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Abstrakt 

 

Název:      Vývoj dopingu a jeho zákazu v moderním olympismu. 

Cíle:  Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou dopingu. Dílčími 

cíly je nastínit vývoj moderního olympijského hnutí a identifikovat klíčové 

body ve vývoji zákazu dopingu, které vyústily v současnou podobu 

antidopingového hnutí. 

Metody:  Jedná se o práci teoretického charakteru. K dosažení stanovených cílů byly 

použity vědecké metody historický výzkum a zkoumání dokumentů. 

Výsledky: Neustále jsou objevovány nové látky a metody, které dokáží zlepšit 

sportovní výkon. Pokud jsou ale takové prostředky užívány ve zvýšené míře, 

mohou poškodit lidský organismus. Proto je třeba střežit jejich zneužívání. 

Bohužel zásadní průlomy v zákazu dopingových látek přišly až poté,                      

co mnoho dopujících sportovců zaplatilo nejvyšší daň. Zásadní roli 

v procesu zakazování dopingu sehrál Mezinárodní olympijský výbor, z jehož 

iniciativy vznikla v roce 1999 Světová antidopingová agentura.                    

Ta v současné době zajišťuje opravdu fungující boj proti dopingu ve sportu. 

Klíčová slova:  Doping, zakázané látky, antidopingová politika, olympijské hnutí, 

MOV, WADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
Title:  Development of doping and its prohibition in modern Olympism. 

 

Objectives: The main goal of the thesis is to present issues of doping. Partial goal             

is to outline the development of the modern Olympic Movement             

and to identify the principal points in the development of doping             

ban, which resulted in the current form of the anti-doping movement. 

 

Methods:  This is a theoretical thesis. The scientific methods of historical research 

and document analysis were used to achieve the targets. 

 

Results: New substances and methods, that can improve athletic performance,                

are constantly discovered. However in case of excessive use, these 

substances can harm human body. Therefore it is necessary to guard their 

abuse. Unfortunately the biggest breakthroughs in doping prohibition came 

after athlete´s deaths (caused by doping). International Olympic 

Committee played a fundamental role in the process of doping ban.         

IOC initiated establish of the World Anti-Doping Agency in 1999.    

WADA currently provides a really efficient fight against doping in sport.  

 

Keywords:  Doping, prohibited substances, anti-doping policy, Olympic Movement, 

IOC, WADA. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CAS Arbitrážní soud pro sport (Court of Arbitration for Sport) 
ČOV Český olympijský výbor 
ČR Česká republika 
dEPO darbepoetin 
EPO erytropoetin  
FIMS Mezinárodní federace sportovního lékařství (Fédération Internationale de 

Médecine du Sport) 
FIS Fédération Internationale de Ski 
FSH folikuly stimulující hormon 
hGH růstový hormon 
IAAF Mezinárodní atletická federace (International Association of Athletics 

Federations) 
ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 
LH luteinizační hormon 
LOH letní olympijské hry 
MOV Mezinárodní olympijský výbor (= IOC, International Olympic Committee) 
ml mililitr (jednotka objemu, 1ml = 10-3l) 
MS mistrovství světa 
MSF mezinárodní sportovní federace 
ng nanogram (jednotka hmotnosti, 1ng = 10-9g) 
NOV národní olympijský výbor 
OH  olympijské hry 
OSN Organizace spojených národů (= UN, United Nations) 
OV organizační výbor 
RE Rada Evropy 
THC tetrahydrokanabinol 
UCI Mezinárodní cyklistická federace (Union Cycliste Internationale) 
UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) 
WADA Wordl Anti-Doping Agency (Světová antidopingová agentura) 
WHO World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace) 
ZOH zimní olympijské hry 
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1  ÚVOD 

Sport je dnes obrovský fenomén a neodmyslitelná součást naší kultury. Shledáváme 

se s ním denně v novinách a televizi, je předmětem trávení našeho volného času. Někdy 

ho sami aktivně provozujeme a jindy v roli pozorovatelů spoluvytváříme jeho diváckou 

atmosféru. 

Za největší pozitiva sportu já osobně považuji radost z pohybu, pocit svobody,          

rovnocennost jednotlivých účastníků a také posilování vlastního zdraví. Ovšem s tím, 

jak vrcholový sport a jednotlivé sportovní hvězdy přitahují pozornost fanoušků a médií, 

roste tlak na sportovní výkon, sport se stává pouhým spotřebním artiklem                        

a jsou do něj vnášeny negativní aspekty jako doping či úplatky. 

A právě problematice dopingu se budu věnovat v této práci. Sám provozuji sport     

na výkonností úrovni, zajímám se o oblast fitness a vyhledávám různé druhy cvičení. 

Aby člověk mohl ve sportovní hře i v posilovně podávat dobré výkony, je zapotřebí 

kvalitní a pravidelný trénink, odpovídající regenerace, spánek a rovněž vyvážená strava. 

Pokud sportovec tyto podmínky dlouhodobě naplňuje, dostane se časem                        

na hranici své výkonnosti. Přirozenou touhou sportovce však není stagnace                

(byť na kvalitní výkonnostní úrovni), nýbrž neustálé zlepšování se. Proto sportovci 

hledají způsoby, jak tohoto dosáhnout. Východiskem pro některé z nich může              

být užívání různých látek, které stimulují nabuzení organismu, nárůst svalové hmoty 

nebo urychlují regeneraci. 

Problém ale spočívá v tom, že (dlouhodobé a nadměrné) užívání mnoha takovýchto 

látek může způsobovat zdravotní potíže a celkově poškodit lidské zdraví,                      

což je v rozporu se základním benefitem sportu, což je podpora zdraví (nikoli jeho 

devastace). Proto jsou látky, kterými člověk sice docílí zvýšení sportovní výkonnosti     

ale zároveň riskuje poškození zdraví, považovány za nežádoucí a jejich užívání              

je vlastně podvodem a porušováním sportovní etiky. Právě ochrana zdraví sportovců      

je důvodem, proč je nutné nebezpečné látky zakazovat a jejich zneužívání kontrolovat         

a trestat. 

V návaznosti na výše zmíněné mě vždy zajímalo, kterými látkami si člověk může 

zlepšit sportovní výkonnost či výkon, které látky a jak poškozují lidský organismus. 

Toto a zároveň proces postupného odhalování a zakazování jednotlivých látek či metod 

je předmětem mé práce. 



11 

Nejvýznamnější sportovní událostí na celém světě jsou bezesporu olympijské hry 

(dále OH). Účastnit se tohoto podniku je pro každého sportovce snem a poctou, každý 

zde chce podat co nejlepší výkon. Navíc je zde zastoupena drtivá většina existujících 

sportovních odvětví a účastní se téměř všechny země světa. Aby si OH udržely dobrou 

pověst, je nezbytné dbát na dodržování fair play a vyhýbat se skandálům. Proto             

je v zájmu olympijského hnutí i boj proti dopingu. Jednotlivé Olympijské hry často 

představují jakési milníky nejen v dosahování sportovních výkonů, ale také milníky 

v antidopingové politice. V této práci se pokusím sledovat postupný vývoj 

antidopingové politiky právě na pozadí olympijských her. 

Pokusím se také o jakousi společenskou reflexi. Domnívám se, že dnes je doping 

vnímán jako jednoznačně negativní aspekt, ovšem nebylo tomu tak vždy. V samém 

počátku užívání „dopingových“ látek se například vůbec nevědělo o jejich negativních 

důsledcích a nebyl tedy důvod jejich užívání omezovat či zakazovat. Myslím,               

že by bylo zajímavé pozorovat, jak společnost postupně docházela k přeměně v tomto 

přesvědčení a jakým způsobem a v jaké době dospěla k odsouzení dopingu. 
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2  SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

Informační zdroje ke zvolenému tématu jsou poměrně široké a různorodé. 

K dispozici jsou jak v tištěné, tak elektronické podobě a čtenář si může vybírat            

z dat v českém i anglickém jazyce. Tématicky lze použité prameny rozdělit do níže 

uvedených kategorií. 

1) Metodologie - Pro tuto oblast jsem čerpal především z Kvalitativního výzkumu 

HENDLA (2012). Kniha předkládá ucelený přehled o veškerých metodách 

kvalitativního výzkumu a rovněž poukazuje na určité charakteristické odlišnosti      

od metod výzkumu kvantitativního. Uvedené informace se v podstatě shodují 

s pohledem MIOVSKÉHO (2005) i STRAUSSE a CORBINOVÉ (1999). Mnou 

použité kvalitativní metody jsou historický výzkum a zkoumání dokumentů. 

Podrobnější informace o těchto metodách jsem hledal také v literatuře zahraniční. 

Tu reprezentují především BERG (1998) a MAYRING (1990). Text práce               

je celkově vystavěn dle zásad uvedených na webu Fakulty tělesné výchovy a sportu 

v Praze (Metodologie bakalářské a diplomové práce ©2012). 

Veškerá použitá literatura je samozřejmě citována – konkrétně dle citačních 

norem ISO 690 a ISO 690-2. Podrobný návod, jak se normy užívají jsou včetně 

praktických příkladů k prostudování např. v elektronické dokumentu portálu 

citace.com (Bibliografické odkazy a citace dokumentů ©2011). 

2) Doping obecně – Obecná problematika dopingu je v literatuře velmi dobře 

zmapována. NEKOLA (2008) i PYŠNÝ (2006) poskytují obdobný pohled na věc, 

přičemž doping vysvětlují tak, jak je definován v mezinárodních smlouvách             

a zevrubně popisují dopingové látky tak, jak jsou uvedeny na Seznamu zakázaných 

látek a metod dopingu (dále jen Seznam nebo Seznam zakázaných látek) Světové 

antidopingové agentury (WADA). Oba autoři se shodují také v jejich účincích         

na výkonnost a negativním vlivu na lidské zdraví. SLEPIČKA (2000) naproti tomu 

vychází z psychologického pohledu na věc. Rozebírá spíše příčiny, proč člověk 

dopingu podléhá a často doping srovnává s drogami. Uvádí přitom,                          

že obě problematiky jsou velmi úzce propojeny. Opakovaně užívá formulaci,           

že nelze bojovat proti dopingu, aniž bychom bojovali proti drogám. Ze zahraniční 

literatury mě zaujal SPITZER (2006), který se zabývá dopingovými kontrolami 
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v Evropě, přičemž srovnává provádění antidopingové politiky v různých zemí 

starého kontinentu. 

Kromě oficiálně uznaných a zakázaných dopingových látek jsem se také snažil 

nalézt informace o látkách, které v současné době na Seznamu zakázaných látek 

nefigurují, ovšem o jejich dopingových účincích se diskutuje. Stejně tak se často 

hovoří o „pochybném“ složení některých potravinových doplňků, které jsou 

nabízeny ve fitcentrech. Informace pro tuto oblast jsem hledal především                 

na internetových stránkách, které se zabývají oblastí fitness, poskytují rady v oblasti 

stravování a vysvětlují účinky jednotlivých látek obsažených v potravinových 

doplňkách (Vše o cvičení, posilování a také o svalech ©2013). Doplňující informace 

o těchto látkách poskytla otevřená internetová encyklopedie (Wikipedie            

©2001-2013). 

3) Olympijské hnutí - Informace pro tuto oblast jsem čerpal z více zdrojů. Historické 

pozadí a antickou inspiraci moderního olympismu dobře popisují KÖSSL, 

ŠTUMBAUER a WAIC (2008) a také DOVALIL (2004). Autoři shodně uvádějí,                

že hry ve starém Řecku sloužily k uctívání božstev a většinou byly jejich součástí 

náboženské obřady. V průběhu starověkých olympijských her platil zákaz veškerých 

válečných bojů, neboť byl vyhlášen posvátný mír ekecheria.  

Současné fungování olympijského hnutí a jednotlivé olympijské rituály jsou 

nejlépe popsány přímo v Olympijské chartě (1993), což jsou vlastně stanovy             

a zakládající dokument Mezinárodního olympijského výboru (dále MOV). Za více 

než stoletou existenci olympijského hnutí prodělal text charty některé změny, 

nicméně základní body a olympijské ideály (olympijské hry jakožto prostředek 

šíření míru a přátelství mezi národy) zůstávají zachovány. Základní informace         

o olympijském hnutí včetně aktuálních novinek nabízí oficiální webové stránky 

MOV (www.olympic.org). 

Pro získání podrobných informací o jednotlivých OH nejlépe slouží kroniky 

Olympijských her. K dispozici je jich celé řada, což svědčí o obrovské popularitě 

OH. Většinou se jedná o knihy velkého formátu s množstvím obrázků a zevrubným 

popisem průběhu nejdůležitějších okamžiků jednotlivých her. Nejčastěji jsem čerpal         

z SCHALLERA a KOVÁŘE (2003) a také (opět) z oficiálního webu MOV. 

Samostatné knihy byly vydány rovněž po každých jednotlivých hrách. Informace 
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jsou zde o něco podrobnější, většinou popisují průběh jednotlivých dnů her, 

nastiňují politické pozadí doby a také obsahují kompletní výsledkové listiny. 

Konkrétně mohu uvést např. Soul 88: hry XXIV. Olympiády (KRŠÁK 1989). 

4) Vývoj dopingu - Autoři zmínění v bodě 2 nabízejí také stručný pohled do historie 

dopingu. Ovšem daleko podrobněji zpracovává historii dopingu videonahrávka 

KÖSSLA (1996). Jsou zde vylíčeny pravěké počátky užívání stimulujících látek     

při náboženských obřadech, počátky užívání přírodních látek v moderním sportu 

(např. strychnin v cyklistice), systematické zneužívání dopingu a chemická výroba 

syntetických prostředků během studené války až po nejznámější dopingové aféry 

konce minulého století (Ben Johnson na OH v Soulu 1988). Zajímavostí                  

je, že jako první doping v moderním sportu je zde uvedeno nadopování dostihových 

koní. Stejný autor vydal také odborný článek v časopisu Sport report (KÖSSL, 

1995), kde podrobněji rozebírá také vývoj zákazu dopingu.  

WILSON a DERSE (2001) se ve své publikaci Doping in elite sport zákazu 

dopingu věnují rovněž, přičemž velmi podrobně zachycují roli MOV. Pokroky          

a novinky antidopingové politiky zaznamenávají podrobně rok po roce. 

5) Současná antidopingová politika - Základním pramenem pro pochopení 

současného fungování antidopingové politiky je Světový antidopingový kodex 

(2009). Ten je spolu s ostatními dokumenty ke stažení na webových stránkách 

Českého antidopingového výboru (www.antidoping.cz/formulare). K nahlédnutí 

jsou zde také ostatní významné mezinárodní dokumenty jako Mezinárodní úmluva  

o dopingu UNESCO (2005), Olympijská charta proti dopingu (1988)                        

či Antidopingová úmluva Rady Evropy (1989). Základní informace o boji proti 

dopingu jsou samozřejmě také na oficiálních stránkách Světové antidopingové 

agentury (www.wada-ama.org). Odtud je také možno stáhnout aktuální Seznam 

zakázaných látek a metod dopingu (2013). Webové stránky obou zmíněných 

antidopingových organizací samozřejmě popisují současnou podobu boje 

s dopingem a definují svou vlastní úlohu v něm. 

Problémem postavení dopingu v právním řádu České republiky se zabývá ve své 

rigorózní práci NEKOLOVÁ (2003). Poukazuje zde především na to, že kromě 

sportovních pravidel zasahuje manipulování s dopingovými a drogovými látky       

do ostatních právních předpisů. Zatímco porušení dopingových pravidel                 
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má za následek ryze sportovní postih (většinou zákaz činnosti na určitou dobu), 

v případě nedovoleného nakládání s drogovými látkami hrozí provinivšímu se také 

tresty odnětí svobody. To potvrzuje i diplomová práce JINDROVÉ (2010). Stále 

znatelnější je také snaha trestat nejen samotné provinivší se sportovce,                    

ale především lidi, kteří je k dopingu nabádali a napomáhali jim. Může se jednat        

o trenéry, lékaře, členy sportovních organizací, nebo dokonce rodinné příslušníky. 

Takový prohřešek je navíc daleko závažnější, jedná-li se o nezletilého sportovce. 

6) Doping na Olympijských hrách - Toto téma podrobně popisuje tisková zpráva 

WADA (Factsheet ©2012), která přehledně zachycuje počty dopingových nálezů         

a provedených dopingových kontrol na jednotlivých hrách. Stejná data zpracovává 

ve své diplomové práci také SCHWARZER (2009), který dopingové nálezy 

analyzuje také z hlediska výskytu v jednotlivých sportovních disciplínách. Dále 

vypichuje nejčastěji zneužívané dopingové látky a také zjišťuje ze kterých zemí 

nejčastěji dopingoví hříšníci pocházejí.  

O jednotlivých dopingových skandálech se lze snadno dočíst na sportovních 

zpravodajských serverech (např. www.idnes.cz) nebo na stránkách příslušných 

sportovních federací po zadání hledaného klíčového slova (např. zadáním klíčového 

slova „Armstrong“ na webových stránkách mezinárodní cyklistické federace 

www.uci.ch lze nelézt podrobné informace o dopingové aféře jmenovaného 

cyklisty). 

Jsem přesvědčen o tom, že poskládáním jednotlivých informací z výše uvedených 

oblastí byl utvořen jeden tematicky uzavřený celek, který poskytuje vyčerpávající 

informace o zkoumané problematice. 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavní cíl práce je seznámit čtenáře s problematikou dopingu. Dalšími                  

cíly je nastínit vývoj moderního olympijského hnutí a identifikovat klíčové body            

ve vývoji zákazu dopingu, které vyústily v současnou podobu antidopingové politiky. 

 

K dosažení vytyčených cílů práce je třeba rozdělit je na jednotlivé dílčí úkoly: 

1) vymezení základních termínů souvisejících s danou problematikou na základě 

poznatků získaných z odborné literatury; 

2) obecný výklad dopingové problematiky: 

a) definice dopingu, 

b) důvody užívání dopingových látek, 

c) přehled dopingových látek a metod, jejich vliv na zdraví a výkon sportovce; 

3) seznámení s vývojem olympijského hnutí 

a) vznik a vývoj prvních novodobých her v návaznosti na řecký vzor, 

b) humanistické myšlenky olympismu; 

4) rozbor mezinárodní antidopingové politiky 

a) instituce zabývající se bojem s dopingem, 

b) listiny zachycující zákaz dopingu. 
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4  METODIKA PRÁCE 

Aby bylo možné nalézt a popsat postupy, vhodné pro sepsání tématicky takto laděné 

práce, je třeba ji nejprve někam zařadit. Dle Metodologie bakalářské a diplomové práce 

(©2012) se závěrečné práce dělí na empiricko-teoretické a teoretické. 

Empiricko-teoretické práce jsou založeny na orientačních, dílčích či ucelených 

výzkumech a na různých výzkumných šetřeních, zatímco teoretická práce uceleně 

zpracovává, třídí a kriticky analyzuje přehled poznatků o závažném a aktuálním 

odborném tématu. 

Pro sepsání práce bylo použito dostupných dat z již existující literatury                      

a dokumentů. V závislosti na výše zmíněném je tedy jasné, že se jedná o práci 

teoretickou. 

Každá kvalitní práce se opírá o vědecký výzkum. Základními dvěma typy výzkumu 

jsou kvalitativní a kvantitativní výzkum. PUNCH (2008, s. 12) zjednodušeně říká,       

že kvantitativní výzkum zkoumá data v podobě čísel (nebo měření), zatímco kvalitativní 

výzkum zkoumá data nejčastěji v podobě textu. 

HENDL (1997, s. 12) jde více do hloubky. Kvalitativní výzkum definuje               

jako „popis a interpretaci sociálních nebo individuálních lidských problémů                   

a jeho podstatou je vytvoření komplexního, holistického obrazu o zkoumaném 

problému.“ Snahou kvalitativního výzkumu je porozumění jevům, které zkoumá, často 

se také snaží o jejich vysvětlení. Zato kvantitativní výzkum definuje jako: „ověřování 

platnosti teorií“. Tyto teorie jsou konstruovány pomocí konceptů, měřené čísly, 

analyzované vzápětí pomocí statistických procedur.  

Také STRAUSS a CORBINOVÁ (1999, s. 10) uvádějí, že „při kvalitativním 

výzkumu nezískáváme výsledky pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace.“ Dodávají, že kvalitativní výzkum se může týkat života lidí, chodu 

organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů. Data pro kvalitativní výzkum 

jsou nejčastěji získávána rozhovorem, pozorováním a analýzou dokumentů. Z výše 

uvedeného vyplývá, že charakter mé práce odpovídá rysům výzkumu kvalitativního. 
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Dále můžeme konstatovat, že pro tvorbu práce byly využity dvě vědecké metody 

kvalitativního výzkumu: 

 historický výzkum, 

 zkoumání dokumentů. 

4.1  Historický výzkum 
Historický výzkum se zabývá tím, co se stalo v minulosti. Na otázku,                    

proč se v současné době zabývat minulostí a pitvat staré události lze odpovědět 

poučkou, že „současnost má své kořeny v minulosti“ či citátem Aloise Jiráska: 

„abychom pochopili současnost, je zapotřebí lépe poznat minulost“.  

Historický výzkum lze použít pro objasnění příčin, kořenů a zdrojů současných 

fenoménů (HENDL 2012, s. 132). Americký metodolog BERG (1998, s. 246) k této 

metodě poznamenává: „Historická metoda může být použita k získání informací, které 

jinak nejsou pro výzkumníky dostupné. Nabízí prostředky pro zodpovězení otázek            

a získání řešení, jež častou zůstanou nepovšimnuty. Síla historického výzkumu spočívá 

v jeho aplikovatelnosti v nejrůznějších oblastech a v množství informací a poznatků, 

které jím lze získat.“ 

FRAENKEL a WALLEN (1993, s. 316) definují historický výzkum jako: „proces 

systematického popisu a přezkoumávání minulých událostí nebo kombinací událostí 

s cílem podat zprávu o tom, co se v minulosti stalo.“ Nejde ale pouze o shromažďování 

a evidenci dat, ale jde také o jejich interpretaci. Badatel vyhledává a využívá ověřená 

fakta, aby rekonstruoval historické události a pokusil se vyložit jejich                           

vliv na současnost. 

HENDL (2012, s. 133) uvádí šest cílů historického výzkumu: 

1) odpovědět na určité otázky, 

2) odhalit neznámé souvislosti, 

3) nalézt vztahy mezi minulostí a přítomností, 

4) zaznamenat a vyhodnotit činy jedinců, skupin a institucí, 

5) navrhovat, uplatňovat nebo hodnotit teorie při interpretaci událostí, 

6) přispět k porozumění kultury, v níž žijeme nebo která je nám cizí. 
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Proces historického výzkumu lze shrnout do následujících tří etap: 

1) vyhledávání pramenů, 

2) kritika pramenů, 

3) interpretace. 

Vyhledávání pramenů znamená nashromáždění co nejvíce relevantních informací. 

Kritika pramenů znamená posouzení jejich pravosti a správnosti. Při závěrečné 

interpretaci se autor snaží objektivně rekonstruovat historické události a přednést 

souvislosti, které k nim vedly. MIOVSKÝ (2005, s. 94) chápe interpretaci jako „snahu 

něco pojmově zpracovat, nově nahlédnout a uchopit“.  

HENDL (2012, s. 135) rozlišuje následující druhy pramenů: 

 dokumenty (napsané nebo tištěné materiály, zhotovené v minulosti), 

 numerické záznamy (obsahují statistická data v tištěné podobě), 

 orální výpovědi (zahrnují výpovědi svědků), 

 předměty (objekty, jejichž fyzické nebo vizuální charakteristiky mohou 

přinést informaci o minulosti). 

Pro vytvoření této práce pracuji především s dokumenty. Analýza dokumentů          

je také druhou metodou, která z metodologického hlediska byla při sestavování práce 

využita. Věnuji jí proto následující řádky.  

4.2  Zkoumání dokumentů 
HENDL (2012, s. 130) definuje dokument jako „vše napsané nebo prostě 

zaznamenané“. Spadají sem knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, 

deníky, plakáty, obrazy, texty. Také však filmy, magnetofonové pásky, nářadí, stavby, 

umělecké předměty atd. Obecně lze za dokumenty považovat veškeré stopy lidské 

existence. Největší výhodou této kvalitativní metody tedy je, že k získání informací není 

třeba provádět měření a testy. 

Německý metodolog MAYRING (1990, s. 112) uvádí následující fáze v procesu 

zkoumání dokumentů: 

1) definice výzkumné otázky, 

2) definice dokumentu (je žádoucí vyhledat všechny relevantní dokumenty), 

3) kritika pramenů, 

4) interpretace dokumentů zaměřená na hledání odpovědi na položené otázky       

a vypracování zprávy. 
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Zde můžeme vidět analogii s historickým procesem dle HENDLA (2012), 

zmíněného na předchozí stránce. Z toho vyplývá, že obě uváděné metody spolu úzce 

souvisí, často se prolínají a doplňují. 
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5  DOPING 

5.1  Pojem doping 
Definice dopingu prošla za několik posledních desetiletí mnoha změnami.               

Je to dáno postupným nárůstem zkušeností s podvody a snahou co nejpřesněji tento 

negativní aspekt sportu vymezit a umožnit tak jeho kontrolu a následné sankce. 

Antidopingový kodex olympijského hnutí (1999) definoval doping jako:  

„1. užití prostředků (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.“ 

Jelikož tato definice hovoří o užití zakázaných prostředků, je její nedílnou součástí 

také seznam zakázaných látek a metod, které jsou považovány za doping. O Seznamu 

zakázaných látek a metod dopingu podrobněji pojednává kapitola 5.3. Nejvyšším orgán 

antidopingové politiky je v současné době WADA. Její definice dopingu je značně 

rozsáhlá, proto je podrobně rozebrána až v kapitole 10.4. 

Kodex sportovní etiky, který přijala Rada Evropy v roce 1992 uvádí, že doping        

je mimo jiné „lží o možnostech člověka“. Podobně se k této problematice staví také 

SPITZER (2006, s. 15). Ten o dopingu říká, že „je absolutně nečestný, porušuje 

spravedlivou soutěž a dopující sportovci odstavují ty poctivé od rovných příležitostí, 

medailí a reklamních smluv“. Zásadní v obou těchto pojetí je fakt, že doping považují 

za ryzí podvod. Sport jako takový, provozovaný miliony lidí na celém světě,                   

je především zábavou, prostředkem odreagování se, obohacením prožitkové sféry, 

utužením zdraví a prevencí řady civilizačních chorob. Doping ale porušuje ducha 

sportu, je to snaha dopomoci si k lepším výkonům jinak než poctivým tréninkem a fair 

play. 

DOVALIL (2004, s. 198) se navíc domnívá, že zásada fair play se netýká                  

jen přímých účastníků soutěže, ale každého, kdo má vliv na utváření a fungování sportu 

(trenéři, funkcionáři, žurnalisté, organizátoři, obchodníci, a ve sportu mládeže 

pochopitelně také rodiče). 

SLEPIČKA (2000, s. 57) nevidí problém v samotné existenci dopingových látek, 

nebo v nebezpečí dosahovat lepších výkonů pomocí různých preparátů. Problém podle 
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něj je v míře věcí. Většina dopingových látek je v určité minimální dávce pro tělo 

neškodná, v některých případech se dokonce jedná o léčiva. Ovšem s tím, jak narůstá 

pozitivní vliv látky na výkon, má sportovec snahu dopřávat si větší dávky a přehlížet  

postupně narůstající negativní projevy, které zvýšené dávkování přináší. Navíc            

zde existuje nebezpečí propuknutí závislosti. Jako problém tedy autor vidí především 

nenasytnost lidem vlastní a fakt, že určení množství, při kterých jsou látky neškodné        

a kdy začínají tělo devastovat je individuální a velmi těžko se určuje. 

Samotné slovo „doping“ má původ ve vlámském „doop“. To označovalo 

povzbuzující odvar z bylin a kořínků. Podobně africké slovo „dop“ znamenalo druh 

pálenky používané při náboženských obřadech (JAKUBEC 2007). 

5.2  Důvody užívání dopingových prostředků 
Základním důvodem užívání dopingových látek a metod je zvýšení výkonu nebo 

výkonnosti sportovce, přičemž výkon znamená aktuální počínání si v soutěži, 

výkonnost je dlouhodobý předpoklad pro podání výkonu. Sportovec svou výkonnost 

zvyšuje za účelem uspokojení potřeby pohybu a uspokojení touhy po vítězství.             

To je v dnešní komercionalizované době u úspěšných sportovců umocňováno získáním 

společenské prestiže a ekonomického profitu (PERIČ a DOVALIL, 2010). 

To, zda sportovec sáhne po užití dopingových látek záleží především na jeho 

osobnosti, vlivu společenského, sportovního a ekonomického prostředí. Výkonnost 

sportovce určují vrozené anatomicko-fyziologické předpoklady (hmotnost, výška, 

rychlost, vytrvalost) a psychické předpoklady (tréninková morálka, vůle po vítězství). 

Motivem k propadnutí dopingu může být pro sportovce frustrace z vlastních  špatných 

sportovních výsledků nebo pocit, že si takto ostatní soupeři pomáhají a on nemá jinou 

možnost, jak v dopingem prorostlém prostředí uspět. Rovněž zde může být snaha uměle  

prodloužit končící sportovní kariéru.  

Prostředí sportu je určité mikroklima, kde se sportovec pohybuje. Utváří ho jeho 

kolegové, trenéři, lékaři, soupeři atd. Všichni tito lidé vytváří tlak na výkon sportovce. 

Navíc pokud je to profesionál, je pro něj sport i prostředkem obživy. Pod tíhou těchto 

tlaků může dojít k úmyslnému požití dopingu. Někteří ambiciózní trenéři navíc 

dopingové látky podstrkují sportovcům i bez jejich vědomí.  

O dopingu lze hovořit pouze u sportu výkonnostního. Ten má přesně stanovená 

technická pravidla provádění a organizační pravidla účasti. Tím se liší od sportu 
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rekreačního, kde panuje značná volnost, výkon není tím hlavním a tudíž ani doping není 

jeho akutní problematikou (NEKOLA, 2008).  

S tímto tvrzením ale nesouhlasí KÖSSL (1995, s. 101). Tvrdí, že „doping dnes        

již není problém vrcholového sportu, ale sportu všech úrovní, tedy i sportu                   

tzv. pro všechny“. Jako příklad uvádí fitcentra, kde jsou běžně užívány a doporučovány 

různé (často pochybné) preparáty pro povzbuzení a nárůst svalů, stejně jako prostředky 

léčby otylosti u dospělých i mládeže. Navíc tím, že neregistrovaní amatérští sportovci 

nejsou nikým kontrolováni, roste riziko neodborného užívání a následného poškození 

zdraví. Podle článku na britském sportovním webu je prokázáno, že v Anglii celých      

5% mužů do 30 let užívá steroidy (Transparency data ©2013). 

5.3  Dopingové prostředky – vliv na výkon a zdravotní rizika 
  Aby čtenář lépe pochopil, co je to samotný doping, co vede sportovce k užívání 

dopingových látek, jaká jsou rizika užívání jednotlivých látek a tudíž proč je třeba 

doping kontrolovat a perzekuovat, považuji za nutné představit v této kapitole 

jednotlivé dopingové látky. Zároveň se pokusím vysvětlit, pomocí jakých mechanismů 

uvnitř lidského těla mohou stimulovat sportovní výkon a jaká skýtají zdravotní rizika. 

Seznam zakázaných látek a metod vydává každoročně WADA. Aby byla látka         

na seznam zařazena, musí splňovat alespoň dvě z následujících tří podmínek: 

• má potenciál zvýšit sportovní výkon, 

• použití představuje skutečné nebo potenciální riziko pro zdraví sportovce, 

• použití poškozuje ideu ducha sportu. (Světový antidopingový kodex 2009). 

Látka může být zařazena také v případě, že maskuje jinou zakázanou látku nebo 

metodu. Seznam je platný pro všechna sportovní odvětví, pro určité sporty mohou        

být dokonce zařazeny některé látky nebo metody navíc (např. alkohol u motoristických 

sportů). 

Seznam je členěn na látky a metody, které jsou zakázány neustále a látky a metody, 

které jsou zakázány jen v době soutěží. Seznam není úplným výčtem všech zakázaných 

látek, skupina zpravidla obsahuje dovětek „a látky s podobným složením či účinkem“ 

pro případ užití látek, které při tvorbě seznamu nebyly dosud známy. Zamezuje             

se tak situacím, kdy sportovci s cílem podvádět užívali nově objevené látky, přičemž      

se vymlouvali, že se nejedná o dopingové prostředky. 
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Mezi látky zakázané stále patří (PYŠNÝ 2006, s. 15): 

a) Anabolické látky 

Sportovci je zneužívají, protože urychlují regeneraci unaveného organismu              

a přispívají k růstu svalů a tudíž i síly. Dělí se dále na androgenní anabolické steroidy    

a ostatní anabolické látky. Mezi androgenní anabolické steroidy patří např. testosteron, 

nandrolon a trenbolon. Charakteristické pro ně je, že vytváří maskulinní znaky               

a  podporují tvorbu tkání syntézou bílkovin v organismu. Mezi ostatní anabolické látky 

patří např. clenbuterol. Jedná se o antiastmatikum patřící mezi beta 2-agonisty, ovšem 

ve velkém množství vyvolává anabolický efekt. 

Anabolické látky se užívají buď orálně nebo injekčně. Anabolické steroidy byly 

hojně zneužívány v období padesátých až devadesátých let, vzhledem k pokroku 

testovacích metod počet takto provinivších sportovců klesá. Nadměrné užívání anabolik 

může vést k řadě závažným poruchám organismu: kornatění tepen, tvorba ledvinových 

kamenů, tvorba cyst a nádorů v játrech, rozvoj hepatitidy a rakoviny kůže, zvýšená 

produkce akné, nekontrolovatelné změny nálad, agrese. U mužů může vést k poklesu 

tvorby spermií až neplodnosti, u žen k poruchám menstruačního cyklu. Nadměrný 

nárůst svalů a nedostatečné vyvinutí okolních tkání může vést k celkovému poškození 

pohybového aparátu. 

b) Hormony a příbuzné látky 

Pyšný (2006, s. 30) považuje tuto skupinu dopingových látek za v současné době 

nejnebezpečnější. Argumentuje tím, že některé hormony nelze v těle zjistit nebo mají 

tak krátký poločas rozpadu, že je v těle sportovce lze zjistit pouze několik desítek minut 

či hodin po požití.  

Patří sem následující látky: 

- erytropoetin (EPO) – stimuluje tvorbu červených krvinek, čímž zabezpečuje 

lepší okysličování organismu v průběhu vytrvalostních sportů (cyklistika, 

běžecké lyžování, vytrvalostní běh). Riziko spočívá ve zhuštění krve a zvýšení 

jejího tlaku, což nadměrně zatěžuje oběhový systém, může způsobit křečové 

stavy a alergické reakce, infarkt myokardu nebo dokonce selhání organismu; 

- růstový hormon (hGH) – podporuje růst svalové hmoty, také napomáhá 

odbourávání tuků. Jeho anabolický efekt je sice nižší než u steroidů, ale díky 

horší prokazatelnosti jej velmi často nahrazuje. U dětí s nedokončeným vývojem                 

a mládeže může způsobit nadměrný růst kostí a extrémně vysoký vzrůst 
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(gigantismus), u dospělých způsobuje akromegalii (nadměrný růst          

akrálních - koncových částí těla jako jsou ruce, nohy, uši, brada, nos atd.);  

- gonadotropiny – zakázány jen u mužů. Stimulují u nich totiž tvorbu testosteronu  

ve varlatech. Patří sem luteinizační hormon (LH) a folikuly stimulující hormon 

(FSH). Mohou vést ke snížení tvorby spermií a gynekomastii (nadměrné 

zvětšení mužských prsních žláz); 

- inzulín – je produkován slinivkou, umožňuje metabolismus cukrů, čímž dodává 

svalům energii potřebnou pro jejich práci. Rovněž zlepšuje syntézu 

aminokyselin, což vede k anabolickému efektu. V nepřiměřeném množství        

ale způsobuje hypoglykemii, která bývá provázena únavou, poruchami vidění, 

třesem, bolestí hlavy a pocitem celkové slabosti; 

- kortikotropiny – mají výrazné protizánětlivé působení, zlepšují rekonvalescenci           

a regeneraci svalů. Vedou ale k úbytku svalové hmoty a zvýšenému ukládání 

tuků v těle. Podporují osteoporózu (řídnutí kostní tkáně), atrofii (úbytek živých 

tkání) kůže, poruchy srdečního rytmu, výskyt akné a náhlé změny nálad. 

c) Beta-2 agonisté 

Jedná se o látky primárně určené k léčbě astmatu. Ve sportu se zneužívá jejich 

schopnost rozšířit dýchací cesty a tím lépe okysličovat organismus. V dávkách, které     

až stonásobně převyšují léčebné užití mohou způsobovat i anabolický efekt. 

Nejtypičtějším zástupcem je clenbuterol. K jeho negativním účinkům patří závažné 

změny chování jedince spočívající v bolestech hlavy, zrychlené srdeční fekvenci, bušení 

srdce, nervozitě, napětí a svalovém třesu. Delší užívání může vést ke vzniku arytmií       

a hypertrofii srdce. 

d) Látky s antiestrogenní aktivitou 

Slouží k potlačení účinků ženských hormonů a stimulují produkci mužských 

hormonů, které mají anabolické efekty. Nejtypičtější jsou tzv. inhibitory aromatáz 

(anastozol, letrozol). Způsobit mohou alergické kožní projevy, ospalost, zažívací potíže, 

nechutenství a zvracení, bolesti svalů a kloubů.  

e) Diuretika a ostatní maskovací látky 

Diuretika stupňují množství vylučované moči, čímž jednak snižují tělesnou 

hmotnost (žádoucí ve sportech s váhovými kategoriemi) a zároveň odstraňují odpadní 

metabolity ostatních dopingových látek. Ostatní maskující látky upravují složení krve    

či moči tak, že znesnadňují detekci dopingových metabolitů. Patří sem např. 
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acetazolamid a metolazol. Diuretika ale mohou způsobit dehydrataci organismu, 

vypuzování minerálních látek (hl. sodíku a draslíku) způsobuje poruchy ledvin               

a svalové křeče. Dochází k poklesu krevního tlaku, zažívacím potížím atd. 

Metody zakázané stále zahrnují (PYŠNÝ 2006, s. 56): 

- zvyšování přenosu kyslíku - tzv. krevní doping. Jedná se o auto či hetero 

transfuzi, kdy je sportovci vpravena vlastní či cizí krev, která je buď dobře 

okysličena nebo obsahuje zvýšené množství červených krvinek. Cílem je lepší 

okysličování organismu. Dále sem patří vpravování látek podobných 

hemoglobinu, které mají zlepšit transport kyslíku. Kromě toho, že se jedná          

o evidentní podvod spočívá zdravotní nebezpečí v možnosti přenosu AIDS         

a hepatitidy, při transfuzi nekompatibilní krve může nastat smrt jedince. 

- chemická a fyzikální manipulace - praktiky, které vedou k podání cizí moči nebo 

porušují integritu vzorku při dopingové kontrole. Patří sem například 

nacévkování sportovce cizí močí, nitrožilní podávání maskujících látek, 

podávání cizí moči pomocí umělého přirození atd. Při cévkování cizí močí může 

dojít k zanesení infekce do močového měchýře, zánětu močových                      

cest či mechanickému poranění. 

- genový doping - genové manipulace, které byly provedeny mimo terapeutické 

účely  ke zlepšení sportovní výkonnosti. Z důvodu potenciálu ke zvýšení 

sportovního výkonu je zakázán transfer polymerů nukleových kyselin nebo 

jejich analogů a použití normálních nebo geneticky upravených buněk. 

Látky a metody zakázané pouze při soutěžích 

Výše popsané látky a metody jsou zakázané neustále. Níže uvedené skupiny látek 

jsou zakázané pouze při konání samotného závodu či soutěže. To znamená, že vzorek 

odevzdaný sportovcem mimo vlastní závod či soutěž, není na přítomnost těchto látek 

testován. 

Mezi látky a metody zakázané při soutěži patří (PYŠNÝ 2006, s. 61): 

- stimulancia – Dělí se na specifická (jsou součástí běžných potravin a léků)          

a nespecifická (nejsou součástí běžných potravin a léků). U specifických 

stimulancií je stanovena určitá hladina, po jejíž překročení se teprve jedná            

o doping. Všechny tyto látky ovlivňují činnost centrální nervové soustavy, 

oddalují únavu, udržují bdělost a koncentraci, povzbuzují soutěživost. Zvyšují 
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také průtok krve, někdy potlačují pocit hladu či žízně. Patří sem: amfetaminy, 

kokain, efedriny. Bohužel způsobují podrážděnost, agresivitu, změny nálad          

a halucinace. Dlouhodobé užívání může vést i k fyzické závislosti; 

- narkotika - tlumí vnímání bolesti a emocí. Jde o silně návykové látky. Využívají 

se u bojových sportů nebo tam, kde je tak extrémní trénink,  že je nutno překonat 

práh bolesti nebo zranění. Patří sem morfin, heroin a metadon. K negativním 

účinkům patří pokles krevního tlaku, dlouhodobě způsobují psychické poruchy 

chování, neklid, podrážděnost, zažívací potíže. Jejich časté užívání za účelem 

oddálení obtíží při sportovních úrazech může způsobit toleranci na bolest 

s následným trvalým poškozením pohybového aparátu; 

- kanabinoidy - typickým příkladem je marihuana. Slouží jako společenská droga, 

navozuje stav euforie, uvolněnosti. Sportovní výkon sice nijak nestimuluje 

(spíše ho zhoršuje), porušuje ale ducha sportu. Pro eliminaci důsledků pasivního 

kouření je pro metabolit THC (tetrahydrokanabinol) v moči stanoven limit    

15ng na 1ml moči. Delší užívání marihuany či hašiše způsobuje pocit sucha 

v ústech, dráždivý kašel, zvýšenou srdeční činnost, pocit úzkosti, nevolnost, 

zvracení. Dlouhodobě dochází ke změnám v psychice doprovázeným 

halucinacemi, zostřením barevného vidění, u žen způsobuje poruchy 

menstruačního cyklu, u mužů pohyblivost spermií; 

- glukokortikosteroidy - hormony, které zvyšují koncentraci glukózy v krvi.            

Ta je přitom zdrojem energie pro svalovou práci. Mají také analgetické       

účinky - tlumí záněty, potlačují alergie. Způsobovat mohou zvýšení krevního 

tlaku, zadržování tekutin, psychické změny s projevy depresí, paranoidní stavy 

s rizikem sebevražedného jednání. 

Látky zakázané v určitých sportech 

Jednotlivé mezinárodní sportovní federace (MSF) mohou rozhodnout o tom,              

že právě v jejich sportu budou zakázány i některé látky navíc, nad předchozí výčet. 

Dochází k tomu v případě, že užívání těchto látek je pro sport nežádoucí buď z hlediska 

bezpečnosti sportovců nebo specifické podpory výkonu v soutěži. Typickým příkladem 

je zákaz alkoholu v motoristických sportech nebo beta-blokátorů v lukostřelbě                

a skocích na lyžích. Alkohol způsobuje zhoršenou schopnost vnímání a jeho požití       

by v motoristických sportech znamenalo vážné ohrožení zdraví závodníků.               

Beta-blokátory snižují tepovou frekvenci a tlumí dýchání, snižují pocit úzkosti                
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a strachu. Tím napomáhají skokanům na lyžích překonat strach z rozjezdu a odrazu       

na můstku a střelcům usnadňují míření. (Seznam zakázaných látek a metod dopingu      

pro rok 2013) 

Specifické látky 

V Seznamu jsou vyjmenovány také látky (zmíněno již u stimulancií), které často 

způsobují neúmyslné porušení antidopingových pravidel. Jsou totiž snadno dostupné 

v běžných léčebných přípravcích a sportovci je mohou omylem pozřít při léčení bez 

snahy pomoci si tak v soutěži. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto 

látky může znamenat snížený postih za předpokladu, že sportovec může jasně prokázat, 

že použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu. Takovými 

látkami jsou: efedrin, metylefedrin, kanabinoidy, beta 2-agonisté v inhalaci, probenecid, 

glukokortikosteroidy, beta-blokátory a alkohol. (NEKOLA 2008) 

5.4  Problematika zakazování látek 
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, na Seznam zakázaných látek se zařazují 

látky, které zvyšují sportovní výkon, ohrožují zdraví sportovce či poškozují ducha 

sportu, přičemž pro jejich zařazení musí splňovat alespoň dvě z těchto tří podmínek. 

(Světový antidopingový kodex 2009) 

U některých látek však není zcela jednoduché o jejich zařazení na Seznam 

rozhodnout. Takové látky většinou jednu z podmínek splňují zcela evidentně, ovšem 

prokázání další podmínky je značně problematické. Problém také může představovat 

množství, ve kterém se látka v lidském organismu nachází a při kterém ji lze považovat 

za doping. Některé látky na Seznamu jsou tělu vlastní, tedy v určitém množství si je tělo 

vyrábí samo a dopingem nejsou. Aby bylo prokázáno dodatečné přijímání látky             

za účelem zvýšení výkonu, je třeba vysledovat přirozenou hladinu látky v těle a stanovit 

dopingovou hranici. Ovšem někteří jedinci se mohou vymykat z běžných čísel a jejich 

tělo může produkovat nezvykle velké množství látky, aniž by sportovec dopoval.             

U některých látek, které tělu vlastní nejsou, může být stanovení dopingového množství 

problematické z důvodu, že se látka běžně vyskytuje v potravinách či lécích. 

Látky, které se momentálně na Seznamu nevyskytují, ovšem o jejich zařazení           

se uvažuje a jsou z hlediska dopingu podrobněji zkoumány, jsou zařazeny                     

do tzv. Monitorovacího programu. Zde zařazené látky WADA sleduje, aby „odhalila 

možné formy jejich zneužívání ve sportu“. (World Anti-Doping Agency ©2013) 
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Na následujících řádcích bych rád rozebral několik látek, které považuji z hlediska 

jejich zařazení na Seznam za problematické či jinak zajímavé. Nejedná                           

se o vyčerpávající výčet takových látek (ostatně to ani není v možnostech tohoto textu) 

a látky jsou popsány jen velmi obecně. Mým záměrem je poukázat na fakt, že uznání 

látky za dopingovou a její následné kontrolování není vůbec jednoduchou záležitostí. 

Nikotin – rostlinný alkaloid obsažený v tabáku, který má stimulační a uvolňující účinky, 

aktivuje myšlení a pozornost. Zároveň ale také nepříznivě stimuluje srdeční činnost     

a je silně návykový. Užívá se formou kouření, žvýkání či šňupání. Nejčastěji              

je kouřen formou cigaret – zdravotní riziko zde nespočívá tolik v požívání nikotinu 

jako takového, ale v ostatních nebezpečných látkách, které se z hořící cigarety 

uvolňují a způsobují tak dýchací onemocnění včetně rakoviny plic (Wikipedie 

©2013). V současné době je nikotin zařazen v Monitorovacím programu WADA 

(World Anti-Doping Agency ©2013). 

Kofein – alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční 

činnost. Jedná se o pravděpodobně nejrozšířenější stimulant na světě. Nachází             

se v kávě, čaji, Coca-Cole a ostatních limonádách a také v různých energetických 

nápojích. Na Seznamu zakázaných látek v minulosti figuroval, ovšem od roku 2005     

je zařazen jen do Monitorovacího programu. Důvodem je fakt, že není zcela prokázán 

jeho údajně pozitivní vliv na sportovní výkonnost. Přesto, že je součástí běžně 

dostupných potravin, množství, které by se dalo považovat za dopingové, běžnou 

stravou téměř nelze pozřít. Díky zlepšenému využívání energie z tuků kofein zřejmě 

zlepšuje vytrvalostní výkonnost a usnadňuje hubnutí, ovšem tělo si na něj rychle 

zvyká a jeho pozitivní účinky velmi rychle odpadávají. Má také diuretické účinky. 

(Vše o cvičení, posilování a také o svalech ©2013) 

Marihuana – droga obsažená v konopí, jejíž aktivní látkou je THC a ostatní 

kanabinoidy. Ty patří mezi látky zakázané při soutěžích od konce devadesátých let. 

Vliv na sportovní výkon mají spíše negativní, ovšem jejich užívání poškozuje ducha 

sportu a zdraví sportovců. Diskuze na téma marihuana na Seznamu zakázaných látek 

je poměrně častá a nejednoznačná. Objevují se hlasy, které protestují proti tomu,        

že např. alkohol jakožto společenská droga je zakázána jen v určitých sportech,        

kde přímo ohrožuje zdraví účastníků, zatímco marihuana, je zakázána ve všech 

sportech. Alkohol navíc lidské tělo dokáže rychle odbourávat, zatímco THC se ukládá 
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v tukových tkáních a následně se uvolňuje i několik měsíců. Není vyloučeno,                

že v budoucnu dojde k přehodnocení této látky a ze Seznamu bude vyškrtnuta.            

Pro hovoří také fakt, že na marihuaně vzniká závislost pouze psychická (nikoli 

fyzická jako např. na cigaretách) a poslední dobou je čím dál více využívána 

k léčebným účelům. (Wikipedie ©2013) 

Alkohol – Ve formě etanolu je nejrozšířenější společenskou drogou. V malých dávkách 

způsobuje euforii a pocit uvolnění, ve větších pak deprese, ztrátu koordinace, 

sníženou vnímavost, případně i agresi. Je zakázán při soutěži a to pouze v určitých 

sportech - motorismus, parašutismus. (Wikipedie ©2013) 

Adrenalin – hormon vyměšovaný dření nadledvinek. Urychluje srdeční činnost               

a zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Může proto být zneužíván sportovci jakožto 

stimulancium. Problém je, že se jedná o tělu vlastní hormon. Jeho umělé dodávání tělu 

se těžko prokazuje – z toho důvodu byl na Seznam přidán až v posledních letech. 

(World Anti-Doping Agency ©2013) 

Testosteron – mužský pohlavní hormon s anabolickými účinky. Je produkován 

Leydigovými buňkami ve varlatech. Jelikož se jedná o tělu vlastní látku,                     

je problematické prokázat jeho dopingové zneužití. Z toho důvodu je stanovena 

maximální přípustná hranice. V těle se běžně vyskytuje také jeho polymer 

epitestosteron. Vzájemně jsou v určitém poměru (zhruba 1:1). Výrazné vychýlení        

ve prospěch testosteronu poukazuje na možný doping. Pokud je tedy poměr               

4:1 (testosteron:epitestosteron) a vyšší, je vzorek podroben radioizotopové analýze, 

která dokáže rozlišit testosteron tělu vlastní a uměle přijatý. Problémem je, že někteří 

sportovci mohou mít poměr testosteron:epitestosteron dlouhodobě vychýlený. 

Takovým sportovců WADA vystavuje tzv. Biologický pas, který slouží 

k dlouhodobému sledování nepřirozených hodnot (i potenciálně) dopingových látek      

u sportovců. Pokud sportovec vykazuje nepřirozené hodnoty (nejen v případě 

testosteronu) některých látek dlouhodobě, je jasné, že se v jeho případě nejedná           

o doping, ale o tělu přirozené pochody, které jen vybočují z průměru většinové 

populace. (World Anti-Doping Agency ©2013) 

Kreatin – dusíkatá organická kyselina, která zásobuje svalovou tkáň velmi rychlou 

energií. Opět se jedná o tělu vlastní látku, umělé přijímání je velmi těžko 
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prokazatelné. Kreatin ovšem zakázanou látkou není a nikdy nebyl. Není totiž zcela 

prokázán negativní vliv na zdraví, dlouhodobé užívání se však nedoporučuje. Kreatin 

bývá součástí potravinových doplňků (zachyceny na obrázku 1), stejně jako různé 

druhy aminokyselin a bílkovin. Problémem potravinových doplňků je, že jsou 

navzdory informacím uvedených na obalu velmi často kontaminovány jinými 

(neuvedenými) dopingovými látkami, aby vykazovaly lepší účinky v urychlování 

regenerace a růstu svalů. Většina odborníků se shoduje, že pokud má sportovec 

dobrou a vyváženou stravu, tak jsou pro něj potravinové doplňky zbytečné.              

(Vše o cvičení, posilování a také o svalech ©2013) 

Obr. 1 - Běžně dostupné potravinové doplňky 

 

Zdroj: <www.aminostar.cz> 

Kromě určení toho, jaká látka opravdu dopingem je a jaká naopak není, může být 

problémem také spolehlivé prokázání zneužívání těchto látek. Podvádějící sportovci 

jsou vždy o krok napřed a antidopingové organizace většinou až zpětně odhalují 

zneužívání nových forem dopingu. Může se proto stát, že látka je na Seznam zařazena, 

ovšem sportovci ji i nadále beztrestně zneužívají, jelikož neexistuje spolehlivá metoda 

na její odhalení. Takto byly například v šedesátých letech zakázány anabolické steroidy, 

ovšem spolehlivé testy probíhaly až od roku 1976. Podobně EPO bylo zakázáno od roku 

1990, ovšem prokazatelně testováno bylo až od roku 2000 (SCHWARZER 2009). 

Takové informace bývají přísně utajovány a antidopingové hnutí se od počátku snaží 

vytvořit dojem, že všechny látky jsou spolehlivě zjistitelné. Cílem je samozřejmě 

zabránění jejich zneužívání vytvořením dojmu fungující kontroly. 
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5.5  Společenská reflexe dopingu 
Dnes je doping vnímán jako ryze negativní aspekt, který porušuje ducha sportu          

a fair play. Ovšem v minulosti tomu tak nebylo, v počátcích sportu tento výraz vůbec 

neexistoval. KÖSSL (1996) např. uvádí, že na prvních OH 1896 v Athénách pili běžci 

těsně před závodem víno. Dnes něco naprosto nemyslitelného, ovšem v té době            

nic neobvyklého. To, že si cyklisté či plavci při dlouhých vytrvalostních závodech 

pomáhali látkami jako strychnin či amfetamin se zpočátku bralo jako naprosto přirozená 

součást závodů. Veřejnost nespatřovala nic špatného na tom, že si sportovci v závodech, 

kde bylo třeba vynaložit extrémní úsilí, pomáhali různými preparáty. Dokud                       

se neobjevovaly negativní zdravotní následky, nebyl k tomu také sebemenší důvod. 

Zdálo se, že látky, které jsou z dnešního pohledu dopingem, mají na sportovce a jejich 

výkony ryze pozitivní vliv, díky čemuž se také čím dál více rozšiřovaly. 

První zákaz dopingu přijal MOV v roce 1928. Doping ale nebyl nikterak 

specifikován ani kontrolován. Např. na OH 1932 v Los Angeles užili japonští plavci 

nitroglycerin, ovšem nebyly z toho vyvozeny žádné důsledky. Obrat nastal v šedesátých 

letech dvacátého století, kdy se množily případy sportovců, kteří po užití 

povzbuzujících látek zemřeli. Takové případy se medializovaly a společnost začala 

vnímat doping jako nebezpečný jev. (KÖSSL, 1996) 

Od padesátých let se šířilo také užívání anabolických steroidů. Zpočátku                  

se využívaly k léčebným účelům a tudíž se věřilo v jejich veskrze pozitivní účinky. 

Obrat v tomto názoru přišel opět až s narůstajícím počtem zdravotně postižených 

sportovců. 

První definici dopingu vypracovala roku 1963 Rada Evropy. V roce 1967 zřídil 

MOV lékařskou komisi a boj s dopingem začal brát opravdu vážně. Od roku 1968 

podstupovali závodníci na OH dopingové kontroly. Nejprve pouze na stimulanty,          

od roku 1976 také na anabolika. Od osmdesátých let se ovšem vyskytl nový         

fenomén – doping pod státní záštitou. V době, kdy spolu mocensky soupeřil 

demokratický západ a komunistický východ byl sport zneužíván jako výkladní skříň 

politického zřízení. V sovětském bloku (včetně Československa) existovaly státní 

programy, v jejichž rámci byl sportovcům doping podáván a to často i bez jejich 

vědomí. Vyskytl se tak paradox, že státy sice oficiálně doping odmítaly a bojovaly proti 

němu, ovšem v praxi jej provozovaly. Ostatní sportovci se tak ocitali pod tlakem 

bezmoci, kdy bez užití dopingu takřka nebylo možné zvítězit, doping                           
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byl všudypřítomný (NEKOLA 2008). Jedni dopovali, aby získali slávu a vavříny, druzí 

dopovali z pocitu, že jinak se v dopingem prorostlém prostředí nelze prosadit. 

Situace se obrátila až po roce 1988, kdy MOV vydal Mezinárodní olympijskou 

chartu proti dopingu a doping začal být důkladně postihován ve všech členských státech 

MOV. Od té doby je cílem olympijského hnutí budovat všeobecné povědomí                  

o nebezpečnosti dopingových látek a zabraňovat tak jejich užívání. Ke zdokonalování 

antidopingové politiky navíc MOV inicializoval v roce 1999 vznik specializované 

agentury WADA (World Anti-Doping Agency ©2013). Doping je dnes (na rozdíl           

od minulosti) ve společnosti chápán jako závažné porušení sportovních regulí. 
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6.  OLYMPISMUS 

Většina lidí si pod tímto pojmem vybaví obraz Olympijských her, starých                   

i novodobých. Představí si sportovní slavnost konající se jednou za čtyři roky,            

kde sportovci reprezentují své země. Často se také mylně uvádí termín „olympiáda“. 

Olympismus však ve skutečnosti představuje „systém myšlenek a principů, filosofií         

a vizí, kterou v základech formuloval Pierre de Coubertin“ (DOVALIL 2004, s. 20). 

Dle Olympijské charty (1993) je olympismus životní filosofií, vyváženě spojující 

tělesnou zdatnost, vůli a ducha v jeden celek. Smyslem olympismu je zapojit sport        

do procesu harmonického rozvoje člověka s cílem vytvořit mírovou společnost 

zachovávající lidskou důstojnost. Cílem olympijského hnutí je přispívat k budování 

mírového a lepšího světa výchovou mládeže prostřednictvím sportu prováděného        

bez jakékoliv diskrimance a v olympijském duchu, to jest spojením vzájemného 

porozumění, ducha přátelství, solidarity a fair play.  

Je třeba zdůraznit, že olympismus nejsou jen vrcholoví sportovci a okázalé 

sportovní akce přitahující zájem obyvatel celého světa. KÖSSL (1994, s. 16) 

zdůrazňuje, že  hlavní tendencí olympismu je výchova. Výchova nastupující generace    

a celé společnosti k lásce k tělesným cvičením a ke sportu. Již Pierre de Coubertain 

chtěl zvýšit společenskou prestiž olympijských her, učinit z nich nezbytnou součást 

života každého jednotlivce a tak je zpětně znovu využít k formování humanistických 

postojů a názorů. 

Z předchozích řádků je jasně patrné, že celé olympijské hnutí je postaveno              

na demokratických základech a čestném jednání. Doping, jakožto forma podvodu,       

mu musí být zákonitě trnem v oku. Logickou snahou olympijského hnutí je potlačování 

a prevence dopingu. MOV byl ještě před vznikem specializovaných antidopingových 

organizací hlavním pilířem antidopingové politiky a jednotlivé OH jejich zásadními 

milníky. Považuji proto za důležité v následujících kapitolách přiblížit historii                 

a fungování olympijského hnutí. 

6.1  Antické kořeny olympismu 

KÖSSL, ŠTUMBAUER a WAIC (2008, s. 19) uvádí, že o původu antických 

olympijských her existuje mnoho mýtů. Původně se mělo jednat o jakési slavnosti        

na počest řeckých bohů a hrdinů. Své jméno dostaly podle města Olympie,                   
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kde se v rámci těchto oslav také pořádaly sportovní soutěže. Nejstarší hry v Olympii      

se začaly konat zhruba kolem 16. století před naším letopočtem. Tyto původní             

hry ale byly časem zapomenuty. 

Hry v Olympii byly znovu obnoveny v roce 776 př.n.l. Důvodů bylo hned několik. 

Bájný hrdina Hérakles jimi chtěl uctít svého otce Dia, dále měly sloužit k uctění 

památky hrdiny Pelopa a také měly zastavit v Řecku právě probíhající krvavé boje. 

Během konání her byl totiž vyhlášen všeobecný posvátný mír – tzv. ekecherie. Náplní 

prvních her byly především náboženské obřady. Konala se zde jediná sportovní soutěž, 

kterou byl běh na jeden stadion. Historicky prvním vítězem OH se v ní tehdy               

stal Koroibos z Élidy. 

Takto obnovené antické olympijské hry se konaly každé čtyři roky v Olympii. 

Období mezi jednotlivými hrami se začalo nazývat olympiáda. O významu antických 

OH svědčí také fakt, že Řekové podle olympiád počítali svůj letopočet. Posvátný mír 

ekecherie se stal nedílnou součástí každých her a umožňoval sportovcům bezpečnou 

dopravu do Olympie. Hry postupem času nabývaly na významu a prestiži. Jejich 

součástí byly nejen náboženské obřady, ale stále významnějšími se stávaly sportovní 

soutěže. V průběhu OH se konaly také soutěže umělců a hlasatelů, ty však nebyly 

oficiální součástí her. Délka her se postupně prodlužovala až na konečných pět dní. 

Koncem 7. stol. př.n.l. se her účastnily zástupci všech řeckých městských států, ale také 

sportovci z Itálie a Malé Asie. Později dokonce až z Egypta. Sportovci se na hry dlouho                

a intenzivně připravovali. Závodit ale mohli pouze svobodní občasné, otroci a barbaři     

se mohli účastnit pouze jako diváci. Ani jako diváci se her nesměly účastnit vdané ženy, 

na ženy svobodné se zákaz vstupu kupodivu nevztahoval. Ženy v té době ovšem měly 

vlastní hry s názvem heráie. Olympijští vítězové byli oslavováni, na jejich počest byly 

stavěny sochy, skládány básně a rovněž získali značný finanční obnos. 

Úpadek antických olympijských her přišel poté, co bylo Řecko ovládnuto Římem. 

Římští císaři nejprve hrám holdovali, ovšem stále více do jejich průběhu zatahovali 

násilí a krev. S rozmachem křesťanství se stávaly OH jakožto oslava pohanských 

božstev nepřijatelnými. Roku 394 n.l. zakázal římský císař Theodosius I. konání 

veškerých pohanských slavností, tedy i OH. (KÖSSL, ŠTUMABAUER a WAIC) 
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6.2  Vznik moderních OH 
O obnovení antických Olympijských her usiloval francouzský baron                  

Pierre de Coubertain již od počátku devadesátých let 19. stol. Jeho cílem bylo navázat 

na ideál řecké výchovy – tzv. kalokagathii (harmonie těla a ducha) a s její pomocí 

reformovat výchovu mladé generace. Coubertain od řeckého vzoru převzal čtyřletý 

cyklus, název a zejména myšlenku míru a harmonické výchovy. Do programu              

ale zařadil moderní sporty a prosadil střídání místa konání OH. Vytvořil také 

olympijské ceremoniály a olympijskou vlajku.  

Pokusů o obnovení OH bylo v minulosti mnoho, uspěl však až Coubertain. 

Konkrétně roku 1894, kdy na pařížské Sorboně svolal Kongres pro obnovení 

olympijských her. Tento kongres odhlasoval znovuobnovení OH a stanovil MOV 

(Mezinárodní olympijský výbor) jeho řídícím orgánem. 

KÖSSL, ŠTUMBAUER a WAIC (2008, s. 70) uvádí, že založení MOV napomohlo 

k internacionalizaci sportu, urychlilo vznik mezinárodních sportovních federací, vedlo 

ke vzniku mezinárodně platných sportovních pravidel a řádů, k vypracování moderních 

tréninkových metod, ke vzniku věkových kategorií a tím i k růstu sportovní výkonnosti. 

Současně dal MOV podnět k budování sportovních areálů a co je nejdůležitější,           

stal se „nositelem myšlenky míru a přátelství mezi národy“. 

Na Obrázku 2 je zachycena olympijská vlajka - pět propojených kruhů symbolizuje 

jednotu všech pěti kontinentů a současně všechny barvy kruhů (plus bílá barva 

podkladu) byly tehdy základem všech existujících národní vlajek. 

Obr. 2 - Olympijská vlajka 

 
Zdroj: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympic_flag.svg > 

6.3  Novodobé OH 
Olympijská charta (1993, s. 6) definuje olympijské hry jako soutěže mezi sportovci 

v individuálních nebo kolektivních disciplínách, nikoliv soutěže mezi státy. Účastní       

se jich sportovci vybraní svými národními olympijskými výbory (dále NOV), jejichž 



37 

přihlášky přijal MOV. Soutěže se konají pod sportovně-technickým vedením 

příslušných MSF. Konečné rozhodnutí o všech otázkách týkajících se OH přísluší 

MOV. 

Charta rovněž definuje pojem olympiáda jako „období čtyř po sobě jdoucích let. 

Olympiáda začíná zahájením her olympiády a končí zahájením her následující 

olympiády“. Z toho vyplývá, že označování jednotlivých OH jako „olympiády“              

je nesprávné. Správně se letní olympijské hry (dále LOH) označují jako Hry olympiády 

(společně s řadovou číslovkou – např. LOH 2012 v Londýně nesly oficiální označení 

Hry XXX. olympiády). Číslovány jsou tedy i hry, které se z důvodu světových válek 

nekonaly. Zde vidíme odlišnost od zimních olympijských her (dále ZOH), které jsou 

číslovány v pořadí, jak po sobě následují (ZOH 2010 ve Vacouveru nesly oficiální 

označení XXI. zimní olympijské hry). 

První novodobé OH se konaly roku 1896 v Athénách, další následovaly 

v pravidelných čtyřletých cyklech, vyjma let 1916, 1940 a 1944, kdy byly hry zrušeny 

kvůli probíhajícím světovým válkám. Zimní OH vznikly jako zvláštní cyklus              

her, se zvláštním počítáním, statutem i cenami. Za první zimní OH byl zpětně uznán 

tzv. Týden zimních sportů ve francouzském Chamonix roku 1924. Letní i zimní           

OH se až do roku 1992 konaly ve stejném roce. Z důvodu lepšího financování, 

propagace a organizace her byl ale nakonec cyklus zimních her o dva roky posunut. 

Z toho důvodu se ZOH konaly v roce 1992 v Albertville a za pouhé 2 roky znovu 

v Lillehammeru. (Olympic.org  ©2012) 

Přestože cílem MOV bylo podporovat přátelství a mír mezi národy, aktuální 

politická situace průběh a organizaci her nejednou ovlivnila. Např. v roce 1936 využil 

Hitler berlínské OH k demonstraci vojenské a politické síly své říše. V roce               

1972 v Mnichově bylo palestinskými atentátníky zastřeleno 11 izraelských 

olympioniků. V důsledku vypuknutí studené války bojkotovaly západní země OH 1980 

v Moskvě, východ odpověděl obdobným krokem o čtyři roky později, při OH 1984 

v Los Angeles. Při konání OH 2008 v Pekingu někteří sportovci protestovali proti 

porušování lidských práv a čínské okupaci Tibetu. Podobných politických bojkotů           

a zákulisních třenic (jen v menším rozsahu) lze najít celou řadu a jen dokazují 

významnost postavení OH v moderním světě. (SCHALLER a KOVÁŘ 2003) 
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Z původně zanedbatelné sportovní akce, která zpočátku byla součástí světových 

výstav se OH postupně staly gigantickou společenskou akcí, přitahující pozornost 

celého světa. KÖSSL (2008, s. 84) je dokonce označuje za „největší kulturní hnutí        

na světě“. Tabulka 1 zobrazuje postupný nárůst počtu zúčastněných sportovců, NOV       

a také pořádaných soutěží na jednotlivých LOH. O monstróznosti her svědčí také počty 

zúčastněných novinářů a dobrovolníků, kteří byli pro bezproblémový průběh zapotřebí. 

Tato data ovšem začala být sledována až v posledních třech dekádách. 

Tab. 1 - Pořadatelství a vývoj počtu účastníků LOH 

Rok Město NOV Sportovci Soutěže Novináři Dobrovolníci 

1986 Athény 14 241 43 n n 
1900 Paříž 24 997 95 n n 
1904 St. Louis 12 651 91 n n 
1908 Londýn 22 2.008 110 n n 
1912 Stockholm 28 2.407 102 n n 
1916 Berlín hry se nekonaly kvůli 1. světové válce 
1920 Antverpy 29 2.626 154 n n 
1924 Paříž 44 3.089 126 1.000 n 
1928 Amsterdam 46 2.883 109 n n 
1932 Los Angeles 37 1.332 117 n n 
1936 Berlín 49 3.963 129 n n 
1940 Tokio/Helsinky 
1944 Londýn 

hry se nekonaly kvůli II. světové válce * 

1948 Londýn 59 4.104 136 n n 
1952 Helsinky 69 4.955 149 n n 
1956 Melbourne/ Stockholm** 72 3.314 145 n n 
1960 Řím 83 5.338 150 n n 
1964 Tokio 93 5.151 163 n n 
1968 Mexico City 112 5.516 172 n n 
1972 Mnichov 121 7.134 195 n n 
1976 Montreal 92 6.084 198 n n 
1980 Moskva 80 5.179 203 5.615 n 
1984 Los Angeles 140 6.829 221 9.190 28.742 
1988 Soul 159 8.391 237 11.331 27.221 
1992 Barcelona 169 9.356 257 13.082 34.548 
1996 Atlanta 197 10.318 271 15.108 47.466 
2000 Sydney 199 10.651 300 16.033 46.967 
2004 Athény 201 10.625 301 21.500 45.000 
2008 Peking 204 10.942 302 24.562 100.000 
2012 Londýn *** 204 10.500 302 21.000 70.000 
n = data nejsou k dispozici; * OH 1940 byly přiděleny Tokiu, po napadení Číny se jich Japonsko vzdalo 
ve prospěch Helsinek; ** hry se konaly v Melbourne, jen koňské dostihy se kvůli karanténě konaly          
ve Stockholmu; *** Data z OH 2012 jsou zatím pouze odhadována. 

Zdroj: <www.olympic.org/olympic-games> 
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Tabulka 2 zachycuje stejná data, ovšem ve spojitosti se ZOH. Můžeme                   

zde pozorovat, že zimní hry mají celkově menší účast, ovšem dynamika jejich růstu      

je srovnatelná. 

Tab. 2 - Pořadatelství a vývoj počtu účastníků ZOH 

Rok Město NOV Sportovci Soutěže Novináři Dobrovolníci 

1924 Chamonix 16 258 16 n n 
1928 Sv. Mořic 25 464 14 n n 
1932 Lake Placid 17 252 14 n n 
1936 Garmisch-Partenkirchen 28 646 17 n n 
1940 Sapporo/Garmisch * 
1944 Cortina d´Ampezzo 

hry se nekonaly kvůli II. světové válce 

1948 Sv. Mořic 28 669 22 n n 
1952 Oslo 30 694 22 n n 
1956 Cortina d´Ampezzo 32 821 24 n n 
1960 Squaw Valley 30 665 27 n n 
1964 Innsbruck 36 1.091 34 n n 
1968 Grenoble 37 1.158 35 n n 
1972 Sapporo 35 1.006 35 n n 
1976 Innsbruck 37 1.123 37 n n 
1980 Lake Placid 37 1.072 38 n 6.703 
1984 Sarajevo 49 1.272 39 7.393 10.450 
1988 Calgary 57 1.432 46 6.838 9.498 
1992 Albertville 64 1.801 57 5.894 8.647 
1994 Lillehammer 67 1.737 61 6.633 9.054 
1998 Nagano 72 2.176 68 8.329 32.000 
2002 Salt Lake City 77 2.399 78 8.730 22.000 
2006 Turín 80 2.508 84 9.408 18.000 
2010 Vancouver ** 82 2.566 86 10.000 20.000 
n = data nejsou k dispozici; * po japonském napadení Číny MOV předal pořadatelství Garmisch-
Partenkirchenu; ** data ze ZOH 2010 jsou zatím jen odhadovaná. 

Zdroj: <www.olympic.org/olympic-games> 

6.4  Olympijské hnutí 
Dle Olympijské charty (1993, s. 7) tvoří olympijské hnutí tyto subjekty: 

 MOV – Mezinárodní olympijský výbor, řídící orgán a vlastník veškerých 

práv k OH; 

 MSF – Mezinárodní sportovní federace, které jsou zastřešujícími 

organizacemi jednotlivých sportů, pořádají vrcholné sportovní akce a jejich 

kvalifikace, vydávají pravidla a soutěžní řády; 
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 NOV – Národní olympijské výbory, které vysílají sportovce hájit barvy      

své země na OH a zabezpečují olympijskou politiku v dané zemi; 

 OV – organizační výbory jednotlivých her. Ty nejprve formou kandidatury 

usilují o přidělení her svému městu a následně celé hry zabezpečují             

ve spolupráci s MOV.  

Základním dokumentem celého olympijského hnutí je Olympijská charta, jejímž 

autorem není nikdo jiný než Pierre de Coubertain (první verze charty vznikla již v roce 

1894). Charta definuje cíle, zásady a řády celého olympijského hnutí, definuje            

OH a vymezuje postavení MOV. Jsou v ní také popsány veškeré slavnostní 

ceremoniály. Zajímavostí je princip tzv. samovolitelnosti členů MOV - výbor                 

si své členy vybírá sám a člen je delegátem MOV v příslušné zemi a nikoli zástupce 

dané země v MOV. (Olympic.org ©2012) 

MOV se oblastí boje proti dopingu začal intenzivněji zabývat v padesátých letech, 

kdy rostl počet sportovců, kteří k dosažení lepších výsledků zneužívali anabolické 

steroidy a zároveň se mnoho z nich potýkalo se zdravotními problémy. Od této doby     

až do současnosti hraje MOV významnou roli ve světové antidopingové politice. 

6.5  Symboly moderních her 
Novodobé OH jsou spojeny s mnoha tradičními rituály a ceremoniály, které 

spoluvytváří jejich nezapomenutelnou atmosféru. Všechny jsou přitom podrobně 

popsány v Olympijské chartě (1993). Olympijská vlajka již byla zmíněna, dalším 

symbolem her je slavnostní ceremoniál při zahájení i ukončení her. Při zahajovacím 

ceremoniálu sportovci a rozhodčí skládají olympijskou přísahu. V čele slavnostního 

průvodu sportovců jdou vždy Řekové, zástupci pořádajícího státu celý průvod uzavírají. 

Rovněž je na hlavním stadionu zažehnut olympijský oheň a vztyčena olympijská vlajka. 

Součástí vlajky je zde i olympijské heslo citius, altius, fortius (rychleji, výše, silněji). 

Olympijský oheň je ve formě olympijské pochodně a připomíná mýtus, jak Prométheus 

ukradl oheň Diovi a věnoval ho lidem. Součástí olympijské tradice je také štafeta 

olympijské pochodně, která je slavnostně zapálena v Olympii za pomoci slunečních 

paprsků a poté putuje celým světem až do dějiště OH. Při obou ceremoniálech              

zní olympijská hymna – kantáta Spiridona Samarase. 

Kromě samotných závodů je pro všechny sportovce nejemotivnějším zážitkem 

slavnostní ceremoniál předávání medailí. První tři závodníci vystupují na stupně vítězů, 
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přebírají olympijské medaile z rukou zástupců MOV a bývalých sportovců. Na stožáry 

přitom stoupají jejich národní vlajky. Na závěr zazní státní hymna vítěze. 

Součástí každých her je také zbudování tzv. olympijské vesnice – ubytovacího 

komplexu určeného sportovcům a jejich doprovodu. 

Neodmyslitelnou součástí jsou také televizní přenosy z jednotlivých sportovišť.      

Ty jsou vysílány do celého světa a umožňují nejen sportovním fanouškům okusit 

atmosféru OH. NOVOTNÝ (2011) dokonce uvádí, že prodej televizních práv generuje 

v současné době olympijskému hnutí největší část příjmů. Další příjmy plynou                

od sponzorů a z prodeje vstupenek a licencí pro výrobu a prodej reklamních předmětů 

s olympijskou symbolikou, která byla zmíněna v předchozím textu. 
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7  HISTORICKÝ VÝVOJ DOPINGU 

7.1  Původ užívání drogových a dopingových látek 
Pokusy o ovlivňování psychické a tělesné výkonnosti člověka využíváním různých 

podpůrných prostředků jsou známy po celá tisíciletí, ať již ve spojení se sportovním 

výkonem či nikoli. Historie dopingu má tedy souvislost s historií zneužívání drog. 

Užívání přírodních látek, způsobujících změny v prožívání a chování je spojeno            

již s počátky lidské civilizace. Značně se zde uplatňoval kult nadpřirozenosti, 

povzbuzující prostředky se mnohdy využívaly při náboženských obřadech. Tyto látky 

navozovaly stav opojení, halucinace, zaháněly strach, stupňovaly agresivitu, oddalovaly 

ospalost a únavu. (SLEPIČKA 2000) 

Podle KÖSSLA (1995) zachycuje čínská rytina již ze třetího tisíciletí př.n.l. postavu 

císaře sedícího v podřepu a žvýkajícího kousek rostliny Ephedra vulgaris.                    

Tak se z ní uvolňuje látka efedrin, která má povzbuzující účinky a udržuje člověka 

v bdělém stavu. Autor chtěl sdělit, že císař má být v pohotovosti, bdělý a připravený 

řídit svůj stát. 

Rovněž NEKOLA (2008) uvádí, že nejstarší kultury užívaly látky, které nabízela 

sama příroda a uvádí příklad efedrinu. Tuto a podobné látky na bázi koky a tabáku 

využívali především jihoameričtí indiáni při náboženských obřadech a překonávání 

dlouhých vzdáleností. KÖSSL (1995) dodává, že když Španělé dobyli Peru poznali 

inckou drogu „koku“. Přístup k ní měli příslušníci vyšších kast, dávala se ale také těžce 

pracujícím – poslům, vojákům, a všem těm, kteří měli dosahovat vysokých výkonů 

v tamním vysokohorském prostředí, museli překonávat únavu, hlad a žízeň. „Kokada“ 

je termín pro délku, kterou mohl běžec - posel uběhnout na jednu dávku koky. 

Pheidippides byl dle řeckého mýtu voják, který po bitvě u Marathónu v roce          

490 př.n.l. běžel zvěstovat vítězství Řeků nad Peršany bez zastávky až do Athén.           

Po vylíčení této radostné zprávy ovšem vyčerpáním padl mrtev. Na jeho počest se dnes 

běhají maratónské běhy dlouhé přesně 42 195m, což je vzdálenost mezi Athénami           

a Marathónem. Historik Robert Tolleron ovšem připisuje Pheidippidův úctyhodný 

výkon užití přírodních stimulantů, které běžci sice usnadnily rychlejší zdolání cesty, 

ovšem rovněž zavinily jeho smrt (SCHALLER a KOVÁŘ 2003). O pravdivosti této 

teorie můžeme jen spekulovat, evidentní ovšem je, že téměř všechny starověké kultury 
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užívali halucinogenní a přírodní látky k navození blažených stavů a zlepšení fyzické 

výkonnosti. 

V moderních dějinách došlo k první mohutné expanzi drog v  17. století. 

V souvislosti s rozvojem a zdokonalováním technologie chemického čištění, 

koncentrace a oddělování látek se začíná šířit syntetická výroba léčiv a drog. Oba tyto 

druhy látek totiž dokáží navodit intenzivní psychické stavy a specifické prožitky,         

což jsou dodnes hlavní důvody užívání drog (SLEPIČKA 2000). 

K velkým experimentům v oblasti působení různých látek na člověka došlo během 

světových válek. Umožnil to pokrok v chemii, především pak objev látky amfetamin       

(r. 1887). Na její bázi britská, americká a japonská armáda za II. světové války 

používala tzv. energy-tablets k překonání strachu, hladu a žízně. Němci zase používali 

metamfetamin (pervitin). K utlumování bolesti se nejvíce používal morfin a heroin,        

na nichž se jejich uživatelé stávali závislými. Všechny tyto látky měly velmi negativní 

vliv na lidské zdraví, navíc se začala vytvářet toxikomanie a ilegální distribuční síť. 

S těmito problémy se moderní společnost potýká dodnes. (NEKOLA 2008) 

7.2  Počátky dopingu ve sportu 
Povzbuzující látky využívali sportovci již při starověkých olympijských hrách. 

Tehdejší Olympijské hry byly významnou událostí a sportovci se na závod důkladně 

připravovali pod vedením zkušených trenérů. HNÍZDIL (2000, s. 16) hovoří                    

o tom, že antičtí sportovci si při sportovních výkonech napomáhali především skladbou 

jídelníčku -  důležitým energetickým zdrojem byly např. fíky. Využívány byly ale také 

další přírodní látky považované dnes za doping – např. odvar z přesličky s přídavkem 

hub. Tento lektvar snižoval prokrvení sleziny, a tím pádem zvyšoval výkonnost zejména 

běžců na dlouhé tratě. 

Řečtí sportovci se také specializovali ve stravě - zápasníci jedli tlusté vepřové maso, 

boxeři maso volů, skokani maso kozí. Zápasník Milón z Korontu, sedminásobný vítěz 

OH v šestém století př.n.l. denně spořádal nepředstavitelné porce jídla. Jeho denní porce 

v přepočtu na dnešní váhy činila: 10kg chleba, 10kg masa a 10l vína. Informace              

o nadměrných dávkách jídla a pití vede odborníky k domněnce, že Milón z Korontu         

a jemu podobní atleti stravu jen natrávili, využili tak ze stravy to nejcennější a zbytek 

vyvrhli. Dané množství by jinak nadměrně zatěžovalo organismus při trávení. (KÖSSL 

1995) 
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Novodobý sport má své kořeny ve druhé polovině 19.stol. a již od počátku               

je provázen dopingem. Především plavci a cyklisti se snažili zlepšit vytrvalost látkami 

jako strychnin, nitroglycerin, opium, kofein a heroin. 

Pravděpodobně prvním známým smrtelným případem v důsledku předávkování 

drogami je cyklista Artur Linton, který se v roce 1896 při závodě Paříž-Bordeaux 

předávkoval trimetalem (tehdy běžně dostupný lék). V této době byly totiž v oblibě 

šestidenní závody na dráze, které vyžadovaly obrovské úsilí. Závodníci si tedy běžně 

pomáhali kávou, alkoholem a různými druhy léků. (NEKOLA 2008) 

Sport se začal obrovsky rozšiřovat po prvních novodobých Olympijských hrách 

v roce 1896. Nejvyhledávanější dopingovou látkou byl tehdy strychnin. Užívali            

jej atleti, boxeři  a fotbalisté. V této době se také začíná objevovat poněkud odlišná 

forma dopingu – podání látky soupeři, která má za úkol devalvovat jeho sportovní 

výkon. Toto vysvětlení poprvé použil boxer Jeffriesen v 1910, když tvrdil, že mu bylo 

„něco“ přimícháno do čaje a on tak nemohl podat svůj optimální výkon. Tato forma                

tzv. paradopingu se později stala častou výmluvou favoritů při nečekaných sportovní 

výsledcích. (KÖSSL 1995) 

Po II. světové válce začal dominovat amfetamin, a to opět u vytrvalostních disciplin. 

Během války byl běžně užíván v armádě, dokázal totiž zahnat nejen strach, ale i únavu. 

Např. v Japonsku se po skončení války rozprodávaly velké zásoby amfetaminu, které 

byly následně zneužívány mládeží a ve sportu. S rozvojem detekčních metod, které       

již v šedesátých letech amfetamin snadno odhalily, byla tato látka nahrazena efedrinem. 

Nebezpečí této látky spočívá především v tom, že je součástí mnoha léků proti 

nachlazení a tudíž k dostání i bez lékařského předpisu. (NEKOLA 2008) 

7.3  Nová éra dopingu ve sportu 
Datuje se do doby prvního startu Sovětského svazu na OH v Helsinkách 1952.                

Umocnilo jej rozdělení světa na komunistický východ a demokratický západ, čímž                  

se sportovní zápolení stalo také mocenským a ideologickým soupeřením. Dalšími 

důvody byl pokrok ve vývoji a výzkumu dopingových látek a také rostoucí 

komercionalizace sportu. V této době se již sportovci nespokojili se stimulací výkonu 

během soutěže, ale snahou bylo zlepšit celkovou výkonnost již během tréninku. Proto    

se ve sportu začaly využívat anabolické steroidy. Podle NEKOLY (2008) se roku 1935 

poprvé podařilo izolovat testosteron v krystalické podobě. Původně se využíval 
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k lékařským účelům, za II. světové války zvyšoval agresivitu vojáků a od padesátých    

let začal být využíván také ve sportu. První masové využití steroidů prokázal John 

Ziegler v roce 1956, kdy na Světových hrách v Moskvě museli být sovětští sportovci 

cévkováni, aby dokázali vyměšovat moč. 

S narůstajícími úspěchy dopujících sportovců se testosteron rozšiřoval do celého 

světa. Později ho nahradil dianabol, který vykazoval mírnější vedlejší účinky. Američtí 

kulturisté v padesátých letech navíc experimentovali s kombinací injekčního a orálního 

podávání steroidů. V této době bylo užívání steroidů beztrestné a naopak se věřilo 

v jeho veskrze pozitivní efekt. Objevený počet „dopujících“ sportovců sice neustále 

narůstal, nicméně bez významnější preventivní či represivní odezvy. 

Teprve až rostoucí počet zdravotních komplikací a záhadná úmrtí vynikajících 

sportovců dávala podnět k zamyšlení. Např. v roce 1959 umírá mladý cyklista               

na srdeční kolaps poté, co během závodu na 191km užil 13 tabletek amfetaminu.          

Na Tour de France 1967 zemřel přímo na trase profesionální mistr světa z roku 1965, 

anglický cyklista Tom Simpson. Požil totiž nadměrnou dávka onidrinu zapitou 

koňakem. V roce 1968 umírá německý profesionální boxer Jupp Elze v zápase s Italem 

Carlosem Duranem. Před zápasem si vzal velkou dávku pervitinu, aby překonal velké 

rány, kterými byl Duran pověstný. V posledním kole ztratil Elze vědomí a v nemocnici 

umírá. Pervitin odstranil přirozené obranné reflexy a Elze se nechal ubít k smrti. 

(KÖSSL 1995) 

  Případy dopujících sportovců se zdravotními problémy se postupně čím dál více 

medializovaly. Doping byl tedy postupně zakazován, a to jak ze strany MOV,              

tak jednotlivých sportovních federací. Problém byl ale s definicí dopingu a prokázáním 

pozitivity vzorku. Spolehlivý test na anabolické steroidy dokázal vyvinout                      

až prof. Manfréd Donike v laboratoři v Kolíně nad Rýnem. Doping se však i přes      

zákaz a kontroly dál rozmáhal. Na OH v Moskvě 1980 byl zjištěn minimální počet 

dopujících sportovců. Nové testování prof. Donikem ale prokázalo, že některé vzorky 

byly pozitivní, což dokazovalo státní podporu a utajování dopingu. Zrodil se tak nový 

fenomén – doping pod státní kontrolou, který byl provozován především v NDR             

a SSSR. (NEKOLA 2008) 

Poslední velkou aférou anabolických steroidů byl případ sprintera Bena Johnsona      

na OH 1988 v Soulu. Ta odstartovala radikální boj proti dopingu pod záštitou MOV. 
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Objevila se tedy látka nahrazující anabolické steroidy – růstový hormon (hGH)  a také 

látky, které měly užívání dopingu maskovat – např. diuretika, které urychlují 

odplavování dopingových látek z těla a znesnadňují jejich detekci. 

Od konce sedmdesátých let se také vyvíjejí dopingové prostředky pro aerobní 

sporty. Tzv. krevní doping znamená transfuzi vlastní nebo cizí krve za účelem lepšího 

okysličení organismu. Okysličování vlastní krve je také stimulováno hormonem        

EPO (erytropoetin). Ten byl zejména cyklisty a lyžaři využíván zhruba od roku 1987.        

V té době ale nebyl laboratorně zjistitelný, takže jsou důkazy o jeho užívání                 

jen nepřímé. (NEKOLA 2008) 
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8  VÝVOJ ZÁKAZU DOPINGU 
SLEPIČKA (2000, s. 11) uvádí, že při starověkých hrách v Thébách museli 

nastupující závodníci dýchnout na rozhodčího a prokázat tak, zda nepožili alkohol, 

který byl při závodech zakázán. Jednalo se tehdy o možná první pokusy                           

o „antidopingové kontroly“ závodníků. 

8.1  Zákaz dopingu v moderním sportu 
Budeme-li se zabývat vývojem zákazu dopingu v moderním sportu, musíme             

se posunout o několik tisíc let kupředu. O potřebě kontroly dopingu se začíná hovořit 

v souvislosti s rozmachem novodobých OH.  

Podle KÖSSLA (1996) se ale první zákaz dopingu týkal koní. Počátkem dvacátého 

století byly v módě koňské dostihy, sázky na ně nabývaly vysokých částek a jednalo        

se tudíž o výnosný byznys. Aby koně dosahovali lepších výsledků, byli dopováni 

kokainem, heroinem, morfinem atd. První dopingové kontroly se prováděly rozborem 

koňské moči. Tuto zdlouhavou a nepřesnou metodu nahradil rozbor koňských slin. 

Zaveden byl od roku 1910 a jakožto objevitel této převratné metody se do dějin 

antidopingu nesmazatelně zapsal polský lékárník Alfons Bukowski. Jelikož kůň         

sám si dopingovou látku nevezme, trest postihl příslušnou stáj, žokeje, trenéra a někdy 

dokonce i veterináře. Zákaz a kontroly dopingu v dostihovém sportu opravdu přinesly 

své ovoce – řečí čísel bylo před 1. světovou válkou nadopováno 30-50% koní, zatímco 

dnes je to jen kolem 1%. 

Jedni z prvních, kteří si uvědomovali nebezpečí dopingu pro zdraví sportovců, byli 

dle NEKOLY (2008, s. 24) sportovní lékaři. Již na ustavujícím sjezdu Mezinárodní 

federace sportovního lékařství (FIMS) v roce 1928 byl na pořadu jednání                     

boj s dopingem. Konkrétní návrhy byly přijaty ale až na Kongresu lékařů v roce 1959 

v Paříži. Následně zřídila Národní francouzská asociace tělesné výchovy první komisi 

pro kontrolu dopingu. 

Počátkem šedesátých let vystoupily proti dopingu ve sportu některé národní 

sportovní federace. Takto např. Italská fotbalová federace ustavila v roce 1962 

vyšetřovací komisi a potrestala za doping první hráče. Mezinárodní atletická federace 

(IAAF) se zákazem dopingu začala zabývat v roce 1960. 
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Počátkem šedesátých let se v boji s dopingem ujímají iniciativy také některé vládní 

instituce. Rakouská vláda zřídila vyšetřovací komisi při Ministerstvu národní výchovy. 

Ta v roce 1962 vyhlásila tresty za doping sportovců. Klubům přitom hrozila snížením 

dotací. 

Rada Evropy proti dopingu poprvé vystoupila roku 1963. Její antidopingová komise 

vypracovala první definici dopingu a přišla s možností vyloučit sportovce ze soutěže. 

V roce 1965 přijal francouzský senát zákon o zákazu dopingu. Kromě 

disciplinárního postihu sportovců nově přichází s možností udělit trest vězení                  

a peněžních pokut. A to nejen dopujícímu sportovci, ale také všem, kdo se odmítá 

dopingové kontrole podrobit nebo se podílí na šíření a podávání zakázaných látek. 

(KÖSSL 1995) 

Od šedesátých let se dopingovou problematikou zabývají mnohé vědecké kongresy, 

národní i mezinárodní úrovně. Výsledky jednání posouvaly znalosti o dopingu               

a možnostech jeho kontroly o krok vpřed, následně se také promítaly do sportovní 

praxe. Takto se např. Kongres o dopingu 1964 v Tokiu zasloužil o již zmíněné první 

dopingové kontroly na ustavení lékařské komory MOV a následné dopingové kontroly 

na ZOH 1968. Kontrolováno bylo zatím jen používání stimulantů. První mezinárodní 

sportovní federací, která zakázala užívání anabolických steroidů byla v roce 1970 IAAF 

(atletika), následovalo lyžování, vzpírání a fotbal. 

První stálá světová konference o boji proti dopingu ve sportu se uskutečnila v roce 

1988 v kanadské Ottawě. Sešli se zde zástupci 27 států (včetně Československa) a byly 

zde schváleny čtyři dokumenty: 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. 

Pozitivem bylo především to, že se na společném postupu dohodli zástupci vládních        

i nevládních organizací a zástupci různých politických bloků. Druhá konference se sešla 

o rok později v Moskvě a zabývala se zavedením mimosoutěžních kontrol a možností 

dopingové prevence. Třetí konference roku 1991 se v norském Bergenu soustředila       

na výměnu zkušeností s přípravou a realizací národních antidopingových programů. 

Rada Evropy přijala v roce 1989 Evropskou antidopingovou úmluvu. Ta vyzývá 

členské státy k přijetí závazků a uplatnění úmluvy v rámci právního řádu své země.       

Je prvním psaným dokumentem mezinárodního práva , který problematiku dopingu         
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a boje proti němu upravuje. Při Radě Evropy je v rámci Výboru pro rozvoj sportu 

zřízena Monitorovací skupina, v níž jsou zastoupeny všechny členské země jedním 

delegátem. Má za úkol především pomáhat koordinovat antidopingovou politiku 

členských zemí  s MOV. V roce 2000 byl k úmluvě ještě přijat tzv. Dodatkový protokol, 

který je vyjádřením vůle zvýšit efektivitu dopingových kontrol. K jeho přijmutí vedly 

prozatímní zkušenosti a vůle po zintenzivnění dopingových kontrol. (NEKOLA 2008) 

Světová konference o boji proti dopingu se sešla také v roce 2003 v Kodani. 

Probírány zde byly jevy, které dopingovou problematiku bezprostředně provází, 

nicméně netýkají se přímo sportu: výroba dopingových látek, nelegální obchod s léky, 

nabízení dopingových látek mládeži atd. Výsledkem bylo přijetí deklarace, která 

zavazovala účastnické státy ke společnému postupu a vypracování dokumentů, které      

by vytvořily právní základ pro odpovídající antidopingová opatření na národních 

úrovních. Iniciativy se v tomto směru chopilo UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, 

vědu a kulturu) a výsledek se dostavil roku 2005, kdy byla přijata Mezinárodní úmluva 

proti dopingu ve sportu. Je až pozoruhodné, že se jednotlivé země s různým politickým 

zřízením, úrovní lidských práv i rozvojem sportu sjednotily na znění toho dokumentu, 

který stanovuje celosvětově jednotné principy pro boj proti dopingu, čímž navazuje         

a co do působnosti geograficky rozšiřuje Antidopingovou úmluvu Rady Evropy. 

(NEKOLA 2008) 

Na již zmiňované kodaňské konferenci byl také schválen Světový antidopingový 

kodex. Podepsaly jej všechny významné mezinárodní sportovní organizace: 

Mezinárodní olympijský i paralympijský výbor, mezinárodní sportovní federace, 

pořadatelé významných světových soutěží (OH, MS, ME atd.) a Národní olympijské       

a antidopingové výbory. Kodex není závaznou právní normou, pravidla v něm 

zakotvená jsou stejně jako sportovní řády pravidly, podle kterých se postupuje              

ve sportu. To znamená, že sportovci a další sportovní činovníci přijímají tato pravidla 

dobrovolně jako podmínku své účasti v organizovaném sportu. (Antidopingový výbor 

©2013) 

8.2  Vývoj antidopingové politiky MOV 
MOV poprvé jednal o zákazu dopingu při svém zasedání v roce 1928. Doping        

byl tehdy oficiálně zakázán, ale jelikož neexistovalo spolehlivé laboratorní testování 

sportovců, žádné účelné dopingové kontroly neprobíhaly. (KÖSSL 1995) 
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V důsledku zneklidňujících informacích o dopujících sportovcích se doping dostal 

znovu na program jednání MOV v roce 1962. Následujícího roku přijal MOV první 

pravidlo o zákazu dopingu a přijal rovněž první seznam zakázaných látek. Za doping     

se v té době považovaly následující látky: narkotika, amfetaminové sloučeniny, efedrin, 

analgetika, látky aktivující dýchání, psychotronika a některé hormony. Pravidlo          

bylo včetně seznamu zakázaných látek přijato všemi mezinárodními sportovními 

federacemi, které byly členy MOV. Úspěch v podobě fungujícího postihu dopujících 

sportovců, potažmo represe dopingu však ani toto pravidlo nepřineslo – chyběly v něm 

totiž příslušné sankce! 

V roce 1967 ustavil MOV tzv. lékařskou komisi a do kompetence jí vložil               

boj s dopingem. Následně se na ZOH 1968 v Grenoblu uskutečnily první olympijské 

dopingové kontroly. Tehdy ale ještě nebyli sportovci testováni na přítomnost 

anabolických steroidů v těle. Takové kontroly proběhly poprvé až v roce 1976 

v Montrealu. (KÖSSL 1995) 

V roce 1988 vyhlásil MOV Mezinárodní olympijskou chartu proti dopingu, která 

platí dodnes. Ta navíc znamenala skutečný průlom v antidopingové politice – zavádí 

„nový trend boje proti dopingu založený na nevládní úrovni na manifestované 

spolupráci sportovních organizací na etickém principu“ (Antidopingový výbor ČR       

©2013). 

MOV tedy během své více než stoleté historie přijímal zásadní antidopingová 

pravidla. Jelikož se OH postupem času staly nejsledovanější sportovní událostí, teprve 

uznání přijmutí antidopingových pravidel ze strany právě MOV můžeme považovat        

za skutečný závazek a ochotu sportu jako takového bojovat proti dopingovým 

praktikám. MOV však ve své činnosti podléhá všeobecným politickým tlakům                

a společenským trendům. Zákaz dopingu ve sportu měl tedy své kořeny i mimo MOV     

a sílící vnější tlaky přinutily tento vrcholný olympijský orgán k exekutivním krokům.     
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9  DOPING A OLYMPIJSKÉ HRY 
Tisková zpráva WADA vydaná před LOH 2012 v Londýně uvádí, že od roku 1968 

do roku 2008 bylo na OH usvědčeno z dopingu celkem 123 sportovců, z toho 104         

na LOH a 19 na ZOH (Factsheet ©2012). Dosud neoficiální informace (většinou 

zpravodajské servery) navíc hovoří o dalším jednom nálezu na posledních ZOH 2010    

ve Vancouveru a devíti nálezech na LOH 2012 v Londýně. 

Tyto prameny však analyzují pouze prokázané dopingové případy, které byly 

odhaleny od zavedení dopingových kontrol v roce 1968. Existují ale důkazy,                  

že sportovci dopovali i na hrách předešlých, a to bez hrozby postihu. Právě tyto případy 

nutily sportovní hnutí k zavedení dopingových kontrol. Dalším faktem je, že od roku 

1968 byli sportovci testováni pouze na užití stimulantů. Testy na anabolické steroidy 

byly zavedeny až od roku 1976. A pravdou je také to, že původní metody odhalování 

dopingu nebyly tak spolehlivé jako dnes a čím více do minulosti jdeme, tím měli 

sportovci rozsáhlejší možnosti dopingová pravidla obcházet. Také bych zmínil,              

že oněch 123 sportovců bylo usvědčeno z dopingu při konání OH samotných. Našli 

bychom ale mnohé sportovce, kteří se kvůli dopingovým prohřeškům na jiných 

podnicích a následnému zákazu činnosti na hry vůbec nepodívali. Navíc testován není 

každý sportovec, který se olympijských závodů účastní – k dopingové kontrole jsou 

většinou vyzváni medailisté a několik málo dalších náhodně vybraných sportovců. 

Pokud se tedy 123 prokázaných dopingových hříšníků během 44 let olympijských 

dopingových kontrol (za tu dobu proběhlo 24 OH) zdá někomu zanedbatelné, vězte         

že jde o pouze o pověstný „vrchol ledovce“. 

Na druhou stranu ale SCHWARZER (2009) dodává, že i přes narůstající medializaci 

dopingu v poslední dekádě není nárůst dopingových případů dramatický. Olympijské 

hry autor považuje od poloviny 90. let z hlediska antidopingových pravidel                     

za nejvýrazněji střeženou instituci. 

9.1  Hry tolerující doping 
KÖSSL (1996) uvádí, že na prvních OH 1896 v Athénách běžně pili běžci před 

závodem víno. Požití alkoholu stejně jako ostatních stimulujících látek ale ještě             

na dlouhou dobu nebylo ničím zakázaným. 

Následující informace o „dopingu“ na OH pochází z třetích letních olympijských                

her v St. Louis v roce 1904. Americký maratónec Thomas Hicks byl během závodu 
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několikrát lékařsky ošetřován, dostal injekce strychninu, požil 5 syrových vajec, zapil  

to několika skleničkami brandy a v soutěži zvítězil. Opět se nejednalo o nic podivného. 

Další nechvalně proslulý incident pochází z OH v Londýně 1908. Italský maratónec 

Dorando Pietri požil během závodu strychnin se žloutkem a koňakem. Na olympijský 

stadion doběhl jako první, v cílové rovince však z důvodu dehydratace organismu 

několikrát omdlel. Do cíle se nakonec dostal díky pomoci rozhodčích na prvním místě, 

přičemž posledních 350m zdolával více než deset minut. Kvůli protestu amerického 

týmu byl Pietri nakonec diskvalifikován, nikoli však za požití dopingu, nýbrž  za cizí 

dopomoc při závodě. Anglická královna jej nakonec vyznamenala stříbrným pohárem 

za vynaložené extrémní úsilí. (Wikipedie ©2008) 

Obr. 3 - Dorando Pietri v cíli olympijského závodu 

 
Zdroj: <http://en.wikipedia.org/wiki/Dorando_Pietri> 

Na LOH 1932 v Los Angeles překvapivě zvítězili plavci Japonska. Po odjezdu       

jim byly na pokoji nalezeny ampulky nitroglycerinu. Opět nebyla učiněna žádná 

opatření, podobně jako po ZOH 1952 v Oslo, kde bylo nalezeno velké množství 

ampulek a injekčních stříkaček v šatnách rychlobruslařů. (KÖSSL 1995) 

Po druhé světové válce se her začali účastnit závodníci Sovětského svazu, později 

také východního Německa. Spolu s nimi se ale kromě dosud užívaných stimulantů 

začínaly při sportovních kláních včetně OH zneužívat  také anabolické steroidy. 

Zatímco dosud užívané stimulanty sloužily k povzbuzení závodníka během samotné 

soutěže, anabolika byla užívána již během tréninku. KÖSSL (1995) je dokonce 

označuje za „doping s dlouhodobým účinkem“. 
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K prvnímu úmrtí dopujícího sportovce na OH došlo v Římě 1960. Během 

cyklistického závodu na 100km zkolaboval teprve třiadvacetiletý dánský cyklista Knud 

Jensen a po převozu do nemocnice zemřel. Později bylo zjištěno, že užil velkou dávku 

amfetaminu, kterou mu aplikoval jeho trenér. 

9.2  První kontroly 1968 
Antidopingové kontroly byly na OH zavedeny roku 1968. Poprvé tedy proběhly      

na ZOH v Grenoblu. Z 86 testovaných sportovců nebyl usvědčen ani jeden. Tehdejší 

kontroly však dokázaly odhalit přítomnost pouze stimulujících látek (SCHWARZER 

2009) 

První diskvalifikace za prokázaný doping proběhla téhož roku při LOH 1968 

v Mexiku, když byl švédský moderní pětibojař Hans-Gunnar Liljenvall usvědčen 

z požití alkoholu. Následně byla odebrána bronzová olympijská medaile nejen jemu,    

ale i celému družstvu.  

KÖSSL (2006) popisuje situaci, kdy při LOH 1972 v Mnichově proběhla mezi 

sportovci anonymní anketa, jejímž cílem bylo zjistit, zda sportovci dopují. Výsledkem 

bylo, že 85% sportovců odpovědělo kladně. Dodatečné dotazování ale poukázalo          

na špatnou osvětu, sportovci považovali téměř veškeré preparáty za doping. Oficiálně 

zde bylo prokázáno 7 dopingových případů, přičemž testováno bylo více než 2000 

sportovců. 

9.3  Zákaz anabolik 1976 
Spolehlivé testy na anabolické steroidy byly poprvé prováděny na OH 1976 

v Montrealu. Z užití těchto látek bylo usvědčeno a následně diskvalifikováno                   

5 sportovců. Jedním z nich byl také československý vzpěrač Petr Pavlásek. 

Dopingovému prohřešku se Československo nevyhnulo ani na ZOH 1976 

v Innsbrucku. Kapitán hokejového družstva František Pospíšil byl usvědčen z požití 

kodeinu. Pochybení však bylo na straně lékaře reprezentačního družstva, který hráčům 

při propuknuvší chřipkové epidemii ordinoval léky s touto zakázanou látkou. Jelikož 

pochybení nebylo shledáno na straně hráčů, bylo hokejistů umožněno olympijský turnaj 

dohrát. (SCHWARZER 2009) 

Olympijské hry 1980 se konaly v Moskvě. Kvůli sovětské invazi do Afghánistánu 

byly hry velkou částí západních zemí bojkotovány - na hry nevyslaly své sportovce. 
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Přesto se her několik sportovců z těchto zemí zúčastnilo, a to pod olympijskou vlajkou 

(např. Španělé a Italové). Východ použil hry jako demonstraci politické síly. Oficiální 

prameny uvádí, že na hrách nebyl dopingově testován ani jeden sportovec. Pozdější 

přezkoumání vzorků ale dopingové látky odhalilo. To poukazuje na velmi nebezpečný 

fakt – utajování a napomáhání dopingu státními orgány. 

O zvláštní „čistotě“ moskevských her vypovídají také dopingové kontroly na hrách 

následujících. V Los Angeles bylo pozitivně testováno hned 12 sportovců. Hry provázel 

obdobný bojkot jako před čtyřmi lety, tentokráte však ze strany východního bloku. 

Oficiálním důvodem neúčasti těchto států bylo „nedostatečné zajištění bezpečnosti           

a nerespektování důstojnosti sportovců“. (SCHALLER a KOVÁŘ 2003) 

K největší olympijské dopingové aféře této doby došlo při LOH 1988 v Soulu. 

Kanadský sprinter Ben Johnson vyhrál sprint na 100metrů v novém světovém rekordu. 

Následně mu ale bylo prokázáno užívání anabolických steroidů a byl diskvalifikován. 

Zlato tak získal jeho rival Carl Lewis. Johnson později dlouhodobé užívání anabolik 

přiznal, stejně jako jeho trenér a lékař. Johnson dostal dvouletý zákaz sportování, IAAF 

anulovala jeho mistrovské tituly a dosažené rekordy. (Athletics at the 1988 Seoul 

Summer Games ©2013) 

Nebyl ale sám, kdo se v Soulu provinil. Na těchto hrách bylo za doping potrestáno 

celkem 10 sportovců. Přitom se hned ve třech případech jednalo o novopečeného 

olympijského vítěze. Vedle Johnsona jím byl také bulharský vzpěrač Angel Genchev      

a jeho krajan a kolega v lehčí váhové kategorii Mitko Grablev. Provinili se užitím 

diuretik, které zřejmě maskovaly dřívější užívání anabolických steroidů. 

Pro odhalování dopingových afér v Soulu byly důležité přecházející investice          

do antidopingového programu. KRŠÁK (1989, s. 155) uvádí, že do vybavení 

antidopingové laboratoře bylo investováno 2,5mil. dollarů. Nové metody mimo jiné 

dokázaly odhalit anabolický steroid stanazolol, jehož metabolit byl nalezen právě           

u Johnsona. Stanazolol užívala mimo jiné také západoněmecká sedmibojařka Birgit 

Dresselová. Ta soutěžila ještě na ME 1986 ve Štutgartu, ovšem roce 1987 zemřela          

na následky předávkování různými léky včetně stanazololu. 

Při konání OH v Soulu a v návaznosti na dopingové aféry vyhlásil MOV 

Mezinárodní olympijskou chartu proti dopingu, která dokázala v oblasti antidopingové 

politiky sjednotit jednotlivé sportovní organizace i státy různého politického zřízení. 
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Posun nastal také v přístupu k dopingovým kontrolám, které od této doby nebyly 

prováděny jen při soutěžích, ale rovněž během přípravného období či osobního volna 

sportovců. (KRŠÁK 1989) 

9.4  Od Barcelony po současnost 
Hry v Barceloně 1992 patří po všech stránkách k nejlépe vydařeným. Podle 

SCHALLERA a KOVÁŘE (2003) došlo k modernizaci města, hry byly kvalitně 

zorganizované a obešly se bez větších skandálů. Přistiženo bylo jen 5 dopingových 

hříšníků, což poukazuje na úspěšné přijetí a aplikaci Mezinárodní olympijské charty 

proti dopingu. 

Z následujícího období se nechvalně proslavily především hry v Salt Lake City          

a Athénách. Jeden dopingový případ byl prokázán také v Naganu 1998,                        

kde byl diskvalifikován vítěz snowboardového slalomu, Kanaďan Ross Rebagliati.      

Měl pozitivní vzorek na přítomnost marihuany. Jeho diskvalifikace však byla následně 

přehodnocena a zlatá medaile mu nakonec zůstala. Důvodem bylo, že marihuana 

nemohla vést ke zlepšení výkonu v dané disciplíně a pravidla Mezinárodní lyžařské 

federace (FIS) se v případě marihuany rozcházela s legislativou MOV. 

První gymnastkou, které byla odejmuta zlatá olympijská medaile kvůli dopingu,       

se stala Rumunka Andreea Raducan na LOH Sydney 2000. V její moči byly nalezeny 

stopy pseudoefedrinu. Údajně jej ale užila omylem, když si na ochranu před chřipkou 

vzala od týmového lékaře lék Nurofen. Jelikož hlavní vina padla na lékaře, Raducanové 

bylo odejmuto zlato z individuálního závodu, ale primát ze soutěže družstev                   

jí byl ponechán. 

Medaile byly odebrány nakonec i dalším sportovcům. Nejznámější případy              

ale nesouvisejí přímo s hrami samotnými. Americký cyklista Lance Armstrong             

se přiznal k dopingu až na jaře roku 2013. Kromě rekordních 6 primátů ze slavné Tour 

de France mu Mezinárodní cyklistická federace (UCI) odebrala také bronzovou medaili 

z časovky v Sydney. (Press release ©2013) 

Podobně dopadla také americká atletka Marion Jonesová. Ta v Sydney získala 

dokonce 3 zlaté a 2 stříbrné medaile. Z užívání dopingových látek byla usvědčena 

v roce 2007 a vše následně přiznala. Mezinárodní atletická federace (IAAF) zpětně 

anulovala její výsledky od začátku roku 2000, tedy včetně australských her. (IAAF 

Press Release on Marion Jones. ©2012) 
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Obr. 4 - Marion Jones v Sydney Obr. 5 - Přiznání M. J. 

 
Zdroj: <google.com/images> Zdroj: <google.com/images> 

Na ZOH Salt Lake City 2002 bylo pozitivně testováno 7 sportovců. To bylo více 

než na všech předchozích zimních hrách dohromady. Nechvalně se zde proslavil 

darbepoetin (dEPO), který zneužívali vytrvalostí běžkaři. Díky diskvalifikaci Olgy 

Danielové a Larisy Lazutinové získala stříbrnou medaily česká závodnice Kateřina 

Neumannová. Svými výkony hry šokoval původem německý běžkař Johann Mühlegg, 

který zde reprezentoval Španělsko. Vyhrál závod na 30km volnou technikou a 10+10km 

kombinační závod. K těmto úspěchům mu gratuloval i španělský král Juan Carlos.        

Po opět vítězném závodu na 50km klasickou technikou byl ale pozitivně testován           

a všechny medaile mu FIS odebrala. (Johann Mühlegg ©2002) 

Nejvíce dopingových případů v historii her bylo odhaleno při hrách v Athénách 

2004. Diskvalifikováni byli hned 4 olympijští vítězové – maďarský kladivář Adrián 

Annus, jeho krajan (kladivář) Róbert Fazekas, ruská koulařka Irina Koržarenková a také 

irský reprezentant v parkurovém skákání Cian O´Connor. V posledním jmenovaném 

případě však byl pozitivně testován jeho kůň. Celkově bylo na athénských hrách 

diskvalifikováno pro doping rekordních 26 závodníků. Z toho byli 4 reprezentanti 

pořádající země, v jednom případě se sportovec dokonce vůbec nezúčastnil dopingové 

kontroly, což je automaticky bráno jako porušení dopingových pravidel. Zajímavostí      

je také to, že na hry nemohlo vůbec odcestovat hned 11 vzpěračů právě kvůli pozitivním 

dopingovým vzorkům. (Factsheet ©2012) 

Po jedné zlaté medaili bylo odebráno také na posledních dvou LOH. Nejčerstvějším 

případem byla běloruská koulařka Naděžda Ostapčuková v Londýně 2012. (Dopingový 

skandál v Londýně ©2013) 
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9.5  Statistika dopingu na OH 
SCHWARZER (2009) ve své diplomové práci analyzuje výskyt porušení 

dopingových pravidel na Olympijských hrách. Sleduje přitom počet případů                   

na jednotlivých hrách v závislosti na počtu zúčastněných sportovců, disciplíny               

ve kterých je doping nejčastěji zjištěn, země, jejíž sportovci dopingová pravidla 

nejčastěji porušují a také látky, které jsou nejčastěji zneužívány. Tisková zpráva MOV 

zachycuje také počet dopingových kontrol prováděných na jednotlivých hrách 

(Factsheet ©2012). Nashromážděná data jsou přehledně zachycena v tabulkách              

3 a 4. Informace z posledních dvou her zatím nebyla oficiálně zveřejněna, vycházím 

z informací dostupných v médiích (www.idnes.cz ©2013 ). 

Tab. 3 - Doping na LOH 

Rok Město Sportovci Testy Pozitivní % pozitivních 

1968 Mexico City 5.516 667 1 0,15 
1972 Mnichov 7.134 2.079 7 0,34 
1976 Montreal 6.084 2.054 11 0,54 
1980 Moskva 5.179 645 0 0 
1984 Los Angeles 6.829 1.507 12 0,8 
1988 Soul 8.391 1.598 10 0,63 
1992 Barcelona 9.356 1.848 5 0,27 
1996 Atlanta 10.318 1.923 2 0,1 
2000 Sydney 10.651 2.359 11 0,47 
2004 Atény 10.625 3.667 26 0,7 
2008 Peking 10.942 4.770 19 0,4 
2012 Londýn 10.500* 6.000* 9* 0,15* 

celkem 101.525 29.117 113  
* Oficiální data zatím nejsou k dispozici 
Zdroj: Horký 2013 

Celkem bylo na OH od zavedení kontrol v roce 1968 prokázáno 123 dopingových 

případů. Nejvíce během LOH 2004 v Athénách, kde bylo diskvalifikováno                     

26 sportovců. Letní hry jsou celkově z hlediska dopingu rizikovější, ať již bereme počet 

dopujících sportovců jako takový, nebo jej vztahujeme k počtu provedených 

dopingových zkoušek. Celkem na OH proběhlo 36.881 testů. Předpokládáme-li,            

že každý sportovec byl testován pouze jednou, je průměrně 0,36% testů pozitivních, 

pozitivně testován je tedy průměrně jeden z 278 sportovců. 
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Tab. 4 - Doping na ZOH 

Rok Město Účast Testy Pozitivní % pozitivních 

1968 Grenoble 1.158 86 0 0 
1972 Sapporo 1.006 211 1 0,47 
1976 Inssbruck 1.123 390 2 0,51 
1980 Lake Placid 1.072 440 0 0 
1984 Sarajevo 1.272 424 1 0,24 
1988 Calgary 1.423 492 1 0,20 
1992 Albertville 1.801 522 0 0 
1994 Lillehammer 1.737 529 0 0 
1998 Nagano 2.176 621 0 0 
2002 S. Lake City 2.399 700 7 1 
2006 Turín 2.508 1.200 7 0,58 
2010 Vancouver 2.566 2.149 1 0,05 

celkem 20.241 7.764 20  
* Oficiální data zatím nejsou k dispozici 
Zdroj: Horký 2013 

Nejčastěji dopují závodníci účastnící se soutěží ve vzpírání a lehké atletice. Jsou        

u nich také nejčastěji zjištěny anabolické látky, které jsou nejčastěji zneužívanou látkou. 

V prostředí profesionálního vzpírání není užívání dopingových látek ničím nevšedním, 

můžeme dokonce spekulovat o jakési tiché toleranci. Naproti tomu Mezinárodní 

atletické federace se snaží doping vymýtit. Počty dopingových nálezů na OH v letech 

1968 – 2008 u sportů s nejvíce případy zachycuje graf 1. 

Graf 1 - Olympijské sporty s nejvíce dopingovými případy 
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Zdroj: Horký 2013 

Na zimních hrách byl doping 4x zjištěn u hokejistů - tento sport dopingové testy 

poněkud zanedbává, zřejmě je to způsobeno tím, že dopování jednotlivce se nemusí 

zcela evidentně promítnout na výkonu celého družstva. Často dopují také vytrvalostní 
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běžkaři - ti si napomáhají zejména krevním dopingem a preparáty, které zlepšují 

okysličování organismu. 

Mezi státy jsou v popředí pomyslného žebříčku dopingových hříšníků země 

bývalého sovětského bloku. Počty dopingových případů v letech 1968-2008 u nejčastěji 

dopujících národností zachycuje graf 2. 

Graf 2 - Olympijský doping v jednotlivých státech 
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Zdroj: Horký 2013 

Nejvíce, tedy 10 dopujících sportovců, pocházelo do roku 2008 z Ruska 

(Sovětského svazu), 8 z Bulharska a 6 z Maďarska. Zřejmě se jedná o pozůstatek státem 

řízeného dopingu z doby studené války. Mezi tyto východní země se se sedmi hříšníky 

vklínilo pouze Řecko, které hned 4 případy zaznamenalo během domácích her v roce 

2004. Překvapivé je, že USA zaznamenaly poslední dopingový případ na OH v roce 

1992 v Barceloně a celkově mají pouze 5 případů. Jejich sportovci se ale několikrát 

provinili mimo Olympijské hry, jako např. zmiňovaní Lance Armstrong a Marion Jones. 

Jejich prohřešky se do olympijské statistiky nezapočítávají, přestože jim v konečném 

důsledku byly anulovány olympijské výsledky. Česká republika se na OH proti 

dopingovým pravidlům zatím neprovinila, Československo zaznamenalo případy dva. 

Vzpěrač Petr Pavlásek v Montrealu 1976 a hokejista František Pospíšil na ZOH 

v Innsbrucku téhož roku. V jeho případě ale mohla za pozitivitu vzorku nedbalost 

lékaře, takže byl omilostněn. (Wikipedie  ©2011) 

Celkem se na OH provinilo dopingem 41 zemí. Podle Donatiho studie z roku 2007 

pochází 20% dopingových látek z Ruska. S dopingem totiž nejčastěji obchoduje mafie, 

zejména ruská. Zřejmě také proto Rusko zaznamenalo nejvíce dopingových případů     

ze všech zemí. Překvapivé je, že Čína má zatím na svědomí pouze jediný dopingový 



60 

případ, přestože podle Donatiho studie produkuje 10% veškerých dopingových látek 

(HANSLÍČEK 2008). 

Počet dopingových kontrol provedených na jednotlivých hrách neustále roste. 

V Pekingu se jejich množství již blížilo k číslu 5 000. Vezmeme-li v potaz, že počet 

dopingových prohřešků na hrách během poslední dekády roste také, nicméně nijak 

dramaticky, spíše úměrně počtu kontrol, můžeme konstatovat, že počet dopingových 

případů je stabilizován a šíření dopingu se díky fungující antidopingové politice daří 

udržovat v přijatelných mezích. Graf 3 ještě zachycuje nejčastěji zneužívané prostředky, 

které byly objeveny při olympijských dopingových kontrolách v letech 1968 až 2008. 

Graf 3 - Nejčastěji zneužívané prostředky na OH (1968-2008) 
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Zdroj: SCHWARZER 2009 
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10  SOUČASNÁ ANTIDOPINGOVÁ POLITIKA  
Antidopingovou politikou se rozumí boj proti nečestným praktikám užívaným        

ve sportu, zvláště pak používání zakázaných látek a metod. Doping je totiž nebezpečný 

nejen pro jedince, který jej užívá, ale popírá také právo ostatních sportovců na účast 

v korektní soutěži. (NEKOLA 2008) 

Jak ukazuje dosavadní text, problematika dopingu je značně komplikovaná a vývoj 

dopingu i antidopingových pravidel prošel dlouhým vývojem. Naštěstí antidopingová 

politika dnes již dobře funguje po celém světě a je nedílnou součástí drtivé většiny 

sportů (jedinou výjimkou je snad jen kulturistika, která je dlouhodobě k dopingu 

tolerantní, díky čemuž byla také vyloučena z MOV). (Wikipedie ©2013) 

Abychom si dokázali přestavit, jak složitý musel být proces tvorby antidopingové 

politiky, musíme si uvědomit, že její vytvoření vyžadovalo souhlas národních                  

i mezinárodních, vládních i soukromých organizací, zhruba třiceti olympijských a třiceti 

neolympijských sportů a dále zástupců asi stovky vlád, jejichž země se ve větším 

rozsahu účastní mezinárodních sportovních soutěží. (JINDROVÁ 2010) 

Shoda musela zavládnout v otázkách co je to doping a jak jej prokázat, jak, koho       

a kdy testovat, na které sporty se zaměřit, jak vzdělávat dopingové komisaře,               

jak vytvořit síť laboratoří, jaké tresty udělovat a také v otázce, kdo to celé bude 

financovat. 

Fungující antidopingová politika se dnes opírá o jednotlivé mezinárodní smlouvy, 

instituce a jimi vydávané dokumenty. Vrchní postavení v antidopingové politice            

měl od počátku MOV, po vytvoření specializované antidopingové agentury WADA 

v roce 1999 jí postupně předal většinu kompetencí týkající se oblasti dopingu. Hlavním 

důvodem bylo, že MOV funguje jako ryze sportovní a nevládní organizace, zatímco 

WADA je řízena napůl vládními zmocněnci a napůl zástupci olympijského hnutí. Díky 

tomu je také boj proti dopingu financován částečně vládními a částečně soukromými 

zdroji. (JINDROVÁ 2010) 

10.1  Systémy zabezpečení antidopingové politiky ve světě 
Antidopingová politika může být v různých zemích zajištěna různě, liší se v míře 

intervence státu. Podle toho jakou roli v zabezpečení antidopingové politiky hraje stát, 

rozeznává NEKOLA (2008) tři systémy: 



62 

1) Státem kontrolovaný systém 

Antidopingovou politiku zabezpečuje stát, a to ve většině případů tak, že vydá určité 

právní předpisy, které stanovují práva a povinnosti osob při nakládání se zakázanými 

látkami. Problematika dopingu je začleněna v právních předpisech. Stát často pověří 

nějaký specializovaný orgán, který má na starosti dodržování a postihy za nedodržení 

těchto předpisů. Sankce jsou vynášeny správními orgány ve správním řízení.                 

Za obzvláště hrubá porušení pravidel může být osoba i trestně odpovědná. Příkladem     

je Francie. 

2) Decentralizovaný systém 

Pro tento systém je typické, že problémy vzniklé s dopingem řeší nevládní sektor, 

většinou se jedná o sportovní organizace, které také vydávají antidopingové předpisy. 

Tyto předpisy se na rozdíl od předchozího systému vztahují pouze na ty subjekty, které 

pravidla přijímají (tato pravidla musí respektovat každý, kdo je dobrovolným členem 

sportovní organizace) a ne na všechny subjekty, jak tomu bylo v předchozím systému. 

Stát zde zajišťuje finance nezbytné pro vykonávání této politiky. Státní orgány        

se zapojují do antidopingové politiky v rámci mezinárodní spolupráce. Tento systém 

funguje ve Velké Británii. 

3) Smíšený systém 

V tomto systému dochází k vzájemné spolupráci a rozložení činností týkajících                 

se antidopingových problémů. Většinou stát poskytuje právní rámec a sportovní 

organizace zajišťují fungování antidopingové politiky. Co se týče trestání porušení 

předpisů, tak většinou jsou řešeny pouze sportovními organizacemi, pouze pokud          

se jedná o neoprávněné zacházení (výroba, distribuce, dovoz, vývoz, držení, nabízení 

atd.) s dopingovými látkami, může být jedinec postaven před soud. Tento model 

funguje ve většině zemí. Stát vystupuje na mezinárodní scéně, nevládní organizace 

pružně mapují dodržování pravidel. 

10.2  Mezinárodní dokumenty 

10.2.1  Mezinárodní olympijská charta proti dopingu 
Oficiálně byla charta vyhlášena během konání OH v Soulu 1988. Na její tvorbě 

spolupracovali zástupci MOV, sportovních federací, Evropského výboru ministrů            

a Olympijského výboru USA. Chartu podpořila také Světová zdravotnická organizace 
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(WHO), Komise Evropského společenství a UNESCO. Hlavním posláním charty             

je chránit etické hodnoty ve sportu. 

Nejdůležitější sdělení charty: 

 Doping je zdraví škodlivý a odporuje zásadám sportovní etiky. Je zapotřebí hájit 

právo na zdraví a právo na zápolení v duchu fair-play;  

 Doping je součástí problému zneužívání drog; 

 Každý sportovec má právo na stejné podmínky pro dosahování sportovních cílů. 

Je proto nezbytné zajistit účinnou kontrolu nejen při soutěži, ale i mimo ni; 

 Doping je problémem mezinárodním, je proto nutné zajistit celosvětovou 

podporu a jednotnou mezinárodní politiku; 

 Doping přesahuje hranice sportovního prostředí, odpovědnost za jeho kontrolu 

musí současně přijmout jak sportovní, tak i státní instituce; 

 Vůdčí úlohu v prosazování společné antidopingové strategie má převzít MOV 

jakožto celosvětová autorita v oblasti sportu. (International Olympic Charter 

against doping in sport 1988) 

Z právního pohledu je charta nevymahatelným dokumentem. Jejím hlavním úkolem 

je morální apel na dodržování etických hodnot ve sportu. Podpisem charty se její 

signatáři zavazují k plnění jejích principů a demonstrativně se tak vymezují proti 

dopingu. Signatář zároveň může od charty kdykoli odstoupit. 

10.2.2  Evropská antidopingová úmluva 
Evropská antidopingová úmluva (dále jen Úmluva) byla přijata 16. Listopadu 1989 

členskými státy Rady Evropy a některými dalšími státy za účelem boje proti dopingu. 

Všichni její účastníci se zavazují k přijetí opatření uvedených v úmluvě do právních 

řádů svých zemí. Jednalo se o první předpis mezinárodního práva, který se zabýval 

antidopingovou problematikou. Ustanovení Úmluvy zavazují jednotlivé účastníky 

k přijetí konkrétních opatření, jejichž realizace může být svěřena vládnímu                      

i nevládnímu orgánu nebo sportovní organizaci. V rámci Rady již dříve fungoval Výbor 

pro sport, ke kterému byla nyní vytvořena Monitorovací skupina. Zde je každá členská 

země zastoupena jedním členem. Česká republika přistoupila k Úmluvě v roce 1995. 

Kromě odvolání na základní filozofická východiska Mezinárodní olympijské charty, 

zavazuje své účastníky podniknout kroky nutné pro realizaci ustanovení této Úmluvy 

v rámci svého právního řádu: 
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 Koordinovat politiku a aktivitu svých státních orgánů a sportovních institucí        

a vytvořit podmínky pro praktické provádění Úmluvy; 

 Přijmout zákony, předpisy nebo administrativní opatření k omezení dostupnosti 

a užívání ve sportu zakázaných dopingových prostředků a metod, zejména 

anabolických steroidů (včetně zajištění kontroly jejich pohybu, držení, dovozu, 

distribuce či prodeje); 

 Pomáhat sportovním organizacím financováním antidopingového programu         

a současně přijmout opatření, jež by umožnilo odepřít dotace veřejných zdrojů 

při přestupcích proti zákazu dopingu; 

 Navrhnout a zavádět výchovné programy zejména ve školách, sportovních 

klubech a prostřednictvím sdělovacích prostředků informovat o prevenci 

dopingu i ostatní veřejnost; 

 Spolupracovat se sportovními organizacemi při uplatňování antidopingových 

opatření, při sjednocování předpisů o dopingových kontrolách                               

a při disciplinárních postizích za přestupky proti zákazu dopingu; 

 Podporovat spolupráci s mezinárodními antidopingovými orgány jak na úrovni 

sportovních federací, tak na úrovni vládních orgánů. (Antidopingový výbor       

ČR ©2013) 

10.2.3  Dodatkový protokol k Evropské antidopingové úmluvě 

Dodatkový protokol k Evropské antidopingové úmluvě (dále Dodatkový protokol) 

byl podepsán účastníky Úmluvy na konferenci ministrů evropských zemí odpovědných 

za sport v roce 2002 ve Varšavě. 

Účelem Dodatkového protokolu je: 

 harmonizace právní úpravy boje proti dopingu; 

 zintenzivnění spolupráce mezi účastníky Úmluvy; 

 uznání autority WADA; 

 standardizace postupů dopingových kontrol podle norem ISO; 

 možnost přistoupení k Úmluvě i pro mimoevropské státy. (Antidopingový výbor 

ČR ©2013) 
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10.2.4  Mezinárodní úmluva proti dopingu UNESCO 

Tato úmluva byl přijata v roce 2005 na 33. Generální konferenci UNESCO. 

Obsahově navazuje na Evropskou antidopingovou úmluvu a její dodatkový protokol, 

její působnost je ale celosvětová. Úmluva se nezabývá dopingem v oblasti sportu,          

ale řeší jeho přesah do ostatních sfér společnosti. Nebezpečně se jeví zejména výroba 

dopingových látek, nelegální obchod s léky či podávání dopingových látek mládeži. 

Hlavní cíle této úmluvy: 

 podpora prevence boje proti dopingu na mezinárodní úrovni; 

 definice zákazu používání dopingových látek v souladu se Světovým 

antidopingovým kodexem; 

 zintenzivnění spolupráce mezi jednotlivými signatářskými zeměmi; 

 podpora WADA; 

 omezení dostupnosti látek, které mají dopingové účinky; 

 podpora výzkumu ve sféře boje proti dopingu; 

 stanovení způsobu kontroly a dodržování úmluvy. 

Úmluva má dvě přílohy a tři dodatky. Přílohy jsou nedílnou součástí úmluvy a jedná 

se o Seznam zakázaných látek a metod a Standardy pro udělování terapeutických 

výjimek. Dodatky už nejsou součástí úmluvy, ale ta na ně v některých svých částech 

odkazuje. Jedná se o Světový antidopingový kodex, Mezinárodní standard                   

pro laboratoře a Mezinárodní standard pro testování. (Antidopingový výbor ČR ©2013) 

10.2.5  Světový antidopingový kodex 
Světový antidopingový kodex byl přijat na Světové konferenci o dopingu v Kodani 

v březnu 2003. V platnost vstoupil od roku 2004. Jedná se o základní dokument 

antidopingového programu, který sjednocuje pravidla všech sportovních organizací         

a institucí na celém světě. Zahrnuje také novou definici porušení antidopingových 

pravidel. (Světový antidopingový kodex 2009) 

Pravidla týkající se dopingu, která jsou v Kodexu zahrnuta jsou pravidly 

sportovními (stejně jako pravidla jednotlivých soutěží). Řídí se jimi jedinci ve sportu,      

a to dobrovolně, neboť jsou podmínkou jejich účasti. Kodex byl vytvořen komisí          

při WADA a podepsaly ho všechny významné světové i národní organizace včetně 

MOV, Mezinárodního paralympijského výboru, mezinárodní sportovní federace, 

pořadatelé významných sportovních soutěží, národní olympijské výbory a národní 
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antidopingové organizace. Kodex nemá charakter mezinárodní smlouvy, proto jeho 

dodržováním nejsou vázány jednotlivé vlády. Jejich zájmem ale jednotný                        

a koordinovaný boj proti dopingu je – většina vlád proto vyjádřila Kodexu podporu. 

Kodex má tři složky – text samotného kodexu, mezinárodní standardy a modely 

nejlepší praxe. Jeho součástí je také Seznam zakázaných látek. 

Text kodexu definuje doping, zabývá se dopingovou kontrolou, výzkumem                 

a vývojem. Rozebírá také role jednotlivých signatářů. Mezinárodní standardy poskytují 

metodické pokyny pro antidopingové činnosti a jejich sjednocení. Mezinárodní 

standard pro testování popisuje veškeré úkoly týkající se dopingové kontroly (výběr 

sportovců pro testování, výzva ke kontrole, provedení odběru vzorku, práce komisařů           

i převoz vzorků do laboratoří). Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky 

stanovuje podmínky pro ty, kteří k léčení používají látky ze Seznamu zakázaných látek. 

Mezinárodní standard pro práci laboratoří vymezuje postupy akreditovaných 

laboratoří při analýzách odebraných vzorků. 

Modely nejlepší praxe ukazují optimální řešení v různých oblastech antidopingu. 

Vypracovala je WADA a mají charakter doporučení. (Světový antidopingový kodex 

2009) 

10.3  Organizace bojující proti dopingu 

10.3.1  WADA 
Světová antidopingová agentura (angl. World Anti-Doping Agency – WADA) byla 

založena 10.11.1999. Stalo se tak poté, co svět šokovaly události z cyklistiky v létě 

1998, kdy bylo velké množství dopingových látek nalezeno při policejní razii na Tour 

de France. Boj proti dopingu do té doby probíhal roztříštěně a nejednotně, tlak                  

na utvoření společných postupů a mezinárodní spolupráci neustále narůstal. Bylo 

nezbytné spojit boj proti dopingu na úrovni sportovních organizací a vlád jednotlivých 

zemí. Na Světové konferenci o dopingu 1999 bylo z iniciativy MOV, s podporou 

mezivládních organizací a dalších subjektů bojujících proti dopingu ve sportu 

rozhodnuto o zřízení zastřešující mezinárodní antidopingové organizace WADA. 

(World Anti-Doping Agency ©2013) 

WADA byla založena Mezinárodním olympijským výborem jako nadace podle 

švýcarského občanského zákoníku se sídlem v Lausanne. Ředitelství organizace bylo 
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v roce 2002 přesunuto do kanadského Montrealu. Vrcholným orgánem je Nadační 

výbor, který je složen ze stejného počtu zástupců olympijského hnutí a zástupců 

mezinárodních mezivládních organizací, států a dalších orgánů veřejné moci. 

Výkonným orgánem WADA je Výkonný výbor. V prvních dvou letech byla WADA 

sponzorována z financí MOV, od roku 2002 je dle stanov financování rozděleno 

rovnoměrně mezi MOV a příspěvky vlád zúčastněných zemí. 

Posláním WADA je podporovat a koordinovat boj proti dopingu ve sportu              

na mezinárodní úrovni a ustavit obecný a efektivní standard pro dopingové kontroly.     

Je oprávněna činit návrhy subjektům olympijského hnutí a státním orgánům k přijetí 

opatření, která zajistí další harmonizaci a spravedlnost v otázkách antidopingu. 

Obr. 6 - Logo a heslo WADA 

 
Zdroj: World Anti-Doping Agency ©2013 

WADA také každoročně vydává aktualizovaný Seznam zakázaných látek a stará       

se o aktualizaci Světového antidopingového kodexu. 

Úkoly WADA dle Světového antidopingového kodexu (2009): 

 Přijmout a zavést antidopingovou politiku a procedury, které jsou v souladu 

s Kodexem; 

 Sledovat dodržování Kodexu signatáři; 

 Schvalovat Mezinárodní standardy pro provádění Kodexu; 

 Udělovat a obnovovat akreditace laboratořím k provádění analýzy vzorků nebo 

ke schválení jiné instituci k provedení analýzy vzorků; 

 Vypracovat a schválit modely nejlepší praxe; 

 Podporovat, řídit, zadávat, financovat a koordinovat antidopingový výzkum      

a podporovat antidopingové vzdělávání; 

 Navrhnout a řídit účinný Program nezávislých pozorovatelů; 

 Provádět dopingové kontroly z pověření jiných antidopingových organizací       

a spolupracovat s příslušnými národními a mezinárodními organizacemi             
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a agenturami včetně, nikoli však pouze, poskytnutí pomoci při pátrání                  

a vyšetřování. 

10.3.2  Mezinárodní olympijský výbor 
O úloze a poslání MOV pojednává kapitola 6.4. V oblasti antidopingu je hlavní 

zodpovědnost přenesena na Lékařskou komisi MOV a na její subkomisi pro doping        

a biochemii. Až do roku 2003 MOV rozhodoval o zásadních otázkách antidopingové 

politiky, později se vznikem Světového antidopingového kodexu převedl                     

své kompetence na WADA. (Olympic.org ©2012) 

10.3.3  Mezinárodní sportovní federace 
Mezinárodní sportovní federace (MSF) integrují národní sportovní svazy, které        

se řídí jednotlivými řády, pravidly a směrnicemi, včetně pravidel o zákazu dopingu. 

Jejich výhradním právem v antidopingové politice je stanovovat odlišné postupy          

od standardů vyhlašovaných WADA, zejména co se týče Seznamu zakázaných látek       

a sazebníku trestů nebo postupu odvolání při udílení postihu za dopingový přestupek. 

(NEKOLOVÁ 2003) 

10.3.4  Arbitrážní soud pro sport 
Arbitrážní soud pro sport (angl. Court of Arbitration for Sport - CAS) byl založen 

v roce 1983. Jedná se o instituci nezávislou na jakékoli sportovní organizaci. Zřízena 

byla pro urovnávání sporů vznikajících ve sportovním světě. CAS je složen ze 150 

rozhodčích ze 37 zemí, vybraných z odborníků na rozhodčí řízení a sportovní právo. 

Sídlem CAS je Lausanne, detašovaná pracoviště se nacházejí v Sydney a New Yorku. 

Na CAS se může obrátit jakákoli osoba ze světa sportu. Před předložením sporu 

CAS musí být mezi oběma stranami sporu uzavřena vzájemná dohoda o respektování 

budoucího rozhodnutí. V otázkách dopingu se CAS řídí Světovým antidopingovým 

kodexem. Na základě sporů o posuzování dopingu byla na Světové konferenci                

o dopingu 1999 přijata rezoluce, kde stojí, že MOV, MSF a NOV budou za nejvyšší 

odvolací instanci uznávat právě Arbitrážní soud pro sport. (History of the CAS ©2013) 

10.3.5  Antidopingový výbor České republiky 
Stejně jako v ostatních zemí olympijského hnutí, funguje také u nás národní 

antidopingový výbor, zodpovědný za provádění antidopingové politiky na národní 

úrovni a spolupráci s mezinárodními organizacemi, především s organizací WADA. 
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Antidopingový výbor Československé republiky vznikl v roce 1991 podle zákona             

č. 83/1990., tedy jako občanské sdružení. Jeho financování zprostředkovávala 

především společnost Sazka, a to prostřednictvím MŠMT. Po rozpadu federace 

pokračoval výbor ve své činnosti jakožto ADV ČR. Přistoupení ČR k Evropské 

antidopingové úmluvě znamenalo, že se do problematiky dopingu musel více angažovat 

stát. Proto již nebylo možné, aby byl výbor občanským sdružením a od roku 2000 

funguje jako příspěvková organizace MŠMT. 

Činnost ADV ČR: 

 navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu (zvláště dostupnost 

farmakologických preparátů s obsahem dopingových látek na trhu); 

 zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích; 

 vydává směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR; 

 provádí dopingové kontroly; 

 zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly; 

 sestavuje a prezentuje výchovné programy; 

 organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu. 

(Antidopingový výbor ČR ©2013) 

Při své činnosti ADV ČR spolupracuje s ČOV (Český olympijský výbor)                   

a jednotlivými sportovními svazy. Opírá se při tom o dva základní legislativní 

dokumenty, kterými jsou Česká charta proti dopingu a Směrnice pro kontrolu          

a postih dopingu ve sportu. 

Charta byla vyhlášena roku 2003. Jsou do ní promítnuty základní principy 

Mezinárodní olympijské charty proti dopingu. Na přistoupení k  této Chartě se shodly 

všechny sportovní instituce a organizace, které mají na starosti přípravu sportovců. 

Jejím uznáním se zavazují k boji proti dopingu a dodržování pravidel zakazujících 

doping. Organizace musí pomáhat při kontrolování a odhalování dopingu                        

a je vyžadováno jejich aktivní zapojení do výchovy a prevence dopingu. 

Směrnice obsahuje konkrétní postupy v oblasti kontroly a represe dopingu. Vydává 

ji Antidopingový výbor ČR. Je vykonávána pomocí písemné dohody s jednotlivými 

sportovními svazy. Potrestání sportovce, trenéra či jiného činovníka probíhá na úrovni 

svazu, nikoli klubu. Jedinec se může odvolat k odvolacímu orgánu sportovního svazu, 
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k mezinárodní federaci, k rozhodčí komisi ČOV nebo nejvyšší instanci v podobě 

Arbitrážního soudu pro sport v Lausanne. (Dokumenty ©2013) 

10.4  Dopingová pravidla 
Doping je jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových 

pravidel, která jsou uvedena v následujících článcích: 

a) přítomnost zakázané látky v těle sportovce; 

b) použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody;  

c) odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez náležitého důvodu         

po výzvě, nebo jiný způsob vyhýbání se dopingové kontrole; 

d) porušení požadavků týkajících se dostupnosti sportovce pro kontrolu mimo 

soutěž včetně neposkytnutí požadované informace o pobytu a vyhýbání        

se testům; 

e) podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu kterékoli části dopingové 

kontroly; 

f) držení zakázaných látek a látek umožňujících zakázané metody; 

g) nelegální nakládání s jakoukoli zakázanou látkou nebo látkou umožňující 

zakázané metody; 

h) podávání či pokus o podání zakázané látky nebo aplikace metody sportovci 

nebo podporování, podněcování, navádění, napomáhání nebo jiná prokázaná 

spoluvina. (Světový antidopingový kodex 2009) 

Nedílnou součástí této definice dopingu je Seznam zakázaných látek, který 

každoročně vydává a aktualizuje WADA. Skupiny zakázaných látek a metod jsou 

podrobně popsány v kapitole 5.3, kompletní Seznam zakázaných látek je přílohou této 

práce. 

Dopingová pravidla platí pouze ve sportu a vztahují se tedy na přesně vymezenou 

skupinu obyvatel, kteří jsou ve Světovém antidopingovém kodexu vymezeni pojmem 

sportovec. Sportovci tato pravidla přijímají jako podmínku své účasti ve sportu. 

Budeme-li za základní hodnotu ve světě sportu považovat právo každého jedince           

na účast ve spravedlivé soutěži v duchu fair play, pak by měl každý sportovec přijmout 

antidopingová pravidla za své již z etického principu, bez ohledu na možné represe. 
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V mnoha zemích (včetně České republiky) nejsou normy, vztahující se k zákazu 

dopingu zakomponovány do právního řádu, proto je ani nelze vymáhat nástroji práva. 

Pokud nedojde k procesnímu porušení sportovních řádů, nelze se soudní cestou odvolat 

ani proti udělenému postihu, který právě ze sportovních řádů vychází. 

Usvědčení osoby z porušení antidopingových pravidel je zodpovědný proces. 

Obecně platí, že důkazní břemeno nese antidopingová organizace, která musí prokázat 

porušení pravidel. Důkazy mohou být zajištěny jakýmkoli spolehlivým způsobem. 

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

osob atd. Pokud je sportovec skutečně obviněn, přesouvá se důkazní břemeno na něj. 

Může se pokusit dokázat, že např. došlo k odchylce od postupů daných mezinárodních 

standardů, což mohlo ovlivnit pozitivitu vzorku. Pokud antidopingová organizace toto 

vyloučí, je obvinění potvrzeno. (JINDROVÁ 2010) 

10.5  Dopingová kontrola 
Dopingové kontroly slouží ke zjišťování, zda sportovci neužívají látky nebo metody        

ze Seznamu zakázaných látek. Zákaz dopingu jako norma se vztahuje na vymezenou 

skupinu populace přesně definovanou ve Světovém antidopingovém kodexu (2009): 

„sportovcem se označuje pro účely zákazu dopingu a jeho kontroly každá osoba, která 

se účastní sportu na mezinárodní nebo národní úrovni, kterou definují příslušné 

sportovní organizace.“ 

Dopingové kontroly provádí pověřené organizace. V České republice má tyto 

kontroly na starosti Antidopingový výbor ČR, ten pověřuje antidopingové komisaře, 

kteří jsou přítomni při celém jejím průběhu. 

Dopingová kontrola zahrnuje rozhodnutí o provedení testu, odběr vzorku                  

a nakládání s ním, laboratorní analýzu, oznamování výsledku, v případě pozitivního 

výsledku slyšení a případné odvolání proti postihu. Může být provedena při soutěži,      

kdy jsou kontrolováni sportovci, kteří se zúčastní soutěží řízených sportovními svazy. 

Nebo mimo soutěž, kdy může být k dopingové kontrole předvolán jakýkoli sportovec 

registrovaný sportovním svazem. 

Sportovci předem neví, kdo bude ke kontrole vyzván. Většinou jsou ke kontrole 

vyzváni medailisté a další sportovci, kteří jsou náhodně vybráni (většinou losem, nebo 

podle předem dohodnutého klíče). 
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Fáze dopingové kontroly 

1) Předání výzvy k dopingové kontrole – odběr vzorku 

Poté, co je sportovec vyzván k účastni na dopingové kontrole, musí                         

se bez zbytečných průtahů dostavit do místnosti dopingové kontroly (tu zajišťuje 

pořadatel sportovní akce). Po celou dobu by měl sportovec zůstat pod dohledem 

komisaře (asistenta), neměl by jít na záchod a nedoporučuje se ani sprchování                 

či koupání. 

Pokud se jedná o sportovce mladšího patnácti let, zajistí komisař doprovod na odběr 

vzorku zákonným zástupcem nebo nějakou jinou vhodnou osobou (trenér, lékař). Pokud 

takový doprovod není možný, nelze to použít jako důvod k neposkytnutí vzorku.  

2) Příchod do místnosti dopingové kontroly 

Sportovec je povinen prokázat svou totožnost průkazem s fotografií (občanský 

průkaz, licence, registrační karta). Může požít svůj nápoj, nebo může požádat                 

o poskytnutí originálního, uzavřeného nápoje (doporučuje se skleněná láhev,               

aby nemohlo dojít ke kontaminaci injekční stříkačkou). Pokud sportovec potřebuje 

opustit místnost, musí s ním být opět přítomen komisař (asistent). 

3) Výběr odběrové nádobky 

Sportovec si vybírá dvě nádobky, do kterých bude odebrán vzorek. Nádobky jsou      

v ochranném plastovém obalu, které si sportovec rozbalí před použitím.  

4) Poskytnutí vzorku moči 

Sportovec odevzdá vzorek moči (90ml). Vše probíhá pod dohledem komisaře 

stejného pohlaví, který musí vidět odtok moči z močové trubice. 

5) Výběr odběrové soupravy a rozdělení vzorku 

Sportovec je povinen vybrat si odběrovou soupravu, zkontrolovat, zda-li                 

je neporušená a rozdělit vzorek do lahviček A a B, které jsou označeny číselným 

kódem. Do lahvičky A je povinen nalít minimálně 50 ml moči, do druhé lahvičky 

(vzorek B) minimálně 25 ml moči.  

V této fázi provede komisař kontrolu hustoty a kyselosti moči, která musí odpovídat 

limitu. Pokud neodpovídá, sportovec je nucen podat nový vzorek moči.   

6) Vyplnění protokolu 

Sportovec poskytuje potřebné údaje – nacionále, léky a doplňky stravy užité během 

stanovené doby, případně udělení terapeutické výjimky. Má zde možnost vyjádřit         
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se k průběhu celé kontroly (chování pořadatelů či komisařů). Nakonec vše stvrdí svým 

podpisem. Sportovec má právo dostat kopii tohoto protokolu. 

7) Kontrola vzorku v laboratoři 

Oba vzorky putují k vyhodnocení do laboratoře. Zde se vzorek A zkoumá a vzorek 

B je uložen pro kontrolu v případě, že by byl vzorek A pozitivní. Po celou dobu 

manipulace se vzorky slouží k jejich rozpoznání pouze identifikační čísla. 

O výsledku dopingové kontroly je následně informována organizace, která                

o kontrolu požádala (většinou národní sportovní federace). Teprve nyní jsou 

identifikační čísla opět rozšifrována a je jasné, kdo jaký vzorek podal.             

(SPITZER 2006) 

10.6  Laboratoře dopingové kontroly 
Analýza vzorků z dopingových kontrol se provádí pouze v antidopingových 

laboratořích akreditovaných WADA. Akreditace je vydávána pouze na dobu jednoho 

roku, a to pouze pokud laboratoř provede úspěšně analýzu kontrolních vzorků dodaných 

čtyřikrát ročně. Jednou z podmínek udělení akreditace je také udržení kapacity 

minimálně 1500 vzorků ročně. Největší kapacitou disponuje laboratoř v Los Angeles, 

která v roce 2006 zpracovala 39 tisíc vzorků. 

Většina laboratoří funguje při fakultních nemocnicích, univerzitách, výzkumných 

ústavech, pouze 3 laboratoře z celkového počtu 34, jsou v soukromém vlastnictví. Jedna           

z laboratoří fungovala donedávna i v České republice při Fakultní nemocnici Motol, 

byla ovšem zrušena ke dni 31.7.2011. (Antidopingový výbor ČR ©2011) 

NEKOLA (2008) uvádí následující pravidla, která musí laboratoře při své práci 

dodržovat: 

 Nesmí přijímat k analýze vzorky, které nejsou vzorky národních nebo 

mezinárodních  testovacích programů; 

 Nesmějí přijímat vzorky od sportovců ani od doprovodného personálu; 

 Vzorky přijímají protokolárně, na základě číselného kódu; 

 Mohou přijímat vzorky od lékařů, kteří mají podezření na užívání dopingových 

látek u pacienta, či od policie pro kontrolu užití dopingové látky u zadrženého; 

 Musí striktně dodržovat pravidla ohledně nakládání se vzorky. 
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Vzorky A jsou do doby analýzy ukládány v chladících boxech, vzorky B jsou 

zmraženy na teplotu -18°C. Po ukončení analýzy je zmražen také vzorek A. Po vydání 

protokolu o výsledku zkoušek se pozitivní i negativní vzorky A i B skladují 3 měsíce. 

Pak mohou být zlikvidovány. 

Výsledek analýzy pod identifikačním kódem oznamuje laboratoř organizaci, která             

o analýzu požádala. Ta posléze oznamuje výsledek sportovci. Kontakt sportovce 

s laboratoří probíhá pouze v případě pozitivity vzorku A. Sportovec má právo účastnit 

se analýzy vzorku B a požádat na vlastní náklady o vypracování analytické zprávy 

k oběma vzorkům.  

10.7  Tresty za doping 
Při prokázání porušení antidopingového pravidla musí být o tomto neprodleně 

informován provinivší se sportovec a sportovní svaz. Pokud došlo k požití zakázané 

látky, je nejprve zjišťováno, zda sportovec nemá k požívání této látky udělenou 

terapeutickou výjimku, dále se zjišťuje, zda veškeré testování proběhlo dle platných 

standardů. Po dobu vyšetřování sportovce platí presumpce neviny, ovšem sportovci 

bývá pozastavena sportovní činnost. Sportovci jsou oznámeny další postupy šetření, 

zejména možnost analýzy vzorku B, která potvrdí či vyvrátí předchozí nález. Pokud 

došlo k porušení jiných pravidel, je sportovci oznámeno o jaké pravidlo šlo a na základě 

jakých skutečností bylo o obvinění rozhodnuto. 

Disciplinární řízení, týkající se porušení antidopingového pravidla, podléhá 

sportovní organizaci, v jejíž kompetenci se konala soutěž, při níž byl nález učiněn. 

Proviní-li se sportovec při národní soutěží, přestupek řeší národní sportovní svaz, 

porušení na mezinárodní akci (MS, OH) řeší mezinárodní sportovní federace. Sportovní 

klub, jehož je sportovec nebo proviněná osoba členem, se do řízení nezapojuje. Veškeré 

postihy za porušení antidopingových pravidel jsou od roku 2004 zakotveny                    

ve Světovém antidopingovém kodexu. Úpravy mohou se souhlasem WADA provádět 

pouze mezinárodní sportovní federace. 

Principem postihu bývá zákaz závodní, trenérské, funkcionářské či manažerské 

činnosti. Každá osoba účastnící se závodů je dobrovolným členem sportovní 

organizace, a tak může být vyloučena z daného spolku. Běžným trestem je také 

anulování dosažených výsledků či finanční postih. Ve smyslu zákona nemůže               

být provinění proti dopingu klasifikováno jako přestupek či trestný čin. 
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Při vynášení trestu se také posuzuje míra zavinění – nekompromisně se přistupuje 

k osobám, které se záměrně vyhýbají kontrolám, nabádají k dopování, nebo jinak brání 

objektivnímu průběhu dopingové kontroly. Pokud naopak provinivší se osoba 

spolupracuje při objasňování případu a napomáhá k dopadení ostatních pachatelů, může 

jí být trest snížen. Rozlišuje se, zda osoba dopovala úmyslně se záměrem zlepšit svůj 

výkon, či látku požila z nedbalosti např. jako součást běžně dostupných léčiv. Přihlíží     

se rovněž k tomu, jestli k provinění došlo poprvé, podruhé či potřetí. Za první porušení 

pravidel bývají vyneseny dvouleté tresty zákazu činnosti. Při druhém provinění dvou     

až šestileté tresty, napotřetí bývají tresty doživotní. Snížená sazba se týká neposkytnutí 

informací o pobytu sportovce a činí od napomenutí, tři měsíce až dva roky zákazu, 

pokud se tak děje opakovaně, tak dva roky. Při odsouzení sportovce dochází                    

k anulování výsledků a odebrání medailí, bodů a prémií. Anulovány jsou výsledky 

v disciplíně, při které byl sportovec pozitivně testován, pokud je podezření, že porušení 

pravidla mohlo ovlivnit i dosažené výsledky v jiných disciplínách a na jiných soutěží, 

mohou být anulovány veškeré výsledky sportovce v jistém období. 

Ke zmírnění postihu může dojít pokud: 

 se jedná o tzv. specifickou látku, která je obsahem běžných léčiv a potravin; 

 sportovec prokáže, že se zakázaná látka dostala do těla cizí vinou bez vědomí 

sportovce; 

 se prokáže, že k porušení došlo nevýznamným zaviněním nebo nevýznamnou 

nedbalostí způsobenou sportovcem; 

 sportovec poskytne významnou pomoc při odhalení nebo prokázání porušení 

antidopingových pravidel; 

 se sportovec přizná k porušení antidopingového pravidla a chybí další důkazy, 

které by prokázaly jejich porušení. 

V těchto případech může být sankce sportovci snížena, případně i zrušena, 

minimálně je však uděleno napomenutí. (Světový antidopingový kodex 2009) 
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11  ZÁVĚR 
Sportovci si od samého počátku sportovního zápolení pomáhali ke zlepšení 

vlastních výkonů užíváním různých preparátů. Nejprve to bylo bráno jako běžná součást 

sportovních soutěží, ovšem postupem času docházelo k nárůstu množství i druhů takto 

používaných látek. Problém nastal, když se začalo ukazovat, že takto používané látky 

poškozují zdraví sportovců a začaly se množit případy, kdy dokonce vedly                      

k jejich úmrtí přímo při závodě. Sportovní lékaři a později i sportovní svazy a široká 

veřejnost tak stupňovali tlak na vytvoření zákazu dopingu. Problematika dopingu je také 

úzce spojena s problematikou užívání drog. Liší se ale v tom, že doping nebývá spojen 

s kriminalitou typu krádeží, násilí a pouličních výtržností. Stejně jako na drogách         

ale může na dopingových látkách vzniknout závislost a látky samotné mohou vést 

k poškození zdraví. 

Pro zlepšení výkonu sportovci nejdříve užívali dobře dostupné přírodní látky. 

Jelikož tyto látky stimulovaly nabuzení organismu, setkáváme se často s pojmem 

stimulanty. Od padesátých let dvacátého století začali sportovci zneužívat anabolické 

steroidy, které urychlovaly nárůst síly a svalové hmoty a urychlovaly regeneraci 

unaveného organismu. Počátkem sedmdesátých let se začal rozšiřovat také krevní 

doping spočívající ve zvýšení okysličování organismu. K tomu slouží buď transfuze 

vlastní či cizí dobře okysličené krve nebo užívání hormonů a látek, které zlepšují přenos 

kyslíku. V poslední době se také začíná experimentovat s genovými manipulacemi. 

První zákaz dopingu se týkal koňských dostihů, zákaz dopování sportovců              

byl poprvé přijat roku 1928, ovšem doping nebyl nijak definován ani kontrolován. První 

definici dopingu vytvořila roku 1963 Rada Evropy. MOV vydal roku 1966 první 

seznam zakázaných látek, který umožnil doping kontrolovat, a to pomocí laboratorních 

testů, které zjišťovaly přítomnost zakázaných látek v tělních tekutinách sportovců. 

Velký problém dopingu ale spočívá v tom, že vývoj nových způsobů dopování výrazně 

předbíhá rozvoj metod na jejich odhalování. Přitom zneužití látky těžko sportovci 

prokázat bez spolehlivého laboratorního testu. Proto byly první dopingové testy 

prováděny pouze na stimulanty. První spolehlivý test na anabolické steroidy                

byl do praxe zaveden až v roce 1976. Podobně tomu bylo u krevního dopingu. Hormon 

erytropoetin (EPO), zvyšující přenos kyslíku v krvi, byl na Seznam zakázaných látek 

zařazen již v roce 1990, ovšem spolehlivé testy na jeho zneužívání pochází až z roku 

2000. 
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Historie užívání dopingových látek byla od počátku velmi těsně spjata s historií 

olympijských her. Původní olympijské hry probíhaly ve starověkém Řecku. Jednalo      

se o náboženské obřady doprovázené sportovním soutěžením, které vyjadřovalo ideál 

duševní čistoty a tělesné krásy. Během konání her byl navíc vyhlášen posvátný           

mír ekecherie. Na tento antický ideál chtěl navázat francouzský baron Pierre                 

de Coubertain, a tak inicioval obnovení olympijských her. První novodobé                 

OH se konaly roku 1896 v Athénách a postupem času se rozrostly do gigantických 

rozměrů, kdy se her účastní sportovci z celého světa. Své země přitom reprezentují 

v mnoha různých existujících sportech, televizní přenosy jsou vysílány po celé 

zeměkouli. Posláním olympijského hnutí je rozšiřovat mír a přátelství mezi národy         

a dbát na dodržování čestného soutěžení v duchu fair play. 

Proto musel být MOV, jakožto pořadatel nejvýznamnější sportovní akce na světě      

a nositel humanistických myšlenek, iniciátorem boje proti dopingu. O zákazu dopingu 

poprvé jednal olympijský kongres v roce 1928. Dopingové kontroly se na OH konaly 

poprvé v roce 1968 v Grenoblu. Přítomnost anabolických steroidů byla poprvé 

testována na OH 1976 v Montrealu. Spolehlivý test na EPO byl představen na OH 2000 

v Sydney. Z pohledu boje proti dopingu znamenaly tyto hry naprosto zásadní mezníky. 

Od počátku olympijských dopingových kontrol v roce 1968 bylo z dopingu             

na OH usvědčeno 133 sportovců. Nejvíce případů (přesně 26) zaznamenaly LOH 2004 

v Athénách. Nejčastěji zneužívanými látkami jsou anabolické steroidy, a to především 

ve vzpírání a lehké atletice. V poslední dekádě je také často zneužívaný krevní doping      

u vytrvalostních sportů jako je plavání a běžecké lyžování. Dopující sportovci nejčastěji 

pochází ze zemí bývalého sovětského bloku. 

K potlačování dopingu vedl MOV také fakt, že dopingové případy byly nejvíce 

medializovány, pokud se týkaly právě OH, jako tomu bylo v případě Bena Johnsona 

v Soulu 1988. MOV proto během těchto her vyhlásil Mezinárodní olympijskou chartu 

proti dopingu, která vybízela k mezinárodní spolupráci při potlačování dopingu            

ve sportu. Díky ní začala spolupráce sportovního prostředí a vládních orgánů 

nejrůznějších zemí světa. V roce 1999 vznikla z iniciativy MOV Mezinárodní 

antidopingová agentura (WADA). O její řízení a financování se v současné době 

rovnoměrně dělí olympijské hnutí a vládní zmocněnci. MOV této agentuře postupně 

předává své kompetence v antidopingové politice. V roce 2003 vydala WADA              

ve spolupráci s MOV a dalšími mezinárodními organizacemi Světový antidopingový 
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kodex. Ten zahrnuje veškerá mezinárodně uznávaná antidopingová pravidla a standardy 

pro práci antidopingových institucí. 

V současné době je hlavní institucí antidopingové politiky WADA a základním 

dokumentem Světový antidopingový kodex. Po celém světě funguje síť akreditovaných 

laboratoří, které testují odebrané vzorky na přítomnost zakázaných látek v krvi či moči 

sportovců. Vzorky jsou odebírány buď přímo při soutěžích nebo mimo soutěž, 

v osobním volnu sportovců. To zajišťuje maximální efektivitu a transparentnost 

testování. Dopingové kontroly zajišťují vyškolení profesionální komisaři. V případě 

prokázání dopingu mají sportovci nárok na spravedlivé disciplinární řízení. Při udílení 

trestů se zohledňuje, zda se sportovec provinil poprvé či opakovaně, zda látku užil 

úmyslně či z nedbalosti. Stíhány jsou také ostatní osoby, které k dopingu nabádají          

či napomáhají. Přitěžující okolní přitom je, pokud takto působí na mládež. Vynesené 

tresty většinou vedou k zákazu sportovní činnosti, finanční pokutě a anulování 

dosažených výsledků (včetně vrácení medailí, odečtení bodů a vrácení prize money). 

Aby byl boj s dopingem efektivní, je třeba budovat široké povědomí o tom,             

co doping znamená, jak může poškodit lidské zdraví a že potlačuje právo každého 

sportovce na účast ve spravedlivé soutěži. Již nejmladším věkovým kategoriím je třeba 

vštěpovat zásady fair play a rozšiřovat tak pravého ducha sportu. 
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