5% sportovců ve věku 25 a více let. Byla tedy potvrzena i hypotéza H5, že 

více než 75% sportovců starších 25 let marihuanu alespoň jednou vyzkoušela. 

Dle dostupných informací výběrového řízení o zdravotním stavu a životním 

stylu obyvatel ČR zaměřeného na zneužívání drog, mají respondenti ve věku 18 - 34 let 

nejčastěji zkušenosti právě s užitím marihuany a hašiše, a to ale pouze ve 20,6% 

případů. Tato procentuální zastoupení zveřejněná Ústavem zdravotnických informací  

a statistiky ČR (2004) se zdají být nepravděpodobná. Především marihuana patří totiž 

k nejčastěji užívaným látkám obecně. I čísla zveřejněná Světovou antidopingovou 

organizací uvádí, že k nejčastěji analyzovaným látkám u sportovců patří, mimo jiné, 

právě kanabinoidy. Sportovci tyto látky používají, ačkoli vědí, že mohou být následně 

usvědčeni z pozitivního dopingu. Také zvyšující se tendence k braní takových látek 

s přibývajícím věkem naznačuje, že by zjištěná čísla měla být vyšší než zveřejněných 

20,6%.  

(H4) Muži jsou častějšími běžnými kuřáky marihuany i hašiše 

než ženy. 

(H5) Více než 75% sportovců starších 25 let vyzkoušelo 

alespoň jednou marihuanu.  
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Marihuana je populací často tolerována, je také relativně dostupná. Mnozí 

uživatelé se domnívají, že v těle zůstává pouze krátce, avšak pravdou je, že i velmi malé 

množství je v těle analyzovatelné ještě po dlouhé době. Zmíněné argumenty mohou být 

důvodem, proč je kouření marihuany tak rozšířené. Nabízí se i otázka, jak dobře jsou 

uživatelé marihuany informováni o nežádoucích účincích jejího užití. Studenti učitelství 

tělesné výchovy znají tyto nežádoucí účinky spojené s kouřením marihuany asi z 60%. 

Domnívám se, že taková znalost nežádoucích účinků kouření marihuany je 

nedostatečná. Měla by být u budoucích učitelů tělesné výchovy vyšší, především 

z důvodu, že marihuana je nejčastěji užívanou drogou vůbec. Existuje tedy reálná 

pravděpodobnost, že se tito budoucí učitelé s problémy týkající se marihuany setkají 

skrze své studenty na středních, ale i základních školách a tuto problematiku by tedy 

měli podrobně znát.  

 

 

Z hlediska etického přístupu k potrestání pozitivních dopingových nálezů  

u sportovců (viz otázka č. 8), 85,2% z dotazovaných uvedlo, že by měli být sportovci 

trestáni přísně, pouze necelých 10% by jim vymezilo mírnější trest. Hypotéza H6 tedy 

byla potvrzena. Zjištěný postoj sportovců je uspokojivý vzhledem k faktu, že většina 

z nich si dobře uvědomuje potřebu zachování hodnot fair-play ve sportu. Dále sportovci 

zdůrazňovali podstatu píle, krásy sportu a samotný pocit z vítězství, kdy právě tyto 

aspekty mohou být dopingem značně znehodnoceny. Myslím si, že je třeba vést žáky ke 

sportu bez dopingu, seznamovat je s preventivními antidopingovými programy již na 

základních a středních školách. Informovanost studentů je základem správného 

rozhodování během jejich sportovní kariéry. 

(H6) U více než 75% sportovců obou pohlaví jasně převládá názor, že 

by sportovci měli být za pozitivní dopingový nález striktně 

potrestáni. 
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Zajímavá zjištění přinesla otázka č. 10, položená ve snaze zjistit osobní přístup 

sportovců k braní dopingových látek v případě následného úspěchu či „profitu“. 

Respondenti vyjadřovali svůj postoj, zda by brali doping, kdyby se díky jeho působení 

umístili na medailových olympijských pozicích. Tendence k braní dopingových látek  

za účelem zisku olympijského vítězství se v rámci dotazníkového šetření ukázala být  

o něco vyšší u mužů (9,5%) než u žen (4,8%). Nicméně průměrně připustilo využití 

dopingu v takové situaci 6,2% respondentů obou pohlaví. Výsledky šetření potvrdily 

výše uvedenou hypotézu H7, tedy zastoupení sportovců obou pohlaví ochotných brát 

dopingové látky za účelem zisku olympijského vítězství, byla nižší než 10%. 

Během výzkumných studií (Slepička a kol. 1997, 1998, 1999) byla obdobná 

otázka položena studentům základních a středních škol. Tato studie byla realizována 

především s cílem zjistit názory mládeže na doping. 10% mladistvých uvedlo, že by 

dopingovou látku brali, kdyby následně získali olympijské vítězství. Necelých 30% 

mladistvých nebylo rozhodnuto, jak by se zachovali. Šetření byla znovu, mezi stejnými 

studenty, provedena po aplikaci preventivního antidopingového programu.  

Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že informace získané během programu, pomohly 

nerozhodnutým studentům k utváření nových postojů. Konkrétně z původních 30% 

nerozhodnutých studentů 10% z nich poté uvedlo, že by si dopingovou látku nevzali. 

Z celkového počtu studentů učitelství tělesné výchovy uvedlo v průměru ve 

všech věkových kategoriích asi 13% sportovců, že neví, jak by se zachovali. Obecně  

u obou pohlaví výrazně převládá postoj nebrat dopingové látky. Ačkoli bylo zastoupeno 

pouze minimum sportovců vrcholových, všichni z nich rezolutně odmítli, že by 

zakázané látky brali, i kdyby díky nim získali olympijské vítězství. Domnívám se, že 

postoje studentů jsou uspokojivé, opět i vzhledem k faktu, že se jedná o budoucí učitele 

tělesné výchovy, kteří by měli své postoje a znalosti o dopingu předávat dále svým 

studentům - mladým sportovcům, kteří si svůj systém hodnot teprve vytváří. Jak ale 

plyne ze studií (Slepička a kol. 1997, 1998, 1999), zastoupení nerozhodnutých 

(H7) Ochota brát dopingové látky za účelem zisku 

olympijského vítězství bude u sportovců obou pohlaví 

nižší než 10%. 
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sportovců by mohlo být nižší v případě aplikace preventivních programů, které na 

školách (základních, středních i vysokých) viditelně chybí (viz otázka č. 11).  

 

 

V průměru 80,1% sportovců všech věkových kategorií se dosud nesetkalo 

s žádným preventivním antidopigovým programem. Zjištění jsou dále znepokojivá 

především proto, že pouze 25% z těchto sportovců projevilo zájem o informace  

o prevenci dopingu. Hypotéza H8 tedy potvrzena nebyla. Výsledky šetření bohužel 

poukazují na absenci jakékoli prevence v oblasti dopingové problematiky. Preventivní 

antidopingové programy by měly být aplikovány již na základních a středních školách, 

kde si mladiství teprve vytváří konkrétní názory, postoje a hodnoty. Jak již bylo 

zmíněno, s přibývajícím věkem si řada studentů utváří konkrétní názor na problematiku 

dopingu a braní dopingových látek. Je evidentní, že vysokoškolští studenti o informace 

z oblasti prevence již nemají zájem. Je možné, že by již svůj osobní názor nezměnili ani 

v případě zisku nových informací v průběhu preventivního programu. Získané výsledky 

jsme očekávali vyšší i vzhledem k faktu, že šetření bylo zaměřeno pouze na sportovce, 

nikoli na běžnou populaci. Existuje totiž vyšší pravděpodobnost kontaktu sportovců 

s dopingem, kterému by se mu na základě získaných znalostí mohli lépe vyhnout.  

(H8) Více než 50% sportovců všech věkových kategorií, kteří 

se dosud nesetkali s žádným preventivním 

antidopingovým programem, by takové informace uvítali.  
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5.3 Další zajímavé výsledky 

Z výsledků provedeného dotazníkového šetření dále vyplývá, že mezi 

respondenty všech věkových kategorií převládá negativní postoj k braní dopingu  

za účelem zlepšení si postavy průměrně u 80% sportovců (viz otázka č. 4). V průměru 

17% sportovců přiznalo, že si nejsou jistí, zda by v tomto případě dopingové látky 

nebrali. Pouze necelá 3% studentů všech sportovních úrovní by doping kvůli zlepšení 

postavy brala. 

Během výzkumných studií (Slepička a kol. 1997, 1998, 1999) byla obdobná 

otázka položená studentům základních a středních škol. Respondenti v tomto případě 

uvedli, že by dopingové látky brali asi v 15% případů, necelých 30% studentů uvedlo, 

že neví, zda by doping brali nebo ne. Po realizaci preventivního antidopingového 

programu u dotazovaných mladistvých klesl počet potenciálních uživatelů dopingu  

za účelem zlepšení postavy na 10% z nich.  

Výsledky obou šetření tedy opět poukazují na pozitivní důsledky realizace 

preventivních antidopingových programů, které mohou sportovcům pomoci v utváření 

si názorů v oblasti dopingu. Vysokoškolští studenti také prokázali, oproti mladistvým, 

jasně negativní postoj k braní dopingových látek s tímto účelem. Myslím si, že získané 

výsledky odpovědí vysokoškolských studentů učitelství tělesné výchovy Pedagogické 

fakulty UK jsou uspokojivé. Případná realizace preventivních programů by mohla dále 

pomoci v rozhodování respondentům, kteří si nebyli jistí, zda by doping v tomto případě 

nebrali. Před podobným rozhodnutím se mohou ocitnout sportovci, kterým se vzdalují 

osobní stanovené cíle, a zvažují o řešení situace s pomocí užití dopingu. 

V oblasti postojů k braní jiných zakázaných látek, než jsou látky kanabinoidní, 

se ukázala tato tendence spíše jako negativní (viz otázka 7.1). Necelých 90% 

respondentů uvedlo, že nemá zkušenost s žádným typem dopingové látky. Zbytek 

sportovců uvedl následující látky, tedy: energetické nápoje, léčiva, efedrin  

a halucinogenní houby (viz otázkač. 7.2). Vzhledem k získaným odpovědím je patrné, 

že by otázka měla být formulována přesněji. Někteří sportovci totiž uvedli jako zdroj 

dopingu léčiva, z nichž většina obsahuje zakázané látky. Jedná se o běžně dostupné 

léky, které občas používá každý. Vyjma vrcholových sportovců, na jejich složení tolik 
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nehledíme. Tedy i sportovci, kteří uvedli, že se s žádnou dopingovou látkou nesetkali, 

zřejmě někdy užívali léky, které jsou ve vrcholovém sportu považovány za doping.  

Dále není zřejmé, zda respondenti, kteří uvedli jako zdroj dopingu energetické 

nápoje, skutečně znali jejich přesná složení. Doplňky stravy obecně jsou totiž někdy 

mylně považovány za doping. Některé tyto preparáty jsou zcela neškodné a neobsahují 

žádné ze zakázaných látek. Můžeme se však setkat i se suplementy, které tyto látky 

obsahují.  

 

Dotazníkové šetření dále zjišťovalo, zda byl sportovcům během jejich dosavadní 

sportovní činnosti nabídnut jakýkoliv preparát na zvýšení výkonu (viz otázka č. 12.1), 

případně v jakém sportu (viz otázka č. 12.2). Výsledky ukázaly, že alespoň jednou se 

s podobnou nabídkou setkalo 23,3% sportovců obou pohlaví. Nejčastěji (běžně) se 

s takovým jednáním setkávají sportovci vrcholoví (28,6%). Ti jsou vystaveni 

intenzivnímu tlaku na podávání rekordních výkonů. Na všech sportovních úrovních se 

nejčastěji nabídka preparátů na zvýšení výkonu objevovala u sportů: fitness  

(v posilovně), a to nejvíce u výkonnostních sportovců, dále v atletice a ve fotbale.  

Ze zjištěných výsledků v porovnání s dostupnými dokumenty, je možná patrná 

souvislost nejčastější nabídky případných anabolických látek sportovcům 

v posilovnách. Steroidy jsou využívány především pro rychlejší nárůst svalové hmoty, 

tedy nejčastěji při posilování. I výzkumné studie (Slepička a kol.) z roku 1998 zjistily, 

že mezi mládeží, která pravidelně navštěvovala fit-centra a posilovny, bylo 43% 

sportovců, kteří měli zkušenost s užitím anabolických steroidů. Steroidy patří mezi 

nejčastěji analyzované látky, jak uvedla i Světová antidopingová organizace ve svých 

dokumentech (2007).  Je patrné, že zde chybí prevence a represivní opatření v oblasti 

užívání takových látek, a to i mezi rekreačními sportovci, a v souvislosti s tím dochází 

k nekontrolovatelnému šíření dopingu. Získané výsledky šetření totiž dále ukazují, že 

průměrná znalost zdravotních rizik užívání anabolických steroidů u studentů učitelství 

tělesné výchovy (viz otázka č. 3) nepřesáhla 60%ní hranici. Ve srovnání s průzkumy 

četnosti znalostí zdravotních rizik užívání anabolických steroidů u návštěvníků 

posiloven (Nekola, 2000), kteří je znají asi z 20%, prokázali studenti evidentně vyšší 

znalost, avšak v žádném případě ne optimální. V rámci dotazníkového šetření byli 
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sportovci zároveň dotazováni na případné možnosti užívání těchto látek v období mezi 

soutěžemi (viz otázka č. 9). Z výsledků šetření je patrné, že průměrně 29% 

dotazovaných sportovců neví, zda se anabolické látky mohou v období mezi soutěžemi 

používat či ne. 10% sportovců si dokonce myslí, že se tyto látky v omezeném množství 

používat mohou. Protože se jedná o látky, o nichž se v souvislosti s dopingem mluví 

nejčastěji, předpokládala bych, že budou sportovci tyto základní informace vědět. 

Vzhledem k tomu, že všichni dotazovaní byli studenti učitelství tělesné výchovy a tyto 

postupy budou v budoucnu předávat dalším sportovcům, prokázali dotazovaní studenti 

v tomto směru základní neznalost. 
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6 ZÁVĚR 

Bylo provedeno dotazníkové šetření, které zjišťovalo aktuální znalosti a postoje 

v oblasti dopingové problematiky u studentů učitelství tělesné výchovy na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Šetření se zúčastnilo celkem 146 respondentů 

z 1. - 5. ročníku studia. Na dotazníky odpovídalo celkem 104 žen a 42 mužů ve věku  

od 19 do 30 let.  

Z výsledků šetření vyplývá, že 80,8% sportovců jasně vyjádřilo svůj názor, že by 

sportovci měli být za pozitivní dopingový nález přísně trestáni. Téměř shodně prokázali 

sportovci ve svých odpovědích negativní postoj k braní dopingových látek za účelem 

zisku určité výhody. Tedy 79,5% sportovců by nikdy nebralo dopingové látky  

za účelem vylepšení své postavy, 80,8% kvůli zisku olympijského vítězství. Více než 

17% sportovců však nebylo rozhodnuto, zda by si postavu zakázanými látkami 

nevylepšili. Podobně 13% sportovců by doping možná bralo, kdyby díky němu byli 

oceněni na olympiádě. Necelých 90% sportovců dále uvedlo, že nemají žádnou 

zkušenost s dopingovými látkami (vyjma kanabinoidních látek). Avšak v průměru 

23,3% sportovců obou pohlaví byl už někdy nabídnut nějaký preparát na zvýšení 

výkonu, nejčastěji v posilovně nebo fit-centru. Dle informací výzkumných studií  

(Slepička a kol.) užívají sportovci v posilovnách nejčastěji anabolické steroidy. 

Průměrná znalost zdravotních rizik užívání anabolických steroidů u studentů učitelství 

tělesné výchovy, kteří se šetření zúčastnili, činila necelých 60%. Dokonce 10,3% 

sportovců se domnívá, že se steroidy mohou v malém množství používat, 29% neví, zda 

jsou zakázané nebo ne.  

Výsledky dále ukázaly, že alespoň jednou v životě kouřilo marihuanu 61,6% 

sportovců, hašiš zkusilo 18,1% sportovců. Běžně marihuanu kouří 21,4% mužů a 8,7% 

žen. Průměrná znalost nežádoucích účinků kouření marihuany je však pouze 60%. 

Studenti také odpovídali, zda znají složení doplňků stravy, které si kupují. 

V průměru 42,5% sportovců obou pohlaví, kteří otázku zodpověděli nezná tato složení, 

méně pak 30,8% složení suplementů zná. 



117 
 

Mnohé získané výsledky jednoznačně potvrzují nutnost realizace dosud 

chybějících preventivních antidopingových programů na školách, při sportovním 

tréninku i během volnočasových aktivit sportovců aktivních, ale i pasivních. Celých 

80,1% sportovců, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření se nikdy nesetkalo s žádným 

takovým programem. Jejich prostřednictvím se lze seznámit s potřebnými informacemi, 

které napomáhají k vytváření vhodných postojů a systému hodnot sportovců. Realizace 

preventivních antidopingových programů je velice důležitá, neboť doping pro sport 

představuje vážnou hrozbu. 

Diplomová práce přinesla mnoho zájímavých zjištění z oblasti znalostí a postojů 

k dopingu u studentů učitelství tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK. Stanovených 

cílů diplomové práce bylo dosaženo, všechny hypotézy byly ověřeny.
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Příloha I. 

Dotazníkové šetření studentů učitelství tělesné výchovy  
Pedagogické fakulty UK v Praze  
 
Pokyny k vyplnění dotazníku: 
  

Prosím o čitelné a pravdivé vyplnění otázek v dotazníku. Jedná se o anonymní dotazníkové 
šetření, jehož výsledky budou statisticky vyhodnoceny v diplomové práci tématicky zaměřené na 
zkušenost aktivních i pasivních sportovců s dopingovými látkami. Z osobních údajů vyplňte Vaše 
pohlaví; věk; typ sportu, kterému se věnujete a úroveň, na které tento sport provozujete. 
 
 Zaškrtněte prosím vždy jednu Vámi zvolenou odpověď. V případě, že budete chtít tuto odpověď 
změnit, původní výběr 2krát přeškrtněte [(b)] a označte odpověď novou. Pokud je u otázky poznámka: 
“Více správných odpovědí“, zakroužkujte všechny odpovědi, o kterých soudíte, že jsou správné. 
 
Pohlaví (zakroužkujte)  muž x žena 
Věk:    ……….. let 
Sport:    ………………………………………………………………. 
Úroveň sportu (zakroužkujte): rekreační x výkonnostní x vrcholová  
  
 
1.1 Kupujete si v posilovnách, specializovaných obchodech doplňky výživy? 
 
a) ne, nikdy   b) občas    c) ano, pravidelně 
 
1.2 Pokud tyto doplňky kupujete, znáte jejich složení? 
 
a) ne, neznám   b) ano, znám   c) jejich složení pro mě není  
            důležité 
 
2. Víte, že se na trhu běžně prezentují a prodávají doplňky výživy pro sportovce s obsahem kofeinu 
a efedrinu? 
 
a) ne, nevím   b) vím, nekupuji je   c) vím, kupuji si je běžně 
 
 
3. Znáte některá zdravotní rizika, která jsou spojená s pravidelným užíváním anabolických 
steroidů? Zakroužkujte ve výběru všechna možná rizika, která znáte v souvislosti s užíváním těchto 
látek. (Více správných odpovědí) 
 
a) vznik rakoviny       f) padání vlasů 
b) poškození svalů i kloubů a kostí     g) slepota 
c) ztráta orientace v prostoru     h) kožní vyrážky 
d) ztráta sluchu       i) poškození vnitřních orgánů 
e) předčasné úmrtí      j) zvýšení projevu depresí 
 
 
4. Bral(a) byste dopingovou látku za účelem zlepšení postavy? 
 
a) ne, nikdy   b) ano, bral(a)   c) nevím 
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5. Mezi kanabinoidy řadíme marihuanu a hašiš. V ČR a některých dalších zemích je jejich použití 
zakázáno. Vyzkoušeli jste někdy, i pouze jednou, tyto látky? 
 
5.1 Marihuana:  
a) ne, nikdy   b) ano, méně než 5krát  c) ano, běžně 
 
5.2 Hašiš: 
a) ne, nikdy   b) ano, méně než 5krát  c) ano, běžně 
 
 
6. Znáte nežádoucí účinky užití marihuany? Zakroužkujte ve výběru všechna možná rizika, která 
znáte v souvislosti s užitím této látky. (Více správných odpovědí) 
 
a) snížení krevního tlaku      e) zvýšení krevního tlaku  
b) halucinace       f) nedoslýchavost 
c) možné dýchací obtíže      g) snížení pozornosti  
d) zhoršená koordinace pohybů     h) zvýšená únava 
  
 
7.1 Vyzkoušel(a) jste někdy nějakou dopingovou látku (mimo kanabinoidních látek)? 
 
a) ne, nikdy   b) ano, méně než 5krát  c) ano, používám je běžně 
 
7.2 O jaký typ dopingové látky se jednalo? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Myslíte si, že by měli být vrcholoví sportovci za pozitivní dopingový nález potrestáni? 
    Jak? Vyjádřete prosím stručně svůj názor k problematice. 
 
 
9. Mohou aktivní sportovci v období mezi soutěžemi používat anabolické látky? 
 
a) ne, nemohou       c) ano, mohou bez omezení 
b) ano mohou, pouze v malém množství    d) nevím 
 
 
10. Byli byste ochotni použít některý ze zakázaných preparátů, díky kterému byste se umístili na 
jednom z prvních míst na olympiádě? 
 
a) ne, nikdy   b) ano, byl(a)   c) nevím 
 
 
11. Setkali jste se někdy (škola, sportovní organizace apod..) s nějakým preventivním 
antidopingovým programem? 
 
a) ne, nikdy       c) ano, v/na ……………… 
b) ne, ale uvítal(a) bych tyto informace  d) nepovažuji tyto programy za            
     důležité  
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12.1 Setkali jste se někdy s tím, že Vám byl nabídnut jakýkoliv preparát na zvýšení výkonu? 
 
a) ne, nikdy   b) ano, jednou   c) ano, běžně 
 
12.2 Ve kterém sportu?  ……………………………………………………………….. 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku. 
 

 


