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Ke sportu mám od dětství velmi kladný vztah. Znamená pro mě nejen příjemnou
zábavu a formu aktivního
důležitou součástí

odpočinku.

Sport provází můj život snad na každém kroku, je

mého životního stylu.

Nejdůležitějším přínosem,

který pro mne sport má, je radost z pohybu. Sport je

ideální pro odreagování se od každodenmno stereotypu a pravidelná
přispívá

si

svůj

tělesná

aktivita

i k upevňování zdraví. S trochou nadsázky lze říct, že sport je drogou. Za prvé,

život bez něj neumím představit, a za druhé mi

pravděpodobně jinak

Tento

přináší

takové pocity, které bych

nezažila.

příměr mně

ale

přivádí

k myšlence, že drogy do sportu

jiné zakázané látky a metody jsou velkým šrámem na
za co nejlepšími výkony, slávou a

penězi,

jsem si jako téma své diplomové práce na

tváři

nepatří.

Drogy a

sportu, který se díky

honbě

stále prohlubuje. Je to jeden z důvodů,
Fakultě tělesné

proč

výchovy a sportu Univerzity

Karlovy zvolila Postoje diváků k dopingu ve sportu.

Na základní a
vzpomínám na

střední

dřinu,

škole jsem

závodně

provozovala lehkou atletiku. Dodnes

ale i zábavu, kterou naší

vícebojařské skupině

AC Slovanu

Liberec přinášely tréninky. A když si vybavím nervozitu, která mně pravidelně zužovala
před

startem jakéhokoli závodu,

připevnit

připadám

si, jako bych si za pár

na dres

startovní číslo, protože opět zazní "Ke startu připravit! Pozor!". Závodila jsem

ve své kategorii na republikové úrovni a na konfrontaci se
těšila.

vteřin měla

soupeřkami

jsem se vždy

Mohla jsem tak zjistit, kde jsou mé vlastní hranice a zda se můžu ještě zlepšovat.

Samozřejmě,

Příprava

a

že mi sport dal leckdy i

soustředění,

pořádně

to byla vždycky

zabrat a bolel mě snad každý sval v

pořádná dřina.

Ale nikdy by

bych k tomu, abych dosáhla lepšího výkonu, použila doping

či

mě

těle.

nenapadlo, že

se jiným podvodem

dostat před své soupeřky.

tkví v tom, že

člověk

nikdy neví, jak

závod dopadne. Na startu vedle sebe stojí závodníci z různých

koutů

státu

Krása sledování sportovních akcí pro

mě

či světa

a

všichni mají v daný okamžik naprosto shodné šance na vítězství, i když jsou mezi nimi
papírově

lepší favorité. Po

zaznění

povelu ke startu záleží jen na jejich momentálním
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nejzdatnější,

výkonu, který podají a ten nejrychlejší,
proč

nechápu,

se

někdy

nejlepší se bude radovat. Proto

v závodnících zlomí jejich morální zábrany a touha po

vyniknutí a individualismus, který je přivede k používání dopingu.

Lze tedy dnes

věřit

myšlenkám Pierra de Coubertina o

soutěžení

v duchu fair

play, které jsou stále předkládány veřejnosti k následování?

Diváci, fanoušci i ti,

kteří

sport

přt1iš pravidelně

nesledují, se jistě shodnou na

tom, že tím co na sportovcích obdivují, jsou jejich výborné výkony i
výsledky a atmosféra napínavých
s ostatními prožívat. Sportovci a

zápasů, soutěží

sportovkyně

překvapivé
společně

a utkání, kterou mohou

se díky svému talentu, ale i neskutečnému

úsilí a píli stávají zejména díky masovým médiím, obdivovanými hvězdami. A je to tak
správné. Za to co sportování obětují a tréninkům a přípravě na důležité závody podřizují
nezřídka

nejen

sportovci,
čas

od

svůj

život, ale i životy svých nejbližších. Bohužel se mezi

kteří nepodvádějí

času

i tací,

kteří

a ctí základní morální a etická sportovní pravidla, najdou

zneužívají zakázané

prostředky

proto, aby zlepšili

výkon, vyhráli a udrželi se tak na úrovni s ostatními, a to jen
Navíc, užívání poškozuje zdraví
fyzické aktivity.

Někdy jej

kontrolou odhaleni. I

přes

čestnými

sportovců,

kvůli slávě

svůj

a

vlastní

penězům.

což je v logickém rozporu s posláním

sportovci využijí vědomě a riskují tak, že budou dopingovou
neboť

to podstupují tak vysoké riziko,

strach z neúspěchu je

silnější.

Komercionalizace, která zasáhla moderní sport, na
k dopingu také
vytřtbení

nepřidává.

Je zde

přt1iš

mnoho

faktorů,

jednoznačném

postoji

které je nutné zvážit, pro

vlastního názoru na tuto problematiku. Ve své práci se zajímám o to, jak na

doping ve sportu pohlíží ostatní diváci,

ať

už bývalí aktivní sportovci, kteří stále sledují

sportovní dění ve svých disciplínách a nejen v nich, nebo diváci a fanoušci, pro které je
sledování sportu zábavou a vyvolává jejich emoce, radost z vítězství a
obhbeného sportovce
mezi

těmito

či

úspěchu

jejich

zklamání z neúspěchu. Zajímám se o to, jaké názory převládají

diváky na doping a zakázané látky, na boj proti dopingu ve sportu, zda má

smysl nebo, zda by měl být tolerován i za cenu veškerých následků s tím spojených.

Zajímá mne jaký dopad má užívání
názory diváků.
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I. ÚVOD
Sport je z dlouhodobého hlediska jednou z oblastí života, která stále získává
celospolečenskou

uměním

prestiž. Tento fenomén proniká

a je prostředkem hromadné zábavy a

pocit uspokojení, seberealizace a
přístup,

který

přestává

upevňuje

mít mnoho

napříč

vyplňování

ekonomikou, výchovou,
času. Přináší člověku

volného

jeho zdraví. V průběhu let se ale

společného

s idejemi zakladatele novodobých

olympijských her francouzského barona Pierra de Coubertina, že není
ale

zúčastnit

se. Sport Coubertin chápal také jako

sportovce cestou zvyšování

výkonů,

přátelském soutěžení. Růst výkonů

změnil

cílevědomou

důležité zvítězit,

snahu o zdokonalování

kterými se sportovci srovnávaní ve vzájemném
a jejich prezentaci v soutěžích však považujeme

nikoli za jediný a hlavní smysl sportu, ale za postupné dosahování

cílů

cestě

na

ke

zdokonalování.

Ve snaze dosáhnout lepšího fyzického a sportovm'ho výkonu a porazit

soupeře

za každou cenu se nezřídka používají farmakologické preparáty a metody, které mají na
lidský organismus negativní dopad. Používání zakázaných farmakologických látek a
nedovolených metod je klasifikováno jako doping. Dopování popírá základní etická
pravidla sportu a principy ochrany zdraví. Poctivý a slušný sportovec se nemůže radovat
z vítězství, kterého dosáhl takovým způsobem, že vědomě dopoval.

Sportovní výkony a

úspěchy

státní reprezentace jsou

mezinárodní prestiže. To je sice na jedné
otevřelo

toto úsilí

dveře právě

straně

důležitými

velmi pozitivní jev, ale na druhé

používání nelegálních

prostředků

sportovních organizací, aby použitím dopingových
straně

i

někteří

prostředků překonávali

sportovci, kterým v důsledku

klesne jejich výkonnost, sami sáhnou po dopingu.

Nechtějí

straně

s cílem dosahovat

vrcholových výkonů. Zvyšuje se tlak na sportovce i ze strany nezodpovědných

rekordy. Na druhé

ukazateli

trenérů

a

sportovní

pokročilejšího věku

ztratit svou slávu, pocit

seberealizace ani materiální výhody, které jim vrcholový sport přináší. A tak se uchylují
k užívání zakázaných podpůrných (dopingových) prostředků. 1

1

KARAS, V. Vše o dopingu: Historie J[online]. 2005. Dostupné z:
<http://www.etriatlon.cz/odbome_clanky/vse_o_dopingu_l_historie.html>
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vytvořil

Vrcholový sport si

vlastní systémy kontroly a obrany proti dopingu.

Negativní dopad dopingu na sport a jeho vnímání širokou
řešení.

sportovců

Diváci registrují dopingové aféry

mediálně

základě

sledované. Na

veřejností

žádá razantní

na vrcholové úrovni, které jsou

informací získaných ze

sdělovacích prostředků

zaujímají postoje ke sportovcům a sportovním odvětvím.

Po celá desetiletí byla otázka dopingu tabu a mnozí vedoucí sportovní
funkcionáři, trenéři,

Jednotlivé

případy

sponzoři

a manažeři i sportovci existenci dopingu popírali.

označovány

jako cosi izolovaného. Dnes se však ukazuje, že

média,

byly

doping pro sport znamená vážnou hrozbu. 2 Problém s dopingem se zdaleka neprojevuje
pouze ve vrcholovém sportu, ale i ve sportu dorosteneckém a
snaze vyniknout nad svými
kompetičmno prostředí či

soupeři

dětském.

dělá

trenérů,

nechají zviklat nátlakem svých

ambiciózních rodičů. Jsou přesvědčeni, že se

a že je takové jednání normální a

Mladí se ve

nemůže

nic stát

to každý. Tento fenomén je ale běžně rozšířený i

v rekreačním sportu. Nejvíce je zneužíváno anabolických

steroidů

a růstových hormonů

pro své známé účinky způsobující rychlý nárůst svalové hmoty ve fitness centrech.

Doc. MUDr.

Jiří

Radvanský, Csc. napsal úvodem publikace Jana Hnízdila

s názvem Doping aneb zákulisí vrcholového sportu následující: "Sport na vrcholové
úrovni je dominantní náplní práce a nikoli pouhou zábavou sportovce. Ten je výsledku
ekonomicky

přinejmenším značně

chudým a zcela
mediálně

čestným

známým a tedy

zainteresován, ne-li zcela závislý. Je lepší být

sportovcem potenciálně

výkonnostně

desátým v zemi, nebo prvním

bohatým, scestovalým po olympiádách, ale

s těžkým zdravotním rizikem z dopingu a se špatným svědomím z podvodu?"

S tímto názorem plně souhlasím. Problém dopingu ve sportu je nutné
vítězství přináší

v profesionálním a vrcholovém sportu, kde

řešit.

nadstandardní

profit a vedle slávy a uznání jsou peníze jedním z nejsilnějších

Ani

finanční

motivačních stimulů,

nelze zapomínat, že doping je podvod. Předmětem mnoha odborných diskuzí je otázka,
zda se budou sportovní vy"kony vylepšovat

či

lidských biomotorických možností. Budeme

zda jsou dosažené výsledky již na hranici
svědky

tolerování dopingu pro úchvatné

sportovní výkony nebo budeme dále sledovat tvrdý boj proti porušování pravidel?

2

Doping ve sportu [online]. 2007. Dostupné z: <http://www.olympic.cz/?sec=125>
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II. CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE
Cílem této práce je zjistit postoje a názory sportovního diváka na problematiku
dopingu v moderním vrcholovém sportu. Snahou výzkumu je analýza
diváka na doping a celková informovanost sportovního diváka o

postojů

účincích

a

názorů

a dopadech

zakázaných metod a nedovolených látek nejen na zdraví sportovce, ale i na obraz a
vnímání samotného sportu. Zajímá nás, zda a do jaké míry je v dnešní době doping ve
sportu diváky tolerován

či

sportovní talent v současné
dostal do absolutní

dokonce podporován
době

světové špičky

celoplošné statistiky o názorech
diváky,

kteří

sami

aktivně

nestačí

již

diváků

čas

zvážení

skutečnosti,

že pouze

či člen

k tomu, aby se jednotlivec

týmu

a udržel se v ní. Tato práce nemá ambice získat

sportují

sledováním sportu tráví volný

při

zaměřit konkrétně

na ty

sportovali a na sportovní fanoušky,

kteří

na doping, chceme se

či

a zajímají se o všeobecné sportovní

dění,

tedy ani

problematika dopingu jim není zcela lhostejná.

Úkoly práce:
1.

Připravit

rozhovor pro aktéry sportovního dění.

2. Sestavit dotazník pro sportovní diváky.
3.

Uskutečnit

rozhovory a provést šetření pomocí sestavených dotazm1ců.

4. Zpracovat výsledky pomocí základních statistických charakteristik.
5.

Zjištěné

výsledky porovnat s hypotézami této práce.

Hypotézy:
1. Doping, užívání zakázaných látek a nepovolených metod ke zvýšení vlastního
výkonu je v přímém rozporu s etickým kodexem sportu a popírá právo všech
soutěžících

a závodníků na účast ve sportovním prostředí bez dopingu.

2. Dopování je vnímáno diváky

negativně

jako porušení pravidel a

zároveň

zdraví

škodlivé.
3. Budoucí sport a další zlepšování nejlepších

světových výkonů

je za hranicí

fyzických lidských možností. Proto bude doping více tolerován.
4. Doping ze sportu již nelze vymítit i
veden. Sportovci,
nezřeknou,

kteří

přes důsledný

se dopingových látek ve

boj, který je proti

prospěch čistého soutěžení

ponesou veškerou odpovědnost za své jednání.
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III. TEORETICKA CAST
prostředky

Co je doping? Co jsou zakázané
sportovní výkon? Jak

může

a metody a jaké mají

poškodit lidský organismus? Kdy a kdo

nedovoleným látkám a jak probíhá boj proti dopingu v dnešní
zakázaných

léků

otázkám bylo

a metod vždy o krok

věnováno

napřed před

začal

době,

účinky

bojovat proti

kdy je užívání
Těmto

dopingovými kontrolami?

již mnoho pozornosti, proto následuje

na

stručné

shrnutí rešerše

existujících zdrojů.

Vývoj nových
a

materiálů,

speciálních

nářadí umožňuje sportovcům

prvků

a zdokonalování sportovního

náčiní

v jejich disciplínách stále zlepšovat jejich výkony.

Špičkové výkony a zdolávání rekordů v časech a výkonech, které jsou leckdy na hranici

možností, jsou divácky atraktivní. Sport se stal velkolepou show a
sportovci jsou novodobými hrdiny.

Proč

nejúspěšnější

se ale stále více setkáváme s

nečestnými

závodníky či závodnicemi, kteří pro dosažení dobrého výsledku zvolí nečestné jednání cestu dopingu? Užívání zakázaných látek

může způsobit

následky a v nejtragičtějších případech dokonce smrt.

závislost, nezvratné zdravotní

Přesto

se dopování stále objevuje

ve sportovních disciplínách.

Snahou sportovních

svazů

a mezinárodních sportovních federací je s dopingem

bojovat. Bohužel, i v prostředí, které by dle Coubertinových zásad mělo být pro všechny
rovné, aby se každý sportovec mohl
vždy o krok

napřed

před

účastnit soutěží

zákonem".

za stejných podmínek, je

Laboratoře

"zločin

produkují stále dokonalejší

farmakologické látky, léky a používají metody, které dopingová kontrola není schopna
odhalit.

- 13-
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3.1. Definice dopingu

První článek Antidopingového kodexu Olympijského hnutí prohlašuje: "Doping

odporuje základním principům sportu, olympismu a

lékařské

etice, proto je zakázán. Za

doping se považuje a) užití prostředku (látky nebo metody), který je potenciálně škodlivý
zdraví

sportovců

nebo schopný zvýšit jejich výkon nebo b)

přítomnost

zakázané látky

v těle sportovce nebo důkaz o jejím užití nebo důkaz o užití zakázané metody. "

Definice dopingu prošla mnoha úpravami. Jelikož se sportovní organizace snaží
formulovat definici dopingu, tak aby odpovídala co

nejpřesněji potřebám

celoplošného

boje proti dopingu ve sportu, není možné najít jedinou definici. Organizace boje proti
dopingu ve sportu ho vyměřují takto:

Evropská antidopingová úmluva (1989) definuje doping ve sportu jako podávání
poskytnutO

sportovcům

nebo sportovkyním nebo použití jimi farmakologických skupin

dopingových prostředků nebo dopingových metod.
Česká charta proti dopingu (1993) uvádí, že doping je kvalifikován jako

používání prostředků ke zvyšování výkonnosti na bázi zakázaných léčebných přípravků
a metod.

Antidopingový kodex Olympijského hnutí (1996) považuje za doping
přítomnost
prostředků

zjištěnou

zakázaných látek náležícím k vybraným skupinám farmakologických
v tělních tekutinách sportovce a použití zakázaných dopingových metod.

Podle aktuálmbo

Světového

antidopingového kodexu publikovaného

Světovou

antidopingovou agenturou a platného od 1. 1. 2005 je doping defmován jako jev,

při

kterém dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel uvedených v
ustanovení článků 2.1 až 2.8 Kodexu.

Světový

antidopingový kodex charakterizuje porušování pravidel jako:

2.1. Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů v těle sportovce.

- 14 -
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a) Je povinností každého sportovce zajistit, aby žádná zakázaná látka nevnikla
do jeho/jejího

těla.

Sportovci jsou

zakázané látky nebo jejích

odpovědni

metabolitů

nebo

za to, je-li

indikátorů

zjištěna přítomnost

v jejich

těle.

jakékoli

Z toho plyne, že

k tomu, aby došlo k porušení antidopingových pravidel, aby sportovci byl prokázán
úmysl,

zavinění,

nedbalost či vědomé užití.

b) S výjimkou

těch

kvantifikovány v Seznamu,
metabolitů

toleranční

látek, pro které jsou

představuje

limity

výslovně

jakékoli množství zakázané látky nebo jejích

nebo indikátorů vzorku sportovce porušení antidopingového pravidla.

c) Výjimkou z obecného pravidla

článku

jsou

případy,

kdy Seznam zakázaných

látek určí zvláštní kritéria pro vyhodnocování zakázaných látek, které mohou být rovněž
vyprodukovány endogenně.

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

podstatný. Pro naplnění skutkové podstaty porušení antidopingových pravidel postačuje,
aby zakázaná látka nebo zakázaná metoda byly použity,

případně

aby byl

učiněn

pokus

je použít.

2.3. Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku bez náležitého

důvodu

po

oznámení vyplývajících ze schválených antidopingových pravidel nebo jiný způsob, jak
se vyhnout odběru vzorku.

2.4. Porušení
mimo
testům,

příslušných požadavků

soutěž, včetně

týkajících se dostupnosti pro testování sportovce

neposkytnutí požadované informace o pobytu a vyhýbání se

které jsou požadovány platnými pravidly.

2.5. Podvádění nebo pokus podvádět v průběhu kterékoli části dopingové kontroly.

2.6. Držení zakázaných látek a látek umožňujících zakázané metody.
a) Držení látky sportovcem, která je zakázána
látek

umožňujících

při

testování mimo

zakázané metody kdykoli a na jakémkoli

neprokáže, že toto držení je pro terapeutické
(terapeutické použit!'),

případně

jinak

účely,

místě,

soutěž,

pokud sportovec

na které se vztahuje výjimka

přijatelně nezdůvodní oprávněnost

držení.

- 15 -
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b) Držení látky, která je zakázaná v období mimo
umožňujících

sportovcem,

soutěž,

nebo látek

zakázané metody doprovodným personálem sportovce ve spojitosti se

soutěží

nebo tréninkem, pokud doprovodný personál sportovce neprokáže,

že toto držení je pro terapeutické

účely,

na které se vztahuje výjimka (terapeutické

použitl), případně jinak přežitelně nezdůvodní oprávněnost takového držení.
2.7. Nelegální nakládání s jakoukoli zakázanou látkou nebo látkou umožňující zakázané
metody.

2.8. Podávání nebo pokus o podání zakázané látky nebo aplikace nebo pokus o aplikaci
zakázané metody kterémukoli sportovci, nebo podporování,
navádění,

zakrývání

skutečnosti

podněcování,

napomáhání,

nebo jiná spoluvina, která je porušováním nebo

pokusem o porušování antidopingových pravidel.

3. 2. lllstorie dopingu
Cílem sportovce,

obzvláště

Toho lze docílit v podstatě

profesionálm'ho, je dosáhnout co nejlepšího výkonu.

dvěma

způsoby.

Za prvé, poctivým a pravidelným

tréninkem, vhodnou životosprávou a koncentrací a

přizpůsobením

veškerého osobm'ho

života sportovce k dosažení tohoto cíle. Druhou možností je využití
prostředků
či

k

a metod za účelem zvýšení vlastního výkonu, k rychlejší regeneraci svalstva

nárůstu

svalové hmoty,

čehož

nelze pouze tréninkem dosáhnout. Takové praktiky

jsou ale v rozporu s fair play a sportovci a

sportovkyně,

u kterých je prokázáno užití

dopingu nebo dopingových metod, nesou plnou morální a právní
vyloučení

podpůrných

odpovědnost

za své

ze soutěží včetně dalších postihů.

3.2.1. Původ slova doping a historické kořeny

Zrod vlastm'ho pojmu doping není zcela zřejmý a teorie o jeho původu se různí.
V roce 1889 se slovo doping poprvé objevuje v anglickém slovníku.

Značí směs

opia a

narkotik podávanou dostihovým koním (JESCHE, NEKOLA, CHLUMSKÝ, 2002).
Vlastní slovo doping pochází
označován

alkoholický nápoj

pravděpodobně

připravovaný

z vlámského výrazu dop, kterým byl

ze slupek hroznů pro

válečm'ky

kmene Zulu

ke zvýšení jejich odvahy a výkonnosti v bitvách. Tuto verzi uvádí na svých
- 16 -
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internetových stránkách

Světová

antidopingová agentura. Jiné zdroje uvádějí, že

tohoto slova nepochází z angličtiny, nýbrž z nářečí, kterým se
části

hovoří

původ

v jihovýchodní

Afriky a ve kterém dop znamená druh pálenky užívané při náboženských

obřadech

(HNÍZDIL, 2000). Podle jiné teorie byl původní význam slova doop označením pro tuk
k mazání podešví proti promoknutí.

Podpůrné prostředky

byly ke zlepšení fyzické zdatnosti využívány již v pravěku.

Život primitivních kmenů znamenal každodenní boj o přežití, který kladl vysoké nároky
na jejich sílu, vytrvalost a psychickou odolnost. Lovci

doplňovali potřebnou

nebo pocit převahy např. rituálním pojídáním srdce či pitím krve přemoženého

Funkce dnešních chemických a farmakologických
přírodní

látky, extrakty rostlin

rostlin. Na

čínské rytině

či

žvýkání

z 3. tisíciletí

př.

listů

preparátů

soupeře.

zastávaly v historii

halucinogenních nebo

n. 1. je zachycena postava

energii

stimulačních

císaře

žvýkajícího

list rostliny Ephedra, která obsahuje stimulační látku efedrin. Španělé při dobývání
Mexika v 16. století objevili
pracujícím,

vojákům,

a všem

Obyvatelé Ekvádoru znali

přírodní
těm,

drogu "koka", která byla podávaná i

od nichž se požadoval

odrůdu hořce

náročný

těžce

fyzický výkon.

Cashpa China-yugo, to jest rostliny, "která

dovoluje běhat" a používali ji k povzbuzení při dlouhých pochodech (HNÍZDIL, 2000).
Podobné

účinky měla

odstraňovala

rostlina Catha edulis požívaná africkými domorodci, která

pocit únavy, navozovala pocit uklidnění až euforie.

Povzbuzující drogy byly v minulosti ale používány

především

ve válkách, pro

zvýšení odvahy a agresivity, k odstranění strach i pudu sebezáchovy (HNÍZDIL, 2000).
Rozšíření

alkoholu jako povzbudivé látky nalezlo

uplatnění

u

vojáků

1.

světové

války a

bylo zdokonaleno podáváním sympatikomimetik, pervitinu a amfetaminu v letech 1939

- 45 ve 2. světové válce (JESCHE, NEKOLA, CHLUMSKÝ, 2002). Rozsáhlou zprávu
o zneužívání amfetaminu japonskou mládeží publikoval v roce 1957 Marimoto,
podobné informace se však jako lavina

začaly

valit z celého

světa.

objevily první pokusy a amfetaminem ve sportu (HNÍZDIL, 2000).

- 17 -

Tehdy se také

Postoje diváků k dopingu ve sportu

3.2.2. Pronikání dopingu do sportu

můžeme označit starořecké

Za kolébku dopingu ve sportu

Olympijské hry,

jejichž realizace vyžadovala profesionální přístup a účast na nich dlouhodobou

přípravu

atletů. V antickém Řecku a Římě byla péče o závodníky na velmi vysoké odborné

úrovni, vedle pravidelného tréninku a regenerace byl jejich výkon podporován
stimulujícími látkami.

Kromě

běžci

pili odvar z hub nebo

tratě

na dlouhé

vnitřních orgánů,
hovězí

a strava

strava

skokanů

alkoholu konzumovali závodníci velké množství

zápasníků

přesličky,

obsahovala

které

vepřové

maso kozí. Jednotlivým

měli měnit

druhům

prokrvení

boxerů

maso, strava

mas se totiž

fíků,

maso

přisuzovaly

vlastnosti daného zvířete (NEKOLA, 2000).

V období

středověku

se

s dopingem

ve

sportovních

odvětvích

při1iš

nesetkáváme. Podstatný rozvoj zaznamenal však v 18. století, kdy došlo k produkci
prvních syntetických látek a k rozvoji farmakologického

průmyslu.

V průběhu 19.

století chemická výroba zdokonalila a doping se dostal do sportu natolik, že veškeré
oficiální snahy o jeho odstranění či omezení již byly marné (SLEPIČKA, PYŠNÝ,
2000).
SLEPIČKA (2000) dále podotýká, že od druhé poloviny dvacátého století, kdy
začíná narůstat počet

sportovních akcí a jejich profesionálních i amatérských

je trend pronikání dopingu do sportu stále
nejčasněji

účastni'ků,

silnější. Případy

dopování se objevují

bězích

a dalších disciplínách,

v cyklistice, silových sportech, vytrvalostních

které kladou vysoké nároky na soutěžící.

Výzkum a vývoj nových

prostředků

prostředí.

se promítl i do sportovmbo

k propagaci rozdHných politických

pro vojenské

účely

světové

ve druhé

válce

Sport byl v poválečném období navíc používán

systémů.

V období osmdesátých let

začali

vynikat

sportovci NDR, tehdejšího SSSR a dalších socialistických republik. Touha porazit
soupeře

z ideologických

tréninkových dávek a

důvodů

časem

se

systémů

začalo hovořit

tak vedla k abnormálnímu
o tom, že základem jejich

zvýšení

úspěchů

bylo

podávání nedovolených látek (HNÍZDIL, 2000). Svůj vliv měla i začínající
komercionalizace.

Počet

dopingových

případů

se rychle navyšoval a

pokulhávala. Obrat nastal až s přibývajícími úmrtími zdrogovaných

- 18 -
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,

podpůrných prostředků kvůli

s medializací závažnosti užívání
výkonům.

Diskuze o dopingu se dostává do

lepším sportovním

povědomí veřejnosti

a problém se stává

předmětem zájmu sportovních organizací, funkcionářů i lékařů (SLEPIČKA, PYŠNÝ,

2000).

Na konci devadesátých let byl hitem mezi profesionálními cyklisty hormon
stimulující tvorbu

červených

krvinek erythropoetin (EPO). Erythropoetin byl

středem

dopingové aféry, která se rozpoutala na Tour de France v roce 1998. Ze závodu byla
toho roku

vyloučena

stáj Festina, poté co byl týmový asistent

s velkým množstvím zakázaného
základě podezřelého
silniční

nálezu

prostředku

pozitivně

v autě a

přistižen pořadateli

několik členů

testováno. V květnu 2007 se

týmu bylo na

vítěz

Tour dánský

cyklista Bjarne Riis, který ukončil profesionální kariéru v roce 2000,

sám EPO užíval: "EPO bylo svého

času

tak

rozšířené,

že všichni

měli

přiznal,

že

stejné šance.

Vyhrál ten, kdo nejvíc trénoval nebo nejlépe jel."

V posledních letech se

opakovaně

objevuje užívání

krevního dopingu. Krevní doping má podobné
nadmořských

množství
odhadu

výškách.

červených

expertů

testosteronu a

jako trénink ve vysokých

po infuzi cizí nebo vlastní upravené krve získá

větší

krvinek, které na sebe váží kyslík a výkonnost sportovce se podle

zvyšuje až o deset procent. S touto metodou jsou ale spojena

zdravotní rizika.

značná

3

Odborníci ale
Věda

Tělo

účinky

umělého

upozorňují,

že budoucnost dopingu je v genových manipulacích.

postupuje, avšak genový doping je stávajícími metodami neodhalitelný. Princip

metody zvané genový doping
genotyp neboli

dědictví.

spočívá

Základ

v tom, že se sportovci do

dědičnosti buněk potřebných

převádí do tělesných buněk sportovce.

těla

dodává

příslušný

k lepšímu výkonu se tak

4

CÁP, M. Krevní doping je stará vesta, budoucnost patří mutantům [online]. 2007. Dostupné z:
<http://finweb.ihned.cz/c3-21699200-P01200_d-krevni-doping-je-stara-vesta-budoucnost-patrimutantum>
4
TAUSSIG, J. Genový doping, umíme ho odhalit? [online]. 2007. Dostupné z:
<http://www.sportvital.cz/czlk1, 111, 134-dalsi-clanky-o-dopingu/c411-genovy-doping-umime-hoodhalitl>
3
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3.2.3. Vývoj dopingu ve 20. století a vznik antidopingových organizací

... tabulka 1: Stručný přehled historie dopingu od počátku 20. století a vznik
antidopingových organizací
1896

Při

cyklistickém závodě Bourdeux - Paříž zemřel britský cyklista Arthur Lindou.

Běžci

1904a 1908
1955

Hicks a Pierti po požití strychninu dokončili olympijský běh při celkovém

vyčerpání

organizmu.

Vzniká první syntetický anabolický steroid a rychle se šíří vrcholovým sportem.
Na OH v Rímě a při závodě Tour de France zemřeli cyklisté Knud Jensen

1960a 1967

a Tom Simpson.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vydává první pravidla o dopingu se
seznamem zakázaných látek. V tomto roce vystupuje proti dopingu i Rada

1963

Evropy, ovšem zatím ještě s nedokonalou definicí dopingu.
Francouzský parlament přijímá zákon o sankcích za dopování ve formě

1965
1967
1968

disciplinárních postihů,
Koncepčním posunem

vězení či peněžních

pokut. Novelizován byl v roce 1989.

v boji proti dopingu byl vznik Lékařské komise MOV.

Na OH v Grenoblu a Mexico City byly uskutečněny první dopingové kontroly.
Na OH v Montrealu byly poprvé analyzovány vzorky moči také na

1976

anabolické steroidy. Pozitivní výsledek byl u 8 sportovců.
Na setkání vládních činitelu a sportovních představitelů z 27

států

byla přijata

Mezinárodní charta boje proti dopingu. Chartu přejali národní olympijské
1988
1989

výbory a Mezinárodní sportovní federace.
Rada Evropy schválila Evropskou antidopingovou konvenci.
Podpis Ceskoslovenské charty proti dopingu a uznání Ceskoslovenského
antidopingového výboru, který vydal první Směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu. V letech 1996 a 200 byla směrnice novelizována

1991

Antidopingovým výborem ČR (ADV ČR).
63 sportovních

1993

svazů

CSTV, ll samostatných a další sportovní svazy podepsaly

Českou chartu proti dopingu.

Ceská republika podepsala Evropskou antidopingovou konvenci a stala se
členem

1995

Monitorovací skupiny,

se spojila s dalšími organizacemi při

posuzování dopingové problematiky.
Světová

1999

čímž

konference o dopingu se konala v Lausanne ve Svýcarsku, na které

byl přijat Antidopingový kodex olympijského hnutí.
Z podnětu MOV byla založena Světová antidopingová agentura

1999

(World Anti-Doping Agency = WADA).
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3. 3. Charakteristika dopingu

Doping lze charakterizovat jako užití chemických látek pro zvýšení fyzického
výkonu, rychlejší regenerace organismu při
Nejvíce se doping

rozšířil

ve sportu,

zátěži či

nicméně

pro

odstranění

vedle sportovních

psychického napětí.

odvětví

užíváním podobných látek setkat v zaměstnáních, která kladou na

se

můžeme

člověka

s

vysoké

požadavky na jeho fyzickou kondici, pozornost a soustředění.

Povinností každého sportovce je zajistit, aby se žádná ze zakázaných látek
nedostala do jeho těla. Pokud se přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů v těle
sportovce prokáže

při

dopingové kontrole v soutěži nebo mimo

sportovec neprokáže, že látky využíval pro terapeutické

účely,

soutěž

bude za tuto

a pokud
skutečnost

plně zodpovědný.

Součástí

definice dopingu

Světového

antidopingového Kodexu je proto seznam

zakázaných látek a metod, který je aktualizován dle
rok.

Lékařská

potřeby, nejméně

však jednou za

komice Mezinárodmno olympijského výboru rozhoduje o tom, které látky

nebo metody jsou zakázané.

Seznam látek a metod dopingu zakázaných stále (při

soutěži

pro rok 2008:

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

ZAKÁZANÉ METODY
Ml Zvyšování přenosu kysHku
M2 Chemická a fyzická manipulace
M3 Genový doping

- 21 -
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' Seznam látek a metod dopingu zakázaných při

Kromě

kategorií Sl až S5 a Ml až M3 jsou při

soutěži

soutěži

pro rok 2008:

zakázány další skupiny.

ZAKÁZANÉLÁTKY
S6 Stimulancia
S7 Narkotika
S8 Kanabinoidy
S9 Glukokortikosteroidy
ZAKÁZANÉ LÁTKY V URČITÝCH
SPORTECH
Pl Alkohol
P2 Beta-blokátory

Jelikož jsou zakázané látky
či

součástí běžně

užívaných

léků, například

proti nachlazení, existuje navíc seznam zakázaných a povolených

léků

proti kašli

a registrovaní

sportovci5 jsou povinni při jejich užívání dodržovat určitá pravidla.
Kompletní Seznam zakázaných metod a látek pro rok 2008 je uveden v Příloze č. 1.

3.3.1. Zakázané látky a metody dopingu
Jednotlivé látky a metody jsou ve sportu užívány pro nepochybné
konečný

výkon sportovce

při závodě.

chemické substance nebo upravované
chápeme postupy a látky, které

mění

účinky

na

Zatímco farmakologické látky jsou konkrétní
přírodní

integritu a

produkty, dopingovými metodami

některé

parametry testovacích

vzorků

odebraných k dopingové kontrole.

Seznam zakázaných látek a metod je

součástí Světového

antidopingového

kodexu a je podle potřeby aktualizován, nejméně však jednou ročně. PYŠNÝ (2006)
upřesňuje,

že do Seznamu jsou

zařazeny

látky a metody dopingu, pokud

splňují

kterákoli dvě z následujících kritérií:
existuje lékařský nebo jakýkoli jiný vědecký

důkaz,

že látka nebo metoda má

potenciál zvýšit sportovní výkon,
ADV ČR ve spolupráci se svazy určí kritéria pro národní registr pro testování sportovců, kteří jsou
povinni ADV ČR předkládat aktualizované údaje o pobytu. Každý sportovec začleněný do národního
registru pro testování je povinen čtvrtletně oznamovat ADV ČR místa a časy pobytů a tréninků a závodů.
Zdoj: ADV ČR. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu [online]. 2004. Dostupné z:
<http://www.antidoping.cz/smemice2004.htm>
5
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'- · existuje
představuje

lékařský

nebo jakýkoli jiný

vědecký důkaz,

že látka nebo metoda

potenciální riziko pro zdraví sportovce,

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

Látka nebo metoda

může

být

rovněž

zařazena

do seznamu, pokud je

prokazatelné, že může maskovat jiné zakázané látky nebo metody.

Základní rozdělení zakázaných látek a metod je na tři základní části. Na látky a
metody zakázané stále

(při soutěži

i mimo

soutěž),

látky a metody zakázané při

soutěži,

látky a metody zakázané v určitých sportech a specifické látky (PYŠNÝ, 2006).

3.3.2. Povolené léčebné prostředky ve sportu
Sportovec by
lékaře

na

měl

skutečnost,

být

léčen zásadně

pod

lékařským

dohledem a vždy upozornit

že je aktivním sportovcem a proto nesmí užívat léky, které

obsahují zakázané dopingové látky. ADV ČR vydává pro tyto účely každý rok Seznam
hromadně

vyráběných

léčebných

přípravků

obsahujících zakázané látky, které

sportovec nesmí užívat vůbec a ty, které nesmí užívat pouze při sportovní soutěži. 6
Každý lékař, který pracuje se sportovci, by měl mít tento seznam k dispozici.

Bohužel sportovci v některých
stále

častěji

onemocnění

případech

doplácejí na neinformovanost lékařů a

se objevují názory, že sportovci mají problémy s léčbou banálních
jako

např.

nachlazení nebo alergií. A to proto, že

zakázané látky. Všechny tyto léky jsou v seznamu zakázaných

účinné

léky obsahují

léků zveřejněném

na

www.antidoping.cz v sekci zakázané prostředky. 7 Sportovec musí dbát na to, aby při
léčbě

svého

onemocnění

neužil léky, které obsahují látky hodnocené jako doping.

V zásadě existují ke všem
alternativní léčiva. Pokud

lékům

na nachlazení

onemocnění

vyžaduje

či

jiná

méně

závažná

dlouhodobější léčbu,

onemocnění

je možné žádat o

tzv. terapeutickou výjimku.
Informační kartička
součástí Přílohy č.

pro sportovce s příklady

doporučených

a zakázaných

2.

ADV ČR Sport bez dopingu- příručka pro lékaře [online]. Dostupné z:
<http://www.antidoping.cz/sport_bez_dopingu_lekari.htm >
7
ADV ČR. Bulletin antidopingového výboru ČR Leden 2008 [online]. 2008. Dostupné z:
<http://antidoping.cz/documents/bulletin/informacni_bulletin_0801.pdf>
6
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3. 4. Antidopingová politika a antidopingové organizace

Cílem antidopingové politiky je chránit základní právo

sportovců

účast

na

ve

sportu bez dopingu, propagovat zdraví a rovnoprávnost v soutěžích pro všechny
sportovce. Zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu mezinárodních a národních
antidopingových programů s ohledem na kontrolu a prevenci dopingu.

V současné

době

známe

tři

systémy antidopingové politiky. Jedná se o státem

kontrolovaný systém, kde existuje státní dohled nad antidopingovou

sportovním

prostředí.

Stát je

zodpovědný

ve

za realizaci antidopingového programu. Za

zodpovědnost

druhé, decentralizovaný systém, kde

činností

za realizaci antidopingového

programu nese nevládní sektor, a antidopingová pravidla jsou zakotvena v pravidlech
sportovních organizací. Za

třetí,

systém smíšený, kde právní rámec antidopingového

programu zajišťuje stát, a samotný program realizují sportovní organizace.

Antidopingová politika by

neměla

zapomínat na možnosti dopingové prevence,

jinými slovy, pomocí komplexních preventivních programů užívání dopingu předcházet.
Jde především o legislativní, administrativní,

organizační doporučení,

které by měly být

ve spolupráci státní správy a všech sdružení angažovaných ve sportu
realizovány a
včetně

měly

toho, jak

by být zdrojem

věcných

bezpečné či nebezpečné

informací o

účincích

postupně

dopingových látek

tyto látky, zejména ze zdravotního hlediska,

jsou (SLEPIČKA, PYŠNÝ, 2000).

Rozhodující a jedinou

světovou

antidopingovou institucí je World Anti-Doping

Agency (WADA). Koordinací na národní úrovni je vždy

pověřena příslušná

národní

antidopingová organizace. V České republice je to Antidopingový výbor české
republiky (ADV ČR). Tento orgán zahrnuje i výkonnou složku- Exekutivu. Exekutiva
je zodpovědná za provádění veškerého testování sportovců (PYŠNÝ, 2006).

3.4.1. World Anti-Doping Agency
World Anti-Doping Agency (WADA) je nadnárodní

soukromě

právní

zřízení.

Je nezávislou kontrolní institucí boje proti dopingu ve sportu, která koordinuje aktivity
dalších

organizačních

složek a institucí

činných
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specifikovanou roli a povinnosti, které se zavazuje dodržovat.

WADA dohlíží na dodržování jednotlivých

článků Světového

antidopingového kodexu

a Mezinárodních standardů.

WADA byla založena v roce 1999 z podnětu Mezinárodního olympijského
ředitelství

výboru ve švýcarském Lausanne. Sídlo

Světový

2002. V roce 2003 vydala tato organizace
univerzálním a závazným dokumentem pro
Právě

je v Montrealu v Kanadě od roku
antidopingový kodex, který je

celosvětový

boj proti dopingu ve sportu.

z něj vychází program antidopingových a sportovních organizací.
3.4.2. Antidopingový výbor České republiky

Antidopingový výbor je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm
s celostátní působností

pověřeným

na

základě

vládního usnesení

č.

12 ze dne 4. ledna

1995 o přístupu České republiky k Evropské antidopingové úmluvě, zabezpečovat
antidopingový program České republiky.

8

ADV ČR vyvíjí svou činnost na základě

smlouvy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
ADV ČR je příspěvkovou organizací Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy.

Zdrojem financování je státní

rozpočet,

ze kterého jsou

rovněž

hrazeny

náklady analýzy vzorků a dopingových kontrol. Mezi pravomoci ADV ČR patří
zejména

řešení

směrnice

pro provádění dopingových kontrol a jejich samotné provádění při

mimo

soutěže,

příprava

legislativních

opatření

na podporu boje proti dopingu, vydávání
soutěžích

aktualizace seznamu zakázaných metod a skupin dopingových látek,

a organizace výchovných akcí podporujících sportování a

soutěžení

dopingu, zastupování České republiky v mezinárodních antidopingových institucích.

8

i

Antidopingový výbor České Republiky [online]. Dostupné z: <http://antidoping.cz/o_avcr.htm>
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,.. obrázek 1: Organizační struktura antidopingového výboru České republiky a
jeho vnější vztahy
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3.5. Antidopingový program, kontrola a postih dopingu

Snaha sportovce dosáhnout výhody
nečestná
prostředí

prostřednictvím

dopingu je

při

nejmenším

a zavrženíhodná. Navíc je v rozkolu s původním posláním sportu jako
s pravidly, která jsou pro všechny jeho účastníky stejná.

3.5.1. Antidopingový program
Antidopingová pravidla jsou nastavena
sportovci přijímají jako podmínku své

účasti

stejně

jako pravidla

soutěžní,

ve sportovních disciplínách.

která

Směrnice

pro

kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, která je prováděcím předpisem
Světového

antidopingového Kodexu, z něhož vychází

celosvětový

antidopingový

program, byla převzata ADV ČR a je uplatňována v aktualizované podobě. Součástí této
směrnice je

i seznam zakázaných látek a metod.

Světový

pro

zajištění

antidopingový program zahrnuje všechny prvky, které jsou nezbytné

optimálního procesu a nejvhodnějších postupů,

a mezinárodních antidopingových programech pro

uplatňovaných

zajištění

uchování

v národních

vnitřní

hodnoty

sportu a ochrany práva sportovců na účast v soutěžích bez dopingu:
Úroveň 1: Kodex

Kodex je univerzální dokument, který

přijaly světové

sportovní organizace jako

závazný a na kterém je světový dopingový program založený.
Úroveň 2: Mezinárodní standardy

Standardy stanovují postupy
podrobnosti jako

např.

při

dopingových kontrolách a technické

podrobné požadavky na

odběr vzorků,

laboratorní analýzu a

podmínky pro akreditaci laboratoří.
Úroveň 3: Modely nejlepší praxe

Modely nejlepší praxe jsou na
pro

nejefektivnější

základě

získaných zkušeností zobecněné návody

aplikace modelových antidopingových pravidel a

předpisů,

tak aby

odpovídaly požadavkům jednotlivých sportovních institucí a národním antidopingovým
organizacím.
- 27-
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Světový

vnitřních

antidopingový kodex a jeho nástroje usilují o zachování

hodnot sportu, mezi které

patří

úcta k pravidlům, k ostatním

mravnost, poctivost a

účastníkům

i

sobě

čestnost,

zdraví, radost a zábava,

samým, odvaha, týmová spolupráce,

společenství a solidarita. V České republice byla v roce 2004 vydána Směrnice pro

kontrolu a postih dopingu ve sportu. Obsahuje ustanovení, která jsou povinně
z Kodexu v doslovném

znění.

převzata

Dále obsahuje ustanovení, která dodržují principy

stanovené Kodexem s ohledem na

příslušné

mezinárodní standardy a na

ně

navazující

dokumenty v podmínkách České republiky (PYŠNÝ, 2006).
PYŠNÝ (2006) dále uvádí, že této směrnici podléhají jednotlivé sportovní svazy,
sportovci, doprovodný personál sportovce nebo osoby jinak akreditované
akcí sportovních
směrnici

svazů.

Všechny sportovní svazy jsou povinny

do svých technických pravidel a zajistit, že všichni

jejich pravomoc, jsou o

směrnici

informováni a

začlenit

účastníci, kteří

zároveň

účastnící

se

odkaz na

spadají pod

jsou jejími ustanoveními

vázáni.

3.5.2. Kontrola a postih dopingu

Nezastupitelnou roli v celém antidopingovém programu sehrává kontrola
zneužívání dopingových
důsledná.

prostředků

a metod, která musí být objektivní, systematická a

9

součástí

Mezinárodní olympijské

kompletně přejímány

národními olympijskými

Rozsáhlá pravidla dopingové kontroly jsou
charty boje proti dopingu a zpravidla

výbory a mezinárodními sportovními federacemi i neolympijskými sporty. Jsou

součástí

Směrnic pro kontrolu na postih dopingu ve sportu ADV ČR (JESCHE, CHLUMSKÝ,

NEKOLA, 2002).

První dopingové kontroly se uskutečnily na OH 1968 v Grenoblu a Mexico City.
Česká charta proti dopingu byla podepsána v roce 1993. Souhlasilo s ní 63 sportovních
svazů a další organizace (JESCHE, CHLUMSKÝ, NEKOLA, 2002). Vlastním
Antidopingový výbor České republiky, Praha 2. 12. 2003[online]. Dostupné z:
<http://www.olympic.cz/index.php?clanek=5489>

9
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prováděním dopingových kontrol při soutěžích i mimo ně se v České republice zabývá

Exekutiva pro kontrolu dopingu, která spadá do Úseku kontroly dopingu ADV ČR
Dalšími subjekty, které jsou oprávněny na území České republiky dopingové kontroly
provádět,

jsou antidopingové orgány mezinárodních sportovních organizací.

Všichni sportovci mohou být testováni
účastní.

Mohou být ale testováni i mimo

soutěž,

během soutěže

nebo akce, které se

kdykoli a na jakémkoli

místě, ať

po

předchozím oznámení nebo bez něj (PYŠNÝ, 2006). Sportovní svaz je povinen zařadit

do svých

sportovně

- technických pravidel jako je

soutěžní řád,

konkrétní ustanovení týkající se dopingu a výše uvedenou
zajistit rozšíření této

Směrnice

disciplinární řád apod.

směrnici.

Dále je povinen

na vlastní náklady ve svých oddílech, aby byla přístupná

všem členům. 10

Regulérnost testování sportovců a vyhodnocování výsledků koliduje se snahou o
vyhýbání se dopingovým kontrolám, odmítnutí výzvy k odběru vzorku, výmluvy,
úplatky a chemická

či

fyzikální manipulace se vzorky. Testování

sportovců

je

důležitý

proces, který vyžaduje píli a vytrvalost, pokud chceme sportovce od dopování odradit.

3.5.2.1. Základní pravidla a průběh dopingové kontroly

Dopingová kontrola

může

být provedena

při

soutěžích

organizovaných

sportovními svazy nebo mimo soutěž na území ČR i na území jiného státu.

O provedení kontroly
může

může

požádat

pořadatel soutěže,

sportovní svaz nebo

být provedena z rozhodnutí Exekutivy.
Klíč

k výběru

sportovců

k dopingové kontrole

může

jeho definitivní platnosti rozhoduje Exekutiva. V případě
rozhoduje o
výhradně

klíči

dopingový

Exekutiva,

buď

komisař.

na

základě

navrhnout svaz. O

a

změny soutěžního

programu

soutěž

rozhoduje

O provedení kontroly mimo
žádosti

klíči

předsedy

sportovního svazu, nebo

z vlastního rozhodnutí.

Organizace dopingové kontroly v ČR. In Kapitoly sportovní medicíny, Brno 2003 [online]. Dostupné z:
<http://www .fsps.muni.czJkapitolysportovnimediciny/17_ 4.php>

10
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Každý sportovec je povinen se podrobit dopingové kontrole, je-li k ní vyzván

komisařem,

a je povinen dbát jeho pokynů. Odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové

kontrole se postihuje stejně jako doping.

tabulka 2: Průběh dopingové kontroly

1.

Sportovec je osloven dopingovým komisařem
PŘEDÁNÍ VÝZVY K DOPINGOVÉ
nebo jeho asistentem a podepisuje výzvu k
KONTROLE- ODBĚRU VZORKU
dopingové kontrole.
Sportovec je pod stálým dohledem komisaře
(asistenta) od podepsání výzvy do příchodu do
místnosti dopingové kontroly.

2.

STÁLÝ DOHLED NAD
SPORTOVCEM

3.

KONTROLA TOTOŽNOSTI
SPORTOVCE

4.

VÝBĚR ODBĚROVÉ NÁDOBY

5.

Sportovec předloží doklad k ověření jeho
totožnosti.

ODEVZDÁN Í VZORKU MOČI

6.

VÝBĚR ODBĚROVÉ SOUPRAVY

7.

ROZDĚLENÍ VZORKU DO
LAHVIČEK

8.

KONTROLA HUSTOTY A
KYSELOSTI VZORKU

9.

VYPLNĚNÍ PROTOKOLU A

PODEPSÁNÍ

Sportovec si vybere nádobku na odběr vzorku,
která je v zataveném platovém obalu.
Sportovec odevzdává vzorek moči
(75 - 100 ml) pod dohledem komisaře
stejného pohlaví.
Sportovec si vybere zapečetěnou odběrovou
soupravu, která obsahuje 2 lahvičky s
číselnými kódy.
Sportovec sám rozdělí vzorek moči na 2 části,
do jedné lahvičky (vzorek A) nalévá min. 50
ml moči, do druhé lahvičky (vzorek B) min.
25 ml.
Dopingový komisař kontroluje hustotu a
kyselost moči, které musí odpovídat
stanovenému limitu.
Sportovec poskytuje požadované údaje do
protokolu a podepisuje protokol.

Zdroj: Dopingová kontrola (DK) a její průběh [online]. Dostupné z:
<http://antidoping.cz/sport_bez_dopingu_sportovci.htm#dopingova_kontrola_prubeh>
Laboratoř

pod kódovým

dopingové kontroly provádí analýzu základního vzorku A

označením

av

případě

anonymně

jeho pozitivity i analýzu kontrolmno vzorku B.

Výsledky jsou zaslány Exekutivě.
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V dlouhodobém přehledu z let 1993-2007 bylo v České republice pozitivně
testováno 332 sportovců.

Největší

podíl dopingových případů prokázaných v soutěžích i

mimo soutěže (164 případů, tj. 49,4 %) mají na svědomí kulturisté.
, · tabulka 3: Dopingové kontroly v ČR (1993- 2007)
při soutěži
Počet

12 455

pozit.
284

celkem
mimo soutěž
% pozit. počet
pozit.
% pozit. počet
pozit. % pozit.
2,2
2,28
2 750
48
1,75
15 195 332
y

Zdroj: ADV CR. Statistika 1993-2007 [online]. Dostupné z:
<http://www .antidoping.czlstatistika 1993_2007 .htm>

tabulka 4: Dopingové kontroly v ČR (1. 1. 2007-31. 12. 2007)
při soutěži
Počet

pozit.
30

1 085

% pozit. počet
2,8
316

mimo soutěž
pozit.
% pozit. počet
1
1 401
0,3

celkem
pozit. % pozit.
31
2,2

y

Zdroj: ADV CR. Statistika 2007 [online]. Dostupné z:
<http://www .antidoping.czlstatistika2007.htm>

při soutěži
počet

Celkem sportů
Celkem kontrol

%
96,2
77,4

51
1 085

mimo soutěž
počet
%
29
54,7
22,6
316

celkem
%
100
100

počet

53
1 401

y

Zdroj: ADV CR. Statistika 2007 [online]. Dostupné z:
<http://www .antidoping.cz/statistika2007 .htm>

tabulka 5: Pozitivní dopingové kontroly podle sportů
Sport
Atletika
Basketbal
Biliard
Florbal
Házená

počet

1

2
1
1

2

%

3,2
6,4
3,2
3,2
6,4

počet

Sport
Hokej
Judo
Kulturistika
Lyžování
Naturkulturistika

%

2
1
11
1
*1

počet

1 401 = 100%

Sport
Rugby
Silový trojboj
Taekwondo ITF
Vzpírání

počet

6,4
3,2
35,5
3,2
3,2 Zápas

%

2
3

6,4

1

3,2
3,2
3,2

1

9,7

1
*cizinec- neregistrován v českém svazu

Zdroj : ADV ČR. Statistika 2007 [online]. Dostupné z:
<http://www .antidoping.cz/statistika2007 .htm>

WADA

publikuje

každoročně

přehled

provedených akreditovanými dopingovými
analýzy provedené 33
soutěže.

laboratořemi při

výsledků

laboratořemi.

dopingových

Zpráva u roku 2007 obsahuje

kontrolách provedených

V roce 2007 bylo zkoumáno o více než 25 000
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kontrol

při soutěžích

vzorků

i mimo

než v roce 2006.

-------------Zároveň

byl

zjištěn nepříznivý nárůst

pozitivních

Postoje diváků k dopingu ve sportu
-- ~----'--- ·----- - --- ---

výsledků

o 0,5%

a to z 1,96%

celkového množství testů (2006) na 1,97% (2007).

tabulka 6: Dopingové kontroly provedené akreditovanými laboratořemi
W ADA O. 1. 2007-31. 12. 2007)

Laboratoř

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

počet

Ankara, Turecko
Atény, Recko
Bangkok, Thajsko
Barcelona, Spanělsko
Bloemfontein, Jihoafrická republika
Bogota, Kolumbie
Gent, Belgie
Havana, Kuba
Helsinky, Finsko
Kolín nad Rýnem, Německo
Kreischa, Německo
Lausanne, Svýcarsko
Lisabon, Portugalsko
Londýn, Velká Británie
Los Angeles, Spojené státy
Madrid, Spanělsko
Montreal,Kanada
Moskva, Rusko
Oslo, Norsko
Paříž, Francie
Peking, Cína
Penang, Malajsie
Praha, Ceská republika
Rio de Janeiro, Brazilie
Rím, Itálie
Salt Lake City, Spojené státy
Siberdorf, Rakousko
Soul, Korea
Stockholm, Svédsko
Sydney, Austrálie
Tokoi, Japonsko
Tunis, Tunisko
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3 430
5 019
3 656
3 365
2 851
2 371
6 800
2448
2485
13 313
6158
5 296
3 507
8 101
38 350
7138
15 094
8 900
4509
9167
10202
3 094
1 826
5 970
10903
10439
4595
2 833
4165
7 457
6 099
1934

pozit.

13
89
34
71
42
73
300
71
60
269
124
194
92
73
440
219
433
99
91
461
52
68
100
52
269
80
94
29
139
134
15
44

% pozit.

0,38
1,77
0,93
2,11
1,47
3,08
4,41
2,90
2,41
2,02
2,01
3,66
2,62
0,90
1,15
3,07
2,87
1,11
2,02
5,03
0,51
2,20
5,48
0,87
2,47
0,77
2,05
1,02
3,34
1,80
0,25
2,28

Postoje diváků k dopingu ve sportu

Celkem

223 898

3,28

78

2 378

331 Varšava, Polsko

4402

1,97%

ZdroJ: http://www. wada-ama.org/rtecontent/documents/LABSTATS_2007 .PDF

3.5.2.1. Postih za doping

Sportovec, kterému je
prostředku,

při

je diskvalifikován ze

dopingové kontrole prokázáno užití zakázaného
soutěže

se všemi

antidopingového Kodexu. Za provinění proti

důsledky

pravidlům

v souladu s ustanoveními

mu hrozí příslušné sankce.

Při

pozitivnún testu je nejnižší sazbou varování, nejvyšší doživotní zákaz závodní činnosti.

tabulka 7:

Přehled postihů

ve sportu při pozitivním dopingovém testu

Sankce za dopin_g_pro sportovce
Provinění

Postih

1.

Zastavení závodní činnosti na 6
Pozitivní nález efedrinu,
phenylpropanolaminu, pseudoefedrinu, měsíců při !.provinění; 2- Slet při
kofeinu, strychninu a jejich derivátů
opakovaném provinění.

2.

Pozitivní nález látek jiných než
uvedených v bodě 1.

Zastavení závodní činnosti na
minimálně 2 roky při 1. provinění;
4 roky až doživotní zákaz závodní
činnosti při opakovaném provinění.

3.

Odmítnutí nebo nedostavení se k
dopingové kontrole nebo použití
zakázaných dopingových metod.

Zastavení závodní činnosti na
minimálně 4 roky při 1. provinění;
4 roky až doživotní zákaz závodní
činnosti při opakovaném provinění.

4.

1.

Pozitivní nález látek uvedených ve ID.
skupině.

Varování při 1. provinění, bez
diskvalifikace; maximálně 2letý
zákaz závodní činnosti při
opakovaném provinění.

Sankce za doping pro funkcionáře, trenéry a lékaře
Provinění
Postih
Zákaz výkonu jakékoli funkce na 2
Prokázaná spoluúčast na pozitivním
- 8 let v tělovýchovné organizaci při
nálezu efedrinu, phenylpropanolaminu,
1. provinění; 4 roky až doživotní
pseudoefedrinu, kofeinu, strychninu a
zákaz vykonávání jakékoli činnosti
jejich derivátů u sportovce
při opakovaném provinění.
- 33 -
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2.

3.

------~---·

--- - -

---- ··--

Opakovaná spoluúčast na pozitivním
nálezu látek a zakázaných metod jiných
než uvedených v bodě 1. a při
prokázané spoluúčasti na odmítnutí
nebo nedostavení se sportovce k
dopingové kontrole, při používání
zakázaných metod.

Postoje diváků k dopingu ve sportu
-~----·--.-.--·. ~--·-·-.

4letý až doživotní zákaz výkonu
jakékoli funkce v tělovýchovné
organizaci při 1. provinění; 4 roky
až doživotní zákaz vykonávání
jakékoli činnosti při opakovaném
provinění.

Varování při 1. provinění;
maximálně 2letý zákaz výkonu
jakékoli činnosti v tělovýchovné
organizaci při opakovaném

Pozitivní nález látek uvedených ve III.
skupině u sportovce.

provinění.

Zdro~·:

Při

Směrnice

prokazatelné

in u v Ceské rep ublice [online] . ADV CR. 2004.
p ro kontrolu a postih dopg
Dostupné z: <http://www.antidoping.cz/documents/SmemiceDoping.pdf>

spoluúčasti při

dopingu mládeže do 18 let se uvedení postihy

zdvojnásobují.

Zakázané je
činnost

rovněž

(včetně pokusů

ustanovením hrozí
aktivitě

obchodování s dopingovými látkami a jakákoli obdobná

o tyto aktivity).

obviněným

Při

doživotní zákaz

prokázaném

činnosti

provinění

proti

těmto

v jakékoli sportovní organizaci,

nebo události na jakékoli úrovni. Neznalost povahy nebo složení

obsahujícího zakázané látky nebo povahy metody, o

něž

se jedná,

přípravku

nepředstavuje

polehčující okolnost nebo podklad pro výjimku z postihu 11 •

Souběžně

s postihy formou zákazu závodní

činnosti

nebo výkonu

činnosti

ve

sportovních organizacích či událostech, lze udělit i finanční či jiný trest.

Složitá problematika dopingu nás nutí položit otázku, zda by k eliminaci
dopingu ve sportu vedlo zavedení

opatření

na úrovni obecného práva, tedy mimo

opatření, která jsou aplikovatelná pouze na úrovni sportovní. Podle SLEPIČKY (2000)

má toto

řešení

výhodu v tom, že státní moc nutí sportovní svazy k

dopingu. Sportovec se musí ze zákona

podřídit

opatřením

proti

dopingovým kontrolám a je mu možno

zastavit závodní činnost při prokázání dopingu. Soudní postih s uplatněním trestní sazby
odnětí

svobody nebo

peněžité

pokuty však lze u sportovce uplatnit, pokud odmítne

dopingovou kontrolu nebo dále proti všem,

kteří

dopingové látky podávají, vyrábí,

ADV ČR Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu [online]. 2000. Dostupné z:
<http://www.antidoping.c:z/smemice.htm>
11
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přechovávají

nebo s nimi obchodují. Typickými zeměmi se samostatnou právní úpravou

dopingu je Francie a Belgie.
3.6. Vliv sociálního prostředí na sportovce

době nepředstavuje

Sport v dnešní

pouze pohybovou aktivitu a zábavou, pro

profesionální sportovce je mnohdy jediným zdrojem

příjmů.

výsledcích ekonomicky závislí, jelikož se od nich odvíjejí jejich

Závodníci jsou na

odměny či

smlouvy se

sponzory. Pro mnoho závodících tak v určité fázi sportovní kariéry nastává dilema, jak
účast

zabránit tomu, aby zájem o jejich
neopadal,

přestože

na

světových

mítincích a sportovních akcích

cítí, že jejich výkonnost již dosáhla možného maxima. Rádi by se
často

udrželi na vrcholu co nejdéle, a proto

sáhnou k nedovoleným

prostředkům,

protože slouží ke snazšímu a rychlejšímu dosažení lepší výkonnosti.

Problematika dopingu
médií, kdy jsou

obšírně

patří

určitou

trenérů,

i

pozornost

sportovců

společenskovědních

dobu

veřejnosti

širšího

společenského

sportovců,

a tato

diskuse sportovních

lékařů,

dění.

Velká

zejména zkoumání

příčin

má

zajímající se o sportovní
věnována

různých podpůrných prostředků.

studií vedou k závěru, že výrazný vliv na
cfiů,

předmětem

disciplín byla

vedoucích sportující jedince braní

dosažení stanovaných

zájmu

rozebírány dopingové aféry známých

problematika se pak stane na
samotných

předmětem

mezi diskutovaná témata. Je

především

přijímání

sociální

Výsledky

dopingu jako možného

prostředí.

klimatu, jednak nejbližšího sociálního

v neposlední řadě vliv sociálního prostředí samotného sportu

Jde

přitom

prostředí

těchto

prostředku

o vliv jednak

(rodina, škola) a

(trenéři, funkcionáři,

druzí

sportovci) (SLEPIČKA, PYŠNÝ, 2000).

V historii se objevovala období, kdy se

úspěchy

ve sportu vydávali za

úspěchy

politického systému, za úspěchy státu či určité osoby stojící v čele státu (SLEPIČKA,
PYŠNÝ, 2000). Ve zpolitizovaném sportovním prostředí bylo dopování "státním
zájmem" a sportovci, pokud

chtěli uspět,

se museli k užívání podpůrných látek zavázat

nebo k tomu byli dokonce nuceni.

Kromě

sportu. Ta

politických

způsobuje

vlivů

je jedním z nejdůležitějších

faktorů

pronikání obchodu do sportovních
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komercionalizace

soutěží.

Velký objem

Postoje diváků k dopingu ve sportu
finančních prostředků

do sportu

přidává

k tomu, že se z ekonomického hlediska stává

kariéra vrcholového sportovce velmi atraktivní. Ne každý sportovec se dokáže vyrovnat
s enormním tlakem

prostředí,

kde je vyžadována nejvyšší výkonnost. Vrcholovému

výkonu tak často napomáhají užíváním různých podpůrných prostředků.

Z psychologického hlediska je
porážky. Již od

dětských

let se

podceňována motivační

zdůrazňuje úspěch, vítězství,

vítězství

hodnota

a

které je oslavováno,

zatímco neúspěch je odsuzován a mladý sportovec je často i trestán (SLEPIČKA, 1990).
Nemůžeme

se posléze divit, že se sportovec nechová podle sportovní etiky, pokud je

zvyklý, že jeho nezdary budou provázeny negativními reakcemi a kritikou okolí, rodin,
trenérů, manažerů

a dalších zainteresovaných.

Přitom právě

sport by měl vést, a mládež

zejména, k upevňování morálních hodnot, dodržování pravidel a sportovní etiky.

Pokud si

uvědomíme,

stresem z neúspěchu a
diváků,

že sportovec je k podávání výkonů motivován strachem a

nepříznivých

reakcí

trenérů, realizačního

či

týmu

dokonce

nelze se v podstatě ani pozastavovat nad tím, že pro zvýšení pravděpodobnosti

na úspěch sáhne také k nedovoleným podpůrným prostředkům. Riskuje sice, že bude při
dopingové kontrole odhalen, diskvalifikován a dále sankcionován,
přijatelnější,

než sportovní

citelnější důsledky.

neúspěch,

V současné

době,

který by pro

něj

nicméně

tento risk je

v danou chvíli znamenal daleko

kdy vrcholový sport přestává být zábavou a stává

se regulérní pracovní náplní závodníků a závodnic, se tak dostáváme do bludného kruhu
a doping se stává stále

oblíbenější,

avšak

dvojsečnou berličkou.

A to i

přes četná

protidopingová opatření, která sílí ve sportu i mimo něj.

Vnějšími

faktory, kterými je sportovec

ovlivňován

a komercionalizací sportu se

zabývali i odborníci na konferenci konané v listopadu 2007

Světovou

antidopingovou

agenturou (WADA) v Madridu. Jejím hlavním cílem bylo projednání boje proti dopingu
a strategického plánu do roku 2012.

Zároveň

byla diskutována možnost dalšího rozvoje

boje proti dopingu. Pokud možno v jeho zárodku, tedy v momentě, kdy sportovec
zvažuje použití zakázané látky nebo metody pro zvýšení svého sportovního výkonu.
Z výsledků konference vyplývá, že jedním z účinných

prostředků

boje proti dopingu je

výchova a vzdělávání sportovců, náhodné mimosoutěžní testování a výzkum.
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Trenéři,

a vrstevníci,

sportovní instruktoři,

soupeři či doktoři

cvičitelé, učitelé

a terapeuti

patří

_.

a vychovatelé, rodina,

spoluhráči

spolu se sponzory a sportovními agenty

do prostředí, které má přímý a bezprostřední vliv na sportovce.

obrázek 2:

Přímé

sociální vlivy působící na sportovce

Zdroj: Athlete: Immediate Jnfluences [online].
Conference on Doping in Sport "Way Forward", Madrid, 2007. Dostupné z:
<http://www. wadamadrid2007 .com/docs/interventions/15nov07/5_The_Way_forward.pdf>

Závodníky
farmakologických

dále

ovlivňují

preparátů,

nelegální

společenské

činnost

vlivy,

jako

jsou

propojená s organizovaným

internet, který poskytuje dostupné informace a umožní anonymní nákupy.
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obrázek 3:

vlivy působící na sportovce
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i
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I

'
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Zdroj: Athlete: Sotietallnfluences [online].
Conference on Doping in Sport "Way Forward", Madrid, 2007. Dostupné z:
<http://www. wadamadrid2007 .com/docs/interventions/15nov07/5_The_Way_forward.pdf>

3.7. Doping v

rekreačním

sportu

Problematika dopingu se netýká pouze profesionálního a vrcholového sportu.
Stále

častěji

se i

rizicích užívání

přes

všeobecnou

léčebných

povědomost

látek a metod za

setkáváme s dopingem v rekreačním sportu.
volném

čase

je

především

o negativních dopadech a zdravotních
účelem

Přestože

zvýšení fyzického výkonu,

cílem sportování a

ve

tělesné

zdatnosti,

předpokládá

se, že zde

zábava, radost z pohybu, celkové zlepšení

pozitivní sebevnímání a předcházení civilizačním onemocněním,

cvičení

doping nebude sehrávat významnou roli. Realita je překvapivě opačná.

Podle NEKOLY (2000) je užívání dopingových látek spojeno
s vrcholovým sportem, který si již

vytvořil

systém kontroly, represe a

dotváří

prevence, vycházející z přijatých legislativních opatření. Sport ve volném
motivován

především

obdobného nemá.

především

i systém

čase,

prožitkem pohybu a pozitivní emocionální odezvou, nic

Důvody

zabývat se problematikou dopingu v masovém sportu nebyly

považovány za tak závažné jako ve vrcholovém sportu. Situace se však rychle
rekreační

který je

sport zahrnuje i aktivity, ve kterých jsou

využívány.
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Je

zřejmé,

že i do sportování ve volném

čase

pronikají prvky sportu

vrcholového, což v tomto konkrétním případě znamená užívání dopingových prostředků
s cílem urychlit nárůst svalové hmoty při tvarování postavy (NEKOLA, 2000).

Studie provedené mezi mládeží prokázaly, že látky podporující rychlý
svalové hmoty jsou používány zejména
návykové a
provedl

způsobit

Slepička

při

body buildingu. Preparáty mohou být

vznik drogové závislosti. Výzkumná studie z roku 1998, kterou

s kolektivem, realizovaná na vzorku pravidelných

center a posiloven, prokázala pravidelné užívání anabolických
dřívější

růst

návštěvm'ků

steroidů

fitness

u 19,4 % a

experimentování u 23,3 % sledovaných jedinců.

3.8. Sportovní diváci a doping

Přímí
při

diváci se

shromažďují

více

méně pravidelně

na sportovištích a stadionech

sportovních akcích nebo pravidelných utkáních a podporují svá družstva nebo

sportovce.

Kromě

se o pravidelné
bývají svým

nich existuje ještě další s početnější skupina diváků nepřímých. Jedná

vyznavače

zaměřením

sportovních

daleko

přenosů

všestrannější,

v televizi

protože

či

často

v rozhlase. Tito diváci
nefandí pouze jednomu

družstvu, ale soustředí svůj zájem na více sportovních odvětví (SLEPIČKA, 1990).

I

přestože

velikost této skupiny kolísá v závislosti na atraktivnosti sportovní

události, sport, sportovní události,
záznamy, zaujímají velkou

část

přímé přenosy

ze sportovních akcí nebo jejich

televizního vysílání. Divák má možnost, aniž by opustil

pohodlí obýváku, sledovat nejen vlastní dění na sportovišti, ale i nahlédnout do zákulisí
sportovní akce. Taková možnost se divákům na tribuně nenaskytne.

Dalším zdrojem informací a kanálem pro sledování sportovních

přenosu

Je

internet. Globalizace médií zatím nepřináší divákům a uživatelům kýžený efekt, jelikož
pořád

existují teritoriální omezení, která neumožňují sledovat

klání ze

zahraničí,

pokud na

ně

legálně některá

sportovní

nevlastní vysílací práva žádná z tuzemských televizí.
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Internet ale postupně boří všechny bariéry a již dnes je možné dJky tomu sledovat různá
sportovní utkání, která nejsou jinými cestami vůbec dostupná. 12

Sportovci mají
s pořadateli,

značnou odpovědnost při působení

rozhodčími

jsou

důležitým

na diváky. Jejich interakce

utvářejícím

faktorem

atmosféru utkání

(SLEPIČKA, 1990). V moci sportovce je, aby přilákal diváka do hlediště poctivým a

atraktivnJm výkonem. V případě, že sportovci přestanou ctít tradice fair play a sportovní
etiku, nebudou diváci jejich soutěžení sledovat.
SLEPIČKA (1990) se zamýšlí ve své publikaci nad tím, že za celosvětový

problém je považována postupná ztráta tradičního smyslu pro fair play. Vlastnosti dříve
tak typické pro sportovce, jako vážit si

v současném sportovnJm

světě

psychologové tvrdí, že situace se
a sportovci si

neuvědomí,

stále

soupeře

méně časté.

nezmění

a ctít ho,

umět

Mnozí sociologové i sportovnJ

k lepšímu, dokud nebudou

že sport znamená

něco

prohrávat, jsou

více než body,

zpřísněny
vítězství,

sankce
slávu a

pemze.

Pro diváky je sport velká show a nejvýkonnější sportovci se těší velké popularitě
a

slávě.

Jsou

mediálně

známí a sledovaní na každém svém kroku. To vyvíjí na

sportovcovu psychiku velký tlak, se kterým se musí,
mediálně

stejně

jako jakákoli

veřejně

a

známá osobnost vyrovnat.

KOIŠ, J. Sportovní přenosy na internetu jsou stále dostupnější. Jak na ně? [online]. 2008. Dostupné z:
<http://www.radiotv.cz/televize-clanky/5227/sportovni-prenosy-na-intemetu-stale-dostupnejsi-jak-na-ne.html>
12
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IV. METODOLOGIE VÝZKUMU
diváků

Hlavním cílem této práce je zjistit postoje

k dopingu ve sportu,
důsledcích.

Dalším

a nedovolené metody u

diváků

jejich informovanost o dopingových látkách, užívání a zdravotních
úkolem je zjistit jaké názory na
převládají.

Ke zjištění těchto informací slouží marketingový výzkum.

Prostředky,

především

podpůrné prostředky

ověřit

které budou použity k marketingovému výzkumu, bude zastupovat

dotazník

šířený

mezi respondenty v tištěné

charakteristiky se tedy jedná o kvantitativní metodu a dle

formě.

Dle výše uvedené

způsobu

získávání podkladů

budeme postupovat dle metodiky výzkumu v terénu.

Marketingový výzkum je velice složitý proces
plánu a provedení samotného výzkumu,

stejně

náročný

na kvalitní zpracování

jako následné analýzy. Jak uvádí

KOTLER (1997) efektivní marketingový výzkum zahrnuje pět kroků:

1. Definování problému a cílů výzkumu.
2. Sestavení plánů výzkumu.
3.

Shromáždění informací.

4. Analýza informací.
5. Prezentace výsledků.

4.1. Definování problému a
Cílem výzkumu je analýza

cílů

výzkumu

postojů

a

názorů

sportovmno diváka na doping ve

sportu. Jelikož se jedná o složitý problém diskutovaný
lékařství,

etiky, filozofie sportu a sportovního

především

na úrovni sportovní

zajímá nás, jak na tuto problematiku

nahlíží sportovní divák, pokud možno rekreační sportovec.

4.2. Sestavení plánů výzkumu
Při

přístup

sestavování plánů výzkumu nás zajímají především

k problému, nástroje použité

při

výzkumu, plán

kontaktování.
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4.3. Shromáždění informací

K distribuovanému marketingovému výzkumu byly použity primární informační
zdroje, které byly

shromážděny

dostatečné

Sekundární zdroje neobsahují

prostřednictvím

níže popsaným postupem

dotazníku.

informace, ze kterých bychom mohli pro

analýzu dané problematiky vycházet, protože se jedná převážně o publikace odborného
rázu pro sportovce, trenéry a lékaře.

4.3.1. Plán výběru respondentů

úspěšnou

Pro

respondentů,

realizaci požadovaného výzkumu je

třeba určit

cfiovou skupinu

pro niž máme dvě kritéria:

1. ženy a muži,

děti

ve věku od 15let, dospělí ve věku 18 - 50 let

2. sportovní diváci, pokud možno osoby s kladným vztahem ke sportu,
rekreační

sportovci.

Na webových stránkách Marketingových novin se
Zahradníčka,
respondentů

měl

jak by

skutečně

vypadat

profesionální

dočteme

výběr

článku

v

S.

cfiové skupiny

a jak by se k respondentům mělo přistupovat.

"Schází naprosto

osvěta

dotazník, jaké mají být otázky,

- v níž je nutno mluvit o tom, jak se

důležité

je

vědět,

co je to

tvoří

výběr respondentů,

že

dotazovaný vzorek musí být reprezentativní, že tazatelé jsou školeni, že se musí
legitimovat,
Měli

říci,

pro jakou agenturu dotazují, k čemu by

by zdůraznit práva

obecně a

dáno předem,

tedy že žádná
zjišťuje

respondentů. Občané
tři věci:

odpověď

nebude

měl

výzkum sloužit.

by však měli především vědět, a to

že výzkum je vždy anonymní či anonymizovaný,
následně

spojována s jeho osobou. Pokud se

jeho jméno a adresa, je to jen pro kontrolu práce

tazatelů.

Nás zajímá

sociodemografické postavení respondenta - pohlaví,

věková

příjmová

základě těchto parametrů

skupina, region, velikost bydliště a další. Na

skupina,

vzdělání,

se vytváří představa o názorech veřejnosti, o názorech různých skupin populace.
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Druhou

věcí

pak je, že výzkum je nezávislý, že i ve výzkumu existuje

konkurenční prostředí,

že se bojuje o zákazníka. Bojuje se s kvalitou

(samozřejmě

hlavně důvěryhodností.

to i ve

i cenou)- a

prospěch

"zvýhodněný"

zadavatele),

zadavatel)

že výzkum je

běžnou

rozhodování

manažerů,

nelze jiným

přijde

neuvěří-

vyspělé společnosti,

způsobem

politiků,

některé

výsledky (a

se na to. Podruhé vám už nikdo (ani

a výzkum vám nezadá.

záležitostí ve
ale i

Upravíte-li

protože

zjišťuje

získat. Tedy je projevem práva

Konečnětřetívěcíje,

že je nutný pro zásadní
názory

veřejnosti,

veřejnosti

které
věcí

mluvit do

veřejných. " 13

4.3.2. Metody kontaktování
Metod, jak kontaktovat pro výzkum, je mnoho. Mezi
sběru

dat jsou kvantitativní metody pro

sběr

nejpoužívanější

techniky

velkého množství dat. Rozlišujeme

čtyři

základní typy dotazování - osobní, telefonické, písemné a elektronické.

Na základně

doporučení

provedeme před samotným dotazníkovým

šetřením

dva

individuální rozhovory, které nám poskytnou informace na problematiku dopingu ve
sportu od aktérů sportovmno dění.

4.3.2.1. Příprava rozhovoru (interview)
při

Interview je strukturovaný dialog,
znalosti respondenta prostřednictvím řady
je výzkumník

vědom

kterém výzkumník

otevřených

zjišťuje

reakce nebo

otázek. Je vhodné tehdy, když si

sporných otázek, ale není s to odhadnout reakci respondenta a

chce eliminovat vliv ostatních subjektů (TELLIS, 2000).

Pro

správně

vedené interview neexistuje žádný

předpis.

Proto se budeme

řídit

obecnými doporučeními pro efektivní vedení interview, které uvádí HENDL (2005):

1.

Zajišťujeme důkladnou přípravu

a nácvik vedení rozhovoru.

2. Účel výzkumu určuje celý proces interview.

ZAHRADNÍČEK, S. Marketingové noviny [online]. Poslední revize 21. 3. 2002. Dostupné z:
<http://marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=315>
13
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3. V interview máme

vytvořit

rámec, v němž se bude moci dotazovaný

vyjadřovat

pomocí vlastních termínů a svým vlastním stylem.

4.

Vytváříme

vztah vzájemné důvěry,

5.

Při přípravě

vstřícnosti

a zájmu.

uvědomujeme,

a provedení rozhovoru si

že otázky v rozhovoru

nejsou totožné s výzkumnými otázkami.
6. Otázky formulujeme jasným způsobem, kterému dotazovaný rozumí.
7. Klademe vždy jenom jednu otázku.
8. Otázky doplňujeme sondážními otázkami.
9. Dotazovanému dáváme

jasně

na

vědomí,

jaké informace požadujeme,

proč

jsou důležité a jak interview postupuje.
10. Nasloucháme

pozorně

a odpovídáme tak, aby dotazovaný poznal, že o

něj

máme zájem. Necháváme dotazovanému dostatek času na odpověď.
ll. Udržujeme si neutrální postoj k obsahu

sdělovaných

dat. Sbíráme data, ale

neposuzujeme osobu.
12. Jsme pozorní a citliví k tomu, jak je dotazovaný rozhovorem

ovlivněn

a jak

odpovídá na různé otázky.
13. Zohledňujeme časové možnosti dotazovaného.
14. Jsme reflexibilní, sebekriticky monitorujeme sami sebe.
15. Po rozhovoru kompletujeme a kontrolujeme své poznámky, jejich kvalitu a
úplnost.

Pro naše

účely

seznam otázek nebo témat, jež je nutné

během

rozhovoru probrat. Tento návod má

zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata.
přizpůsobovat

představuje

jsme zvolili tzv. rozhovor pomocí návodu, který

Zůstává

volnost

formulace otázek podle situace (HENDL, 2005).

4.3.2.2. Tvorba dotazníku

Dotazník je seznam otázek, položených
týkat minulého,

současného

nejjednodušší a nejstarší

určitému

respondentovi.

Měly

a budoucího chování, duševních pochodů nebo
prostředek

sběru

informací od

výhodami dotazm'ku je rychlost, flexibilnost, dostupnost a
nevýhodou je to, že je vystaven zkreslení

požadovanému zkreslení a selhání paměti (TELLIS, 2000).
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plánů.

respondentů.

Je to

Hlavními

finanční nenáročnost,

způsobenému společenskou

by se

hlavní

vhodností,
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Dotazník je jednou z nejpoužívanějších výzkumných technik

při

sběru

primárních informací. TELLIS (2000) ve své publikaci dále uvádí, že dotazm'k je
vhodné použít tehdy, když si je výzkumník
Podstatou dotazníku je
postojů

zjištění

vědom

sporných

bodů

ně.

a reakcí na

dat a informací o respondentovi, ale i jeho

názorů

a

k problémům, které dotazujícího zajímají.

Dotazm'k: je koncipován jako baterie otázek, na
formou jednoduchých

odpovědí,

něž

respondent odpovídá

z nichž si dotazovaný vybírá pro sebe

buď

nejpřijatelnější

variantu (PELIKÁN, 1998). KOTLER (1997) uvádí, že existují dva druhy otázek, které
označujeme

jako otázky s uzavřeným koncem a otázky s koncem

s uzavřeným koncem

předem určují

možné

vybírají. Otázky s otevřeným koncem

odpovědi

umožňují

otevřeným.

Otázky

a respondenti si mezi nimi

respondentům,

aby odpovídali

vlastními slovy. Otázky by měly být formulovány jednoduše a nezaujatě.

4.4. Analýza informací
Dalším krokem je sestavení
zjištění

zadaných

četnosti

cílů.

shromážděných

informací do tabulek a

Pomocí základních statistických charakteristik

grafů

pro

zjišťujeme

výskytu sledovaných veličin.

4.5. Prezentace výsledků
Závěrečná

prezentace výsledků by měla přinést výstižné odpovědi na otázky a

hypotézy marketingového výzkumu.
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V. ORGANIZACE VÝZKUMU
5.1. Charakteristika sledovaného souboru
Dotazníky jsme distribuovali v prostorách sportovního
YMCA, Na
tělocvičnu,

zde

Poříčí

Sportcentra

12, Praha 1. Sportovní centrum, které provozuje bazén, posilovnu,
vířivky,

spinnig, saunu,

návštěvníci aktivně

náročných

zařízení

masáže a solárium, jsme zvolili z toho

sportují nebo docházejí za

účelem

důvodu,

že

regenerace organismu po

pracovních dnech. Ze zkušeností víme, že toto sport centrum je dostupné pro

studenty a zaměstnance společností a firem sídlících v okolí v centru Prahy.

Věková

struktura

návštěvníků

Sportcenta YMCA v Praze je podle našich

informací v rozmezí 15 - 40 let. Dle našeho výzkumu takové

rozpětí

odpovídá

věkové

skupině, která má nejvyšší početní zastoupení v celkové populaci České republiky. Tuto

skutečnost ilustruje graf věkové skladby obyvatelstva České republiky v roce 2010,

který je součástí Přílohy č. 3.

5.2. Metody sledování

Před

realizací dotazníkového

šetření

jsme provedli dva individuální rozhovory.

Oslovili jsme profesionálního závodníka na in-line bruslích Petra Lochmana a
sportovmno ředitele fotbalového klubu SK Sparta Krč Juraje Šimurku. Rozhovory nám
byly poskytnuty, abychom získali
osob, které se sportu
se v prostředí sportu
obecně

věnují

předběžné

informace o dopingu ve sportu z pohledu

a na danou problematiku pohlížejí se

dlouhodobě

pohybují, proto

zodpovědností.

předpokládáme,

Navíc

že mají ke sportu

kladný vztah i jako diváci a sledují dění nejen v in-line bruslení a fotbale.

Dotazování probíhalo ústním dotazováním, zde je respondent ochotný vyplnit
dotazník a v případě kladné

odpovědi

dotazníku byla zvolena tak, aby
aby plně pokryla požadavky na

byl dotazník předán k

respondentům

zjišťovanou

nezabralo

problematiku.

vyplnění.

vyplňování
Vyplněné

jako primární zdroj informací o postojích diváků k dopingu ve sportu.
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Obsah a struktura
mnoho

času,

ale

dotazníky sloužily

Postoje
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diváků
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Do výzkumu bylo zahrnuto 150
náhodný.

Návštěvníci

SC YMCA byli

k dopingu ve sportu

----- -- - -··

.•

..

~

·····-··.--

vyplněných dotazm'ků. Výběr respondentů
při příchodu

byl

na recepci osloveni s žádostí o

vyplnění dotazm'ku k diplomové práci na téma Postoje diváků k dopingu ve sportu. Čas

na vyplnění dotazníku nepřesáhl odhadem 5 minut.

Dotazník je Přílohou č. 4.

5.3. Statistické zpracování

Údaje získané z dotazníků jsme zpracovali pomocí počítačového softwaru
Microsoft Excel a doplnili postřehy ze dvou rozhovorů, které byly za účelem diplomové
práce

uskutečněny. Odpovědi respondentů

vyčísleny.

byly zpracovány

procentuálně, slovně

nebo

Rozhovory byly provedeny slovně a zaznamenány.

Během rozhovorů

Výslednou formulaci

jsme se snažili zjistit vlastní názory a postoje dotazovaného.

postojů

a

názorů

na danou problematiku jsme v poslední fázi

srovnali s výsledky, které byly zpracovány z dotazníků.
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VI. VÝSLEDKY
Přítomnost
většina odborníků

dopingu ve vrcholovém sportu je neoddiskutovatelný fakt. Drtivá
se distancuje objektivmno

vyjádření

k problematice k dopingové ve

sportu a tak se z jejich strany setkáváme s negativními postoji

zdůrazňujícími

jen

závažné zdravotní následky z užívání zakázaných látek a metod. Na pomyslném druhém
břehu

trenéři

pak stojí

kteří

dopingových látek,
dodržování

určitých

sportovců,

vrcholových

jejich

manažeři,

tvrdí, že substance jsou naprosto

pravidel

při

užívání zdraví

situaci nemohou diváci v žádném

agenti a prodejci

bezpečné

nebezpečné. Přirozeně,

případě udělat

objektivní názor a

a nejsou

při

že si v takové

těžko

se v otázce

dopingu orientují.

6.1. Přepis rozhovoru s Petrem Lochmanem

In-line bruslení je mladý sport,
několika

rozšířený

po celém

světě,

kategorií. Každá kategorie používá specifický typ brusle.

(fitness) se

věnuje

stále více lidí. Stále více

zájemců

který se

člení

do

Kondiční variantě

si získává i in-line rychlobruslení.

Závody se konají v mnoha variantách (od 200m po maratony a dálkové závody), a to
jak na dráze, tak na silnici. Na

umělých překážkách

ve skateparcích jezdí

vyznavači

bruslař.

Na první

agressive bruslení. 14

český

Petr Lochman (34) je zkušený
pohled velmi sympatický,
úspěchů

ve své

disciplíně,

dvanácti let, kdy se

věnoval

je jízda na in-line bruslích
během

přátelský

a

jenž se

otevřený
věnuje

házené a na

koníčkem

a

profesionální in-line

závodník, který má na svém kontě

řadu

od roku 2003. Petr sportoval od svých

střední

zároveň

škole přesedlal na cyklistiku. Pro Petra
hlavním zdrojem obživy. Jak sám

říká,

sedmi měsíců musí zvládnout až sedmdesát závodů, aby si na sebe vydělal.

Rozhovor s Petrem Lochmanen

proběhl při

závodech Nestlé Life In Line Tour

2008 v Otrokovicích, kterého se účastnil.

14

Inline brusle, Wikipedia. Poslední revize 6. 4. 2008 Dostupné z:
<http://cs. wikipedia.org/wiki/Inline_brusle>
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--- ------- -·--- ----·- -- - - ·-- -- -- -· ·- ------ -- ---- - - -·--·-- ------ --Klára Tichá (KT): Dobrý den,
připravujete

Petře! Můžete

--~--

------ ·- ----- -- - - -

mi prosím

říci,

jak se

na závodní sezónu a kolik času Vám příprava zabere?

Petr Lochman (PL): S přípravou na závodní sezónu
předchozí. Nejdříve

psychicky. Když si

regenerace a pak tvrdý trénink.
spočítám,

začínám

Příprava je

fyzicky

už na konci té
velrrů náročná.

I

kolik hodin strávím tréninkem v přípravném období,

dostanu se na číslo 600.

KT: Kolik

závodů během

jedné sezóny absolvujete? A kolik z toho je

zahraničních startů?

PL: V průběhu sezóny je to podle formy, ale

většinou

z čehož je zhruba polovina zahraničních startů. Letos toto

zvládnu 40 až 50

číslo

závodů,

ale bude podstatně nižší.

KT: Kolik hodin denně věnujete tréninku?
PL: Denní porce

tréninků

rozhoduje také zaměření tréninku.

KT:

Speciálně

profesionálních

je

Podle období, v přípravě to bude více. A

Většinou denně

upravený

sportovců.

různá.

jídelníček

trénuji mezi 3 - 6 hodinami.

a stravovací režim dodržuje mnoho

Týká se to i Vás? A používáte

nějaké

výživové

doplňky?

PL: Ano, to se týká i

mně.

důležitou součást přípravy

Považuji stravu za

a

k tomu vedu i své svěřence.
V podstatě je to tak, že pokud se najíte nevhodně,
dopJňky

tělo

jede nesprávně. Výživové

se rrů osvědčily od Herbalife, Areko a Kláštěrní officína.

KT: Jaký je Váš názor na doping ve sportu?
PL: Názor na doping mám negativní. Ale jsem
způsobem

je

určováno,

co doping je a co není, a jak je na

nešťastný

něj

pohlíženo

z toho, jakým
rozdJ.1ně

sport

od sportu a bohužel i stát od státu.
Sám zkušenost s dopingem mám z mládí a tvrdím, že doping slouží jako úniková
cesta z tlaku na výsledky, což je
jezdce a naložíte jim porce

velrrů nebezpečné.

závodů,

psychicky. A sáhnou na doping. Je a
v poslední

době začínám

sledovat

Když vezmete do týmu mladé

oni to nezvládnou.
zároveň

určité

už fyzicky nebo

není to záležitost jen

názorové
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změny

častěji

sportovců. Naštěstí
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veřejnosti.
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- - - - - - - --·-··--··-·''"----------··- --- ------·- --- - --· - - - - - - - Takže nahlížet na to

začnou

jinak i ti, od kterých peníze do sportu

-----

tečou,

a tlak se

uklidní.

KT: Setkal jste se s ním někdy během své sportovní činnosti?
PL: Ano, setkal jsem se s dopingem- přímo i nepřímo.

KT: Byl jste

někdy

vyzván k dopingové kontrole? Jak probíhala? Jsou

závodníci v in-line testováni pravidelně?
PL: Na dopingovce jsem byl několikrát. Po závodech v cyklistice jsem šel jen na
moč.

Jednou ke

mně domů přišli komisaři

závodníci jsou testováni

namátk:ově

a ty mi brali i krev. Co se týče in-line bruslí,

na závodech typu Mistrovství Evropy nebo

Mistrovství světa.

KT: Kdyby Vám byla nabídnuta dopingová látka nebo metoda, s tím, že ji
dopingová kontrola není schopna detekovat dostupnými metodami, šel byste do
toho?
PL: Dokud budu závodit, tak ne.

KT: Domníváte se, že doping poškozuje

"pověst"

sportu v očích

diváků

nebo je tento vývoj "normální", protože sportovní výkony na vrcholové úrovni
jsou již za hranicí lidských možností?
PL: Nedomnívám se, že jsme za hranicí možností

člověka,

ale spíše se snižují

možnosti běžné průměrné populace a zvláště u nás v Čechách je nahlíženo na sportovní
výkony jako na
podstatně

něco

víc, než

třeba

abnormálního, protože ti, co
jen bruslení. A to ti

běžně

připravují,

musí tréninku dát

nesportující neumí nebo

nechtějí

pochopit.

KT: Závodil jste v cyklistice, která je jedním ze

sportů,

kde se doping

objevuje poměrně často. Setkal jste se s ním?
PL: Ano, moje zkušenost je z cyklistiky, ovšem to už bylo velice dávno, tak 18
let. A od té doby cyklistika
testovaných a pozitivních, tak

udělala

veliký kus práce. Pokud se podíváte na

procentuálně

je to

podstatně méně,

lety. Tendence pozitivně testovaných jsou rok od roku nižší.
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před
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KT:

Děkuji

za Váš

čas

a Vaše

odpovědi!

Do

závodů

i osobního života

přeji

mnoho úspěchů.

Zde náš rozhovor s Petrem Lochmanem končí.

6.1.1. Zhodnocení rozhovoru
Petr působí velice skromným dojmem, ale je na
žije. Na všechny otázky

odpověděl otevřeně

něm vidět,

že sportem doslova

a upřímně. Problematika dopingu mu není

lhostejná.

Zaujala
sportovních

mě

zmínka o problému už s definicí dopingu a jeho pojetí v různých

odvětvích.

A dále je neocenitelným

přínosem

Petrova

domněnka,

že

zlepšování sportovních výkonů je stále v lidských možnostech. Možná debaty o tom, že
bez dopingu se vrcholový sportovec neobejde, mají kámen úrazu v tom, kým jsou
vedeny.
6.2. Přepis rozhovoru s Jurajem Šimurkou
Fotbal je jedním z nejpopulárnějších

míčových

sportů

kolektivních

na

světě.

V České republice je fotbal sportem se širokou hráčskou základnou. Čeští fotbalisté
patří

mezi nejlepší

přispívá

hráče světa,

jejich

zahraniční

k tomu, že fotbal je mezi lidmi

angažmá a popularita a

napříč věkovými

kategoriemi

zviditelnění

nejoblíbenějším

sportem.
Juraj Šimurka (47) pochází ze slovenského Trenčína, kde také začala jeho
fotbalová kariéra. Jako
československé

brankář

byl

později

angažován celkem v devíti klubech tehdejší

první a druhé fotbalové ligy. Zahrál si

napří'klad

v Dukle Praha, ve

Slavň a v Teplicích. ČSSR reprezentoval ve výběru do 18 a do 21 let. Na trenérskou
lavičku

se podíval poprvé v sezoně 1998- 1998 jako asistent hlavmno trenéra Vikroie

Žižkov. V následujícím roce se poprvé objevuje na postu trenéra SK Sparta Krč. Ještě
předtím,

než zde

definitivně

zakotvil, trénoval SC Xaverov Horní

Počernice,

MSK

Žilina, SK Hradec Králové. S mužstvem Sparty Krč se mu v roce 2007 podařilo zajistit
postup do 2. fotbalové ligy.
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V loňské
činnosti

sezoně

se rozhodl

ukončit

svou trenérskou kariéru a naplno se

věnuje

sportovního ředitele SK Sparty Krč.

Rozhovor s Jurajem Šimurkou byl uskutečněn během letní přípravy SK Sparta
Krč. K jeho realizaci jsem nemusela pana Šimurku příliš dlouho přemlouvat. Je velmi
vstřícný

a

nepochybně

je v klubu velkou autoritou. Jeho názory a postoj k dopingu ve

sportu jsou velmi zásadové, což bylo patrné i z našeho rozhovoru.

Klára Tichá (KT): Dobrý den, pane Šimurko! V současné době působíte ve
fotbalovém klubu jako sportovní

ředitel.

Co je náplní Vaší práce? Co máte na

starosti?
Juraj Šimurka (JŠ): Jak vyplývá z titulu mé funkce, tak zejména přestupy hráčů,
jednání s hráči o smlouvách a veškeré další zajištění hráčů "A" týmu. Dále
všechny sportovní věci

ohledně

"B" týmu a všech mládežnických

malý klub a ve spolupráci s ekonomem a
řešíme organizační,

zároveň sekretářem

celků.

samozřejmě

Jsme

relativně

klubu Pavlem Brožem

administrativní, personální a v podstatě všechny

věci

týkající se

klubu.

KT: Jako člen ČMFS máte povinnost zakotvit ve svých klubových
stanovách antidopingová pravidla a propagovat sport bez dopingu. Máte takové
aktivity?
JŠ: Aktivity přímo jmenovitě směřující proti dopingu nemáme. Neznamená to
však, že je nám tato problematika lhostejná. Snažíme se o to, aby hráči a potažmo celý
klub vystupoval v duchu fair play a to je v podstatě i aktivita proti dopingu.
S

hráči

máme vždy před sezónou takové "školení" na zakázané dopingové látky

a do kabiny jim dám aktuální seznam. Jejich
samozřejmě

případné

dopingové

provinění

je

řešeno

i ve smlouvách s hráči a znamenalo by okamžité ukončení spolupráce mezi

klubem a fotbalistou.
Dále bychom se určitě připojili kjakýmkoliv aktivitám

směřujícím

proti užívání

dopingu, kdybychom o to byli požádáni. Na vlastní aktivity proti dopingu bohužel
nemáme čas, lidi ani peníze ...
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KT: Jak se Vaši hráči připravují na sezónu nebo jednotlivé zápasy? Hlídáte
jejich stravování a složení výživových

doplňků,

které mohou obsahovat z pohledu

dopingové kontroly zakázané látky?
JŠ: V současné době jsou všichni naši hráči amatéři. Je tedy velmi těžké hlídat
jejich stravování a životosprávu. Je to na každém hráči
odpovědnosti.

KT:

individuálně,

na jeho

svědomí

a

O jejich poučení jsem již mluvil.

Zajišťujete při

mistrovských utkáních dopingovou kontrolu? Jak

kontrola probíhá?
JŠ: Musím ted' rozlišit současnou sezónu 2008/09 a loňskou. V té minulé sezóně
jsme působili ve druhé fotbalové lize - profesionální soutěži.

Při

utkáních v této

soutěži

jsme byli na základě direktivy ČMFS povinni zajistit místnost pro dopingového
komisaře.

Místnost musela být se samostatným WC. Dále musela být vybavena zásobou

tekutin k pití.

Během

celé sezóny nás dopingová kontrola nenavštívila.

V současné sezóně působíme v ČFL- amatérské soutěži. Na této úrovni nejsme
povinni

připravovat

samostatnou místnost pro dopingového

komisaře. Samozřejmě

to

však neznamená, že by nemohla být provedena dopingová kontrola. V případě příchodu
a ohlášení dopingového

komisaře

bychom zajistili místnost i všechny náležitosti, které

jsou nutné pro vykonání dopingové kontroly.
Dopingová kontrola

většinou

probíhá tak, že se vylosují dva

hráči

z každého

týmu a ti jsou povinni se podrobit kontrole. Dopingový komisař si také může hráče určit
přímo

sám a ten je také povinen vykonat dopingovou zkoušku.

KT: Odhalila někdy dopingová kontrola užívání dopingu ve Vašem klubu?
Jaký byl postih?
JŠ: V našem klubu nebyl pozitivní dopingový nález za celou historii oddt1u.
Případný

postih by byl jednoznačný - okamžité rozvázání hráčské smlouvy.

KT: Jaký je Váš názor na doping ve sportu?
JŠ: Doping ve sportu jednoznačně odsuzuji! Ve sportu se pohybuji celý život a
můžu zodpovědně říci,

že jsem proti dopingu

při

své aktivní

kariéře

profesionálm1m

sportovce a jsem i nadále jako sportovní funkcionář.
Ale klidně bych povolil vytvoření určité sportovní asociace, která by deklarovala
užití dopingu jako povolené. Jsem velmi

zvědavý,
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diváci i sportovci samotní. Myslím si, že by tento pokus ale asi

-
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-
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neměl př11iš

velký

úspěch.

KT: Toleroval byste doping proto, aby diváci

měli

ze hry nebo závodu lepší

zážitky?
JŠ: Já si myslím, že diváci mají požitek i z poctivého sportovního výkonu. Když
vidí u sportovce maximální nasazení, tak bych
desetině sekundě,

metru, gólu,

či

řekl,

že jim tolik nezáleží na

nějaké

dalších možných veličinách.

KT: Kdyby do Vašeho klubu byla nabídnuta dopingová látka nebo metoda,
s tím, že ji dopingová kontrola není schopna detekovat dostupnými metodami, šel
byste do toho?
JŠ: Nikdy! Mám rád sport a snažím se svojí práci dělat v duchu fair play. Za
mého působení zde v klubu se nic takového určitě nestane.

KT: Domníváte se, že doping poškozuje
je vývoj stále

důmyslněji

pověst

sportu v očích

diváků

nebo

skrývaného dopování "normální", protože sportovní

výkony na vrcholové úrovni jsou již za hranicí lidských možností?
JŠ: Doping jednoznačně snižuje kredit sportu! Stačí se podívat na ruzné aféry
v cyklistice

či

silových sportech. Lidé o tyto sporty ztrácejí zájem, protože je nebaví

podporovat a fandit

závodníkům,

a poté se

dočíst,

že vyhrál za pomoci zakázaných

látek.
Hranice lidských pomocí se posouvají i novými povolenými přípravky, ruznými
novými tréninkovými poznatky a dalšími věcmi.

KT: Pokud by

měla

hrozba postihu za doping

hráče

a ostatní sportovce od

dopingu odradit, jaké sankce by podle Vašeho názoru tento účel splnily?
JŠ: Jednoznačně doživotní zákaz sportovní činnosti. Dále bych možná uvažoval
o nahlížení na doping jako na trestný
Tour de France

přistoupili.

Jde

prostě

čin.

Myslím, že Francii k tomu již po aférách na

o to, aby postih převýšil možné

dopingem.
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Vám za poskytnutí Vašich názorů na doping a za sdělení Vašich

zkušeností. Do letošní sezóny přeji Spartě co nejvíce úspěchů!
Zde náš rozhovor s Jurajem Šimurkou končí.

6.2.1. Zhodnocení rozhovoru
Sportovní

ředitel

se

rozhodně

zastává základních hodnot sportu jako

prostředí,

ve kterém se nepodvádí. Z našeho rozhovoru vyplývá, že se na jeho chápání sportu
podepsala i vlastní dlouholetá sportovní kariéra,

nicméně

je obdivuhodné, že pro

něj

jakožto pro sportovmno manažera zůstává fair play na prvním místě a netouží z fotbalu
pouze "ždímat" peníze.

Zaujala mě informace o situaci s dopingovou kontrolou ve druhé fotbalové lize.
během

Pokud se dopingová kontrola neobjevila
mě

pozastavující. Je sice pravda, že fotbal

celé herní sezóny ani jednou, je podle

nepatří

ke

sportům,

ve kterém by dopovaly

zástupy hráčů, ale víme to tedy jistě? Rozhodně toto tvrzení není dostatečně podložené.

Je dobré, že

hráče

klubu informuje o látkách, které jsou zakázané a že tuto

"výchovu" nezanedbává ani v době, kdy klub hraje ve třetí národní lize.

6.3. Vyhodnocení dotazníků
Vyhodnocením vrácených dotazníků byly zjištěny následující výsledky.

6.3.1.

Věk respondentů

Do výzkumu bylo

zařazeno

150

dotazníků.

Z toho 83

mužů

a 67 žen. Nejvíce

zastoupená je věková skupina od 19 do 30 let, která čítala 106 odpovídajících, z toho 37
můžu

a 34 žen. Další

respondentů,

23

mužů

část.

skupina v rozmezí od 31 do 50 obsahovala 35

z toho 19 mužů a 16 žen.

a 9 žen, celkem tedy 32

V této

zároveň

věková

Třetí nepočetnější věková

dotazníků.

skupině dotazníků počítáme

jedinou skupinou, kde

počet

skupina do 18let měla

Respondenti starší 51 let

tvořili

nejmenší

4 muže a 8 žen. Poslední uvedená skupina je

žen

převyšuje počet mužů.
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tím, že fitness centrum navštěvují starší ženy, které sem chodí hlavně plavat

nebo za účelem jiné méně náročné pohybové aktivity.

věk respondentů.

Graf 1 vyhodnocuje
tomu, že služeb sportovního

zařízení

Celkový

využívá více

poměr mužů

mužů.

a žen odpovídá

Mladí lidé do 30 let

tvoří

68,7% dotazovaných.

Grnf 1:
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6.3.2. Vzdělání respondentů

Pokud jde o strukturu

vzdělání

respondentů,

minimálně středoškolského vzdělání ukončeného

62% dotazovaných. Základní
respondentů

(27 osob),

vzdělání mělo

vyučeno

bylo 4,6%

s maturitou jsme zaznamenali 15,3%

téměř

dvě

třetiny

dosáhly

maturitní zkouškou. Jedná se celkem o
v době

průzkumu ukončeno

respondentů

respondentů

(23 osob),

(7 osob),

18,1%

vyučených

středoškolské vzdělání

s maturitou mělo ukončeno 36,8% respondentů (55 osob), vyššího odborného vzděláno
dosáhla 4% odpovídajících (6 osob), vysokoškolským
respondentů

disponovalo 21,4 %

(32 osob).

Grafické
Poměrně

vzděláním

znázornění

dosaženého

vzdělání respondentů

vysoké procento osob s ukončeným základním

je uvedeno v Grafu 2.

vzděláním

je

pravděpodobně

v důsledku toho, že mladí lidé do 18 let mají stále studentský status a jsou

posluchači

středních škol. Naší domněnku ilustruje i grafika Českého statistického úřadu, která je
částí Přílohy č. 3, a obsahuje graf s názvem Ženy a muži podle věku v roce 2005

(struktura podle vzdělání).
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6.3.3. Postoje diváků k dopingu ve sportu
Pro

zjištění názorů diváků

v jeho hlavní

části.

Záměrem

k dopingu ve sportu sloužily v dotazníku otázky

bylo vysledovat postoj

respondentů

ke sportu,

informovanost o dopingových látkách a jejich dopadech na zdravotní stav

sportovců.

V neposlední řadě nás zajímaly názory respondentů na problematiku dopingu ve sportu,
úroveň

kontroly a boj proti zneužívání zakázaných látek a metod.

dotazníku obsahovala okruh otázek k analýze, zda by

měl

Závěrečná část

být doping tolerován a lze-li

vrcholový sport provozovat bez jeho použití.

Na

začátek

dotazníku jsme

zařadili

jednodušší otázky, ve kterých respondenti

odpovídali, zda a jak často sportují. Dále nás zajímalo, zda, jak často a jakým způsobem
respondenti sledují sportovní

dění.

Druhou

část

dotazníku

tvořily

otázky týkající se

dopingu.
Sportovní profil respondentů

. ,_ Otázka č. 1: Sportujete ve svém volném čase?

Mezi 150 dotázanými bylo 95% (142 osob)
odpověděli kladně.

"sportovce".

Zbylých 5% (8 osob)

Důvody,

které jim sportování

respondentů, kteří

respondentů

znemožňují,
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na tuto otázku

samo sebe

neřadí

mezi

jsou: zdravotní stav a vysoký
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věk.

Dva respondenti uvedli, že je sport nebaví a dávají přednost jiným volnočasovým

aktivitám.

Graf 3
kteří

znázorňuje

procentuální poměry sportujících

respondentů

a

respondentů,

sport neprovozují.

:>portuji

ne:>portt~jl

Zdroj: vlastní

Graf 4

znázorňuje

frekvenci sportovních aktivit

respondentů.

Nejvíce lidí

sportuje alespoň dvakrát až třikrát týdně. Z toho lze dedukovat, že mají ke sportu kladný
vztah.

Graf -1: Sportov1ú p1-ofd - frekvence
-h t~·dn~ a nce

9

alcspoú 2x az 3x tydne
alespoú lx tydn.ě
píileZitostně
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20
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Zdroj: vlastní

V další fázi výzkumu jsme
zdrojů

zjišťovali,

jak respondenti sledují sport a ze kterých

získávají informace o sportovním dění.
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Divácký prolil respondentů

Otázka č. 2: Sledujete sport? Jak sledujete sport?

Otázkou, zda respondent sleduje sport
odpovídajících se zajímá o sportovní
odpověděli kladně,

dění

zajímalo nás, z jakých

nebo snad dokonce

navštěvují

či

nikoli, jsme

zjišťovali,

kolik

a sportovní události. Pokud na tuto otázku
sdělovacích prostředků

získávají informace

přímo

na sportovištích a

sportovní zápasy a akce

stadionech.

Sport sleduje 111
odpovědí

respondentů,

nesleduje. Graf 5

znázorňuje

tj. 74%. Zbylých 26% sport podle svých
procentuální

poměry respondentů

podle toho,

zda sledují sportovní dění.

Graf 5: Div1ícký p1·ofd

. sledn.ji d nesleduji
.
Zdroj: vlastní

Graf 6 je grafickým zpracováním
prostředcích

je sport

denně přináší

nejčastěji

odpovědí

sledován. Nejvíce

v jakých médiích a

diváků

sdělovacích

sleduje sport v televizi, která

aktuální sportovní zpravodajství zejména o událostech v populárních

sportech, výsledky a další informace jsou tak rychle a pohodlně dostupné.

Druhým

nejoblíbenějším

zdrojem jsou noviny a

objevuje internet. Elektronické masmédium se rychle
každodenně

rozšířilo

Na

třetím místě

se

a mladá generace ho

využívá k práci, vyhledávání informací a zábavě.

Více než 45%
stadionech,

časopisy.

hřištích

respondentů

uvedlo, že sledují sport

přímo

v dějištích - na

a sportovištích. Nevíme však, zda jde o pravidelné
-59-
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utkání

či

o

diváků

k dopingu ve sportu
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návštěvníky, kteří

si vybírají pouze

akce, které se konají u nás nebo v
sportovní události

světového

oblíbené, i když fmančně

zahraničí.

určité

____

s nástupem

přímých

·····-

zápasy nebo zajímavé sportovní

Cestování do

zahraničí

spojené s návštěvou

významu je díky dostupnosti a rychlosti dopravy velmi

náročné.

Pouze 30% dotázaných uvedlo, že rozhlas je pro
Domnívám se, že tento

·-·-

způsob

sledování sportu již

ně

zdrojem informací o sportu.

přestává

televizních nebo internetových

být pro dnešní generaci,

přenosů

s on-line

komentáři

a

atraktivními fotografiemi, obHbený. Odhaduji, že rozhlasové sportovní vysílání bude
své

posluchače

programů

dále spíše ztrácet. Již dnes není nabídka sportovních

rozhlasových stanic s největším pokrytím příliš velká.

Ani jeden z respondentů neuvedl, že by sport sledoval jiným způsobem.

(~nlf
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Následujícími otázkami jsme

zjišťovali,

jaké sporty si diváci vybavují ve

spojitosti s dopingem, které dopingové látky znají a jaká jsou rizika dopingu. V závěru
dotazm1ru nás zajímalo, jaké jsou názory

diváků

na

úroveň

prokázaný doping a divácká tolerance k dopingu ve sportu.
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Otázka č. 3: Ve kterém sportu registrujete nejvíce problémů s dopingem?

Důvodem zařazení
diváků

této otázky bylo vysledování, které sporty jsou v očích

nejvíce spojovány s dopingem a zneužíváním

Respondenti

měli

podpůrných

látek a metod.

možnost zaškrtnutí jedné a více možností.

respondentů

V grafu 7 je uvedeno kolik ze 150

zaškrtlo jednotlivé položky.

Sportem, ve kterém diváci registrují nejvíce problémů s dopingem je kulturistika, kterou
uvedlo 128

respondentů,

v cyklistice.

Pravděpodobně

96

respondentů

díky každoročnímu

cyklistickému závodu Tour de France,
letech odhalilo již
pod

pařížským

několik.

při

S nadsázkou lze

Vítězným

dále registruje problémy s dopingem
tradičnímu

a médii velmi sledovanému

kterém bylo dopingových afér v minulých
říci,

že spíše než kdo oblékne žlutý trikot

obloukem, diváky zajímá, zda bude Tour

zpestřena

dopingovým skandálem.

Podstatně méně respondentů

a atletice. Ve

variantě

registruje problémy s dopingem v silových sportech

e) jiné sporty jsme se při vyhodnocování setkali s odpověďmi, že

doping je problémem v gymnastice, lyžování a plavání.

Pouze dva respondenti žádné problémy s dopingem ve sportu neregistrují.

G-raf 7: Doping Ye spo1iu
pr~)bl~my n-:regttmj1
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Podle dopingových kontrol, které byly provedeny

během

let 1993 - 2007

v České republice, bylo zajištěno 164 pozitivních testů právě mezi kulturisty (49,4%
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pozitivních na doping), což je mezi sporty, ve kterých jsou

dopingové kontroly, nejvyšší
V atletice bylo na doping

počet.

pozitivně

V silovém trojboji bylo
testováno 16

přistiženo

sportovců, stejně

33

prováděny

sportovců.

jako v cyklistice.

Celkem bylo 332 pozitivních vzorků z celkového počtu 15 195 odběrů.
,.. tabulka 8: Statistika ADV ČR 1993- 2007
Sport
Atletika
Aerobic
Baseball
Basketbal
Biliard
Boby
Box
Cyklistika
Dostihy
Florbal
Fotbal
Házená
Hokej
~udo

Kanoe
Kulturistika
Lyžování

počet

16
1
1
7
1
2
5
16
1
1
6
7
7
3
3
164
7

Sport
Moderní pětiboj
Motocyklový sport
Naturkultiristika
Plavání
Rugby
Silový trojboj
Skiboby
Sportovní gymnastika
Stolní tenis
Taekwondo
Tenis
Triatlon
Veslování
Volejbal
Vzpírání
Zápas

CELKEM

..

počet

1
2
1
3
4
33
1
1
1
1
1
5
1
6
15
6

332

ZdroJ: http://www .anttdopmg.cz/stattsttka1993_2007 .htm

Tato statistika Českého antidopingového výboru nám ukazuje, proč jsou
kulturistika a silové sporty diváky považovány za sporty, které mají problém
s dopingem. Zajímavé je, že ani jeden respondent neregistruje problémy s dopingem
v jakémkoli z kolektivních sportů. Statistika AVD ČR z let 1993-2007 ukazuje, že i u
populárních kolektivních sportů jako je např. fotbal, lední hokej, basketbal nebo házená,
se s dopingem setkáváme.

Otázka č. 4: Jaké dopingové látky nebo metody jsou podle Vás nejpoužívanější?

Vzhledem k diverzitě informací, které jsou v různých

sdělovacích prostředcích

publikovány a prezentovány, jsme se pokusili zjistit, jak jsou diváci o dopingových
látkách a metodách informováni. Každý respondent mohl zaškrtnout jednu nebo více
-62-
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možností podle toho, které dopingové látky nebo metody jsou dle jeho názoru
nejpoužívanější.

Nejvíce lidí uvedlo anabolické steroidy (137 osob), které jsou

nejrozšířenější

dopingovou látkou. A to nejen ve vrcholovém sportu, anabolické steroidy jsou totiž
rekreačními

velmi žádané mezi
dopomáhají
podle 106

při

formování své postavy. Druhým

respondentů

uvedeny ve 21

návštěvníky

sportovci,

hormony a

případech -

příbuzné

posiloven,

kteří

nejpoužívanějším prostředkem

jsou

výběru

byly

látky. Další látky uvedené ve

stimulancia a v 10 případech- kanabinoidy.

Mezi možnostmi e) jinými dopingovými látkami a metodami byly
metody zvýšení

přenosu

krevní a v neposlední

si jimi

zmiňovány

kyslíku v těle sportovce (polemizované kyslíkové stany),

řadě

také genový doping, o kterém se mluví teprve krátce.

Genový doping byl na Seznam zakázaných látek a metod zařazený v roce 2003.

Sedm

respondentů

uvedlo, že neví, které dopingové látky nebo metody jsou

nejvíce používané.

Přehledné znázornění výsledků

najdete v Grafu 8.
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Světová

antidopingová agentura W ADA z roku 2007 uvádí

dopingových látek a metod dle

četnosti

jejich znežívání, resp. dle
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pořadí

četnosti

skupin

z celkového
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počtu

pozitivních dopingových

laboratořích

testů

provedených v akreditovaných dopingových

W ADA:

2 322 potiz.

testů

47,9%

S6. Stimulancia

793 potiz.

testů

16,4%

SS. Kanabinoidy

576 potiz.

testů

11,9%

S3. Beta 2-agonisté

399 potiz.

testů

8,2%

S5. Diuretika a jiné maskovací látky 359 potiz.

testů

7,4%

S9. Glukokortikosteroidy

288 potiz.

testů

5,9%

S2. Hormony a příbuzné látky

41 potiz.

testů

0,8%

P2. Beta-blokátory

27 potiz.

testů

0,6%

S7. Narkotika

21 potiz.

testů

0,4%

S4. Látky s antiestrogenní aktivitou

18 potiz.

testů

0,4%

Ml. Zvyšování přenostu kyslt1ru

3 potiz. testy

0,1%

M2. Chemická a fyzikální manipulace

3 potiz. testy

0,1%

S 1. Anabolické steroidy

4 850 potiz. testů

CELKEM
jednoznačně

Z výše uvedeného
neužívanějším

~>'

Otázka

č.

dopingovým

vyplývá,

prostředkem.

Tuto

že

anabolické

skutečnost

steroidy jsou

vnímají

i

diváci.

5: Jaká zdravotní rizika jsou spojena s používáním dopingových látek

nebo nedovolených metod?

Závažným problémem dopingu je jeho dopad na sportovcovo zdraví. To
povrzují všechny publikace zabývající se touto tématikou.

Některé

látky mohou mít na

fyzicky a psychicky tolik zatfžený organismus tak silný dopad, že
smrt. Touto otázkou jsme

zjišťovali

znalosti

diváků

ostatně

způsobí

dokonce

o zdravotnfch rizicích dopingu.

Odpovídající mohli vybrat jednu nebo více odpovědí.

Nejčastější odpověď respondetů

látek a metod byla, že doping

na otázku o dopadech zneužívání zakázaných

způsobuje

osob. Podle

respondentů

má vliv na

změny reprodukčního

doping dále

poškození

způsobuje

vnitřních orgánů.

psychické poruchy (uvedlo 74 osob) a

systému (uvedlo 47 osob). Tyto
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To uvedlo 92

odpovědi

mají dle
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mého názoru spojitost s tím, že doping je v podstatě drogou, proto diváci uvádí
nejčastěji

rizika, která si spojují i s působením jiných drog na lidské tělo.

Devět respondentů

vypadávání

vlasů,

vyplnilo u položky f) jiná rizika, že doping

snížení kvality pleti a

může

způsobuje

vyvolat závislost. Podle dvou

diváků

doping způsobuje celkové zhoršení zdravotního stavu.

Nikdo z dotazovaných si nemyslí, že užívání dopingu je nerizikové. 18 osob
uvedlo, že nezná nebo neví o zdravotních problémech spojených se zakázanými
prostředky.

Graf 9 je procentuálním vyjádřením odpovědí na otázku č. 5.

Graf 9: Rizi&1 spojenai s poUŽÍYcÍilÍin dopingu
o

dopmgne-1ú rlZlkoY)·
Jlllá rizika

riZJ.k<1 spoj~nfl s npliknc1

psycJúck-! změny
ZJ.ll~ny reprodukc1úllo systemu

poskozoeni vmtnúchorgimť1

o

-40

20

60

100

80

Zdroj: vlastní

Nejrozšířenější

dopingové látky - anabolické steroidy

K negativním metabolickým

dějům

organismu náleží zejména

pohlavních charakteristik a poruchy
systému a

změny

krve,

změny

způsobují řadu změn.

reprodukčního

funkce jater,

změny

změny

sekundárních

systému, poruchy

oběhového

chování a poruchy psychických

funkcí, poškození pohybového systému, nádorová onemocnění, a některé další důsledky
působení androgenů.

Tyto

nepříznivé změny

mohou být v některých případech vratné a

po vysazení aplikace steroidů zmizí (PYŠNÝ, 2006).
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• Otázka č. 6: Odsuzujete doping?

Další otázkou jsme se dostali přímo k

postojům diváků vůči

dopingu ve sportu.

Naprostá většina dotazovaných (89 %, tj. 134 osob) doping ve sportu odsuzuje, protože
ho považuje za porušení sportovních a etických pravidel a porušení fair play.

Sedm

respondentů

(5%) doping neodsuzuje, protože se domnívá, že je

čistě

na

svobodném rozhodnutí sportovce, zda ho použije a podstoupí riziko, že bude odhalen a
ponese za své jednání
podvádět,

odpovědnost.

Pokud

chtějí

závodníci a závodnice

při soutěžích

je to jejich rozhodnutí, jehož důsledky budou muset nést.

Devět respondentů

(6%) nemá

jednoznačný

dnes vrcholový sport na takové úrovni a pro
podpůrných prostředků

závodit a organismus

je podle nich show a proto by se na
hodnot, jako je

tělo

přátelství,

něj mělo

názor na tuto otázku. Myslí, že je

tolik namáhavý, že již není možné bez

dostatečně

regenerovat. Vrcholový sport

i tak pohlížet, protože již není nositelem

sportování pro radost a

soutěžení

v prostředí, kde jsou

podmínky pro všechny účastníky stejné.

Graf 10 zobrazuje poměry odpovědí na otázku, zda diváci tolerují doping.

GrAf 10: Postoj k dopingu ''e sportu

Od:)11Zll ji

_, no:;odsuzu j1

b]ncnm
Zdroj: vlastní

> Otázka č. 7: Najaké úrovni je podle Vás boj s dopingem ve sportu?

Otázka boje proti dopingu ve sportu je stále na programu jednání sportovních
odborníků, lékařů

a funkcionářů. Boj proti dopingu se dotýká celého sportovního hnutí,
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všech jeho výkonnostních i
nesoutěžního

době

věkových

charakteru. Je ovšem

skupin a také dalších

zřejmé,

že

tělovýchovných

pověřené laboratoře

aktivit

nejsou v současné

schopny odhalit všechny látky a prostředky, které jsou vyvíjeny za účelem zvýšení

sportovního výkonu.

respondentů

Boj s dopingem je podle 36
respondentů

na velmi dobré úrovni. O 47

více (83 osob) si myslí, že boj s dopingem je spíše na úrovni dostačující. 27

respondentů odpovědělo,

že

úroveň

boje s dopingem je velmi špatná. Pouze 4

respondenti na tuto otázku neznali odpověď.

Po zpracování odpovědí jsme výsledky zanesli do Grafu ll.

G1-af 11: ÍTro\'eĎ boje s dopingetn

lSOio

Jo/o

frn.;vim
Zdroj: vlastní

Otázka č. 8: Jsou podle Vašeho názoru postihy za doping ve sportu spravedlivé?

Postihy za prokázanou přítomnost dopingových látek v těle sportovce nebo
prokázané použití dopingových metod jsou v České republice stanoveny Směrnicí pro
kontrolu a postih dopingu vydanou ADV ČR. Tresty jsou při prvním provinění od dvou
měsíců

zákazu sportovní

činnosti při

prvním

provinění

do 8 let

při provinění

opakovaném. Pro sportovní funkcionáře jsou tresty ještě daleko přísnější.
Ve Francii, Španělsku a Itálii jsou tresty stanoveny občanským zákonem mimo
sportovní

prostředí.

Tvrdé postihy jsou v případě

organizátory sportovních akcí,

lékaře,

průkazného provinění

biochemiky a distributory.
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Postihy za doping ve sportu považuje 46%

- - - -- - - - respondentů

spravedlivé, 32% (48 osob) za nespravedlivé a jsou pro jejich
respondentů
podezřelých

(33 osob) neví, respektive považuje za

důležité,

(69 osob) za
zpřísnění,

aby u

22%

sportovců

z dopování bylo prokazováno, zda doping užili vědomě nebo o něm naopak

vůbec nevěděli.

Tento aspekt by se podle

některých respondentů měl

více zohlednit, i

když připouštějí, že taková možnost by byla velmi dobře zneužitelná.

(-iraf 12: Postihy za doping

Ye

ne

ano

sportu

'nevím
Zdroj: vlastní

Otázka č. 9: Je možné dělat vrcholový sport čistě, tzv. bez dopingu?

Při
přijdeme

zamyšlením se nad

současnou

úrovní vrcholového sportu

dříve

nebo

později

na otázku, zda lze vrcholový sport dělat bez dopomoci jakýchkoli podpůrných

prostředků.

Vrcholovému sportu musí závodník přizpůsobit celý život a je jeho jedinou

náplní práce. Na svých výsledcích je ekonomicky závislý.

Diváci jsou z 65% (98 osob)
dopingu. Ovšem za

předpokladu,

přesvědčeni

o tom, že vrcholový sport lze dělat bez

že podmínky budou pro všechny sportovce stejné a

nikdo nebude mít domnělou výhodu získanou zakázanými prostředky.
sport je za hranicí lidských možností a
zlepšování

výkonů,

si myslí 26%

jedině

respondentů

osob) neví.
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doping

může

že

vrcholový

napomáhat k dalšímu

(39 osob). Zbylých 9%

respondentů

(13
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Grafem 13.

he:~;

(;•·uf 13: Vt·chnlf)\'j spm1:

dopingu

9%

ncvim

ll~

<UlO

Zdroj: vlastní

V České republice je jedním z kritérií Českým olympijského výboru pro
nominaci na Olympijských hrách sportovcovo písemné potvrzení odmítavého
uvědomělého

postoje k dopingu ve sportu. Je požadováno, aby se sportovec do boje

proti dopingu sám
řízeného

aktivně

WADA. Tento

průběžné

"Programu sportovních

průkazů"

obsahuje záznamy z dopingových zkoušek,

upřesňuje

zapojil

průkaz

prostřednictvím

místo pobytu a tréninkový plán sportovce. Opis Závazku sportovce ve

věci

dopingu ve sportuje uveden v Přfloze č. 5.

Otázka č. 10: Má být doping tolerován?

Otázkou, zda by
etického a
pořadatelé

lékařského

měl

jsou

být doping tolerován, se zabývají odborníci. Z hlediska
jednoznačně

sportovních akcí by tuto možnost uvítali, pokud by tak zajistili

atraktivnější

zavedení

některých

divákům

podívanou.

Pro tolerantní přístup k dopingu se
řešením

proti toleranci dopingu ve sportu. Možná

soutěží,

vyjádřili tři

respondenti. Dle jejich názoru je

ve kterých doping tolerován bude. Pro

zatraktivnění

sportovních disciplín (silové sporty, vzpíráni), ve kterých jsou závodníci

beztak v neustálém

podezření,

by byl tento

přístup

žádoucí. Dalších 26

respondentů

vyslovilo ve smyslu, že by doping spíše tolerovali. Sledování sportu je pro
v momentech, kdy sportovci dosahují ohromujících
-69-

výkonů.

ně

se

zábavné

Podle jejich názoru je na

-----~-- - -·-- - - ·-· --

sportovcích, zda se rozhodnou pro používání
respondentů

prostředí,

(93 osob) doping

rozhodně

Postoje diváků k dopingu ve sportu
----------------- .. --· -·

podpůrných prostředků. Dvě třetiny

netolerují, protože poškozuje sport jako

které má vychovávat k přátelskému

soutěžení

za rovných podmínek a fair

play.

Odpovědi jsou znázorněny

Graf 14:

~l1i

rozhodne ano

Otázka č. ll:

Proč

Respondenti,

Grafem 14.

bj1 doping,. toleroYán?

sp1se m1o

si myslíte, že sportovci dopují?

kteří odpověděli

na poslední otázku, se

nejčastěji

shodli v tom, že

sportovci zneužívají doping ve chvíli, kdy cítí, že jejich výkonnost by bez
látek klesla. Po dopingu tedy sáhnou sportovci,

kteří

se

kvůli penězům

a

podpůrných

slávě chtějí

udržet ve vrcholovém sportu.

Sportovci dopují proto, aby byli lepší a

výkonnější

než

soupeři.

Mnohdy dopují

proto, že ztráta výkonnosti by znamenala ztrátu lukrativních smluv se sponzory nebo
kluby a s tím související ztráty

finanční

a ztrátu

společenského

sportovci užívají látky na utlumení bolestí způsobených

zraněním,

postavení.

Někteří

aby mohli závodit a

trénovat.

Dalším

důvodem

je, že sportovci dopují pod nátlakem,

např.

ideologickým

politickým. Za minulého režimu byli sportovci k dopingu nuceni. Ti, kteří byli
v letech 1985- 1989 do programu státem

řízeného

jejich sportovního výkonu pod dohledem lékařů.
-70-

či

zařazeni

dopingu, užívali látky pro zlepšení
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- ----- ---·-- - - ---------- - ---·-vědomě.
může

--

nedopovali

Látky nebo substance, které figurují na seznamech zakázaných

prostředků,

těžko

sportovec

přistupovat

--~- -

sportovcům, kteří

Otázkou ovšem

zůstává,

--- - ----------------- ----- -·--- -----jak

rozeznat ve výživových

ke

doplňcích,

které jsou pro jeho

nadměrně

zatížený organismus nezbytné.

Faktem

zůstává,

roztoků, některé

že zakázané látky jsou užívány zpravidla ve

jsou určeny k aplikaci injekcí.

požití ústy, tak jako je to u
výraznou

chuť,

většiny léků.

Nejčastějším způsobem

Vzhledem k tomu, že

formě

tablet

či

jejich podání je

většina

látek nemá

barvu nebo zápach, je technicky velice snadné jejich podání způsobem,

který sportovec nemůže nijak ovlivnit, tedy bez jeho vědomé účasti (HNÍZDIL, 2000).

Lékařskými

a právními analýzami se

dospělo nejméně

k deseti

způsobům,

kterými lze dospět k pozitivnímu dopingovému testu. Tyto způsoby HNÍZDIL (2006)
ve své publikaci Doping aneb Zákulisí vrcholového sportu popisuje následovně:

1.

Vědomý

vědomé

doping

a zcela záměrně podvodné jednání sportovce, se zřejmým cílem získat výhodu

2. Omyl
požití zakázané látky vlastním pochybením sportovce nebo pochybením druhé osoby

3. Náhoda
zakázaná látka se dostane do

těla

sportovce zcela náhodným

způsobem, například

požitím zvýšeného množství některých druhů nápojů nebo potravin

4. Dopování sportovce "dobrý úmysl"
,_. . sportovci je podána zakázaná látka
vědomí a způsobem,

např. lékařem,

trenérem

či

manažerem, bez jeho

kterému nemůže zabránit, s cílem zlepšit jeho sportovní výkon

5. Dopování sportovce "zlý úmysl"
sportovci je podána zakázaná látka bez jeho

vědomí

a

způsobem,

kterému

nemůže

zabránit, s cílem poškodit dopingovým skandálem jeho sportovní kariéru, jeho tým, atd.

6. Nátlak
r-· sportovec je nucen
účasti

přijímat

zakázané látky pod hrozbou ztráty angažmá, zákazu

na atraktivních sportovních soutěžích, zákazu výjezdu do zahraničí apod.

7. Nedbalost
sportovec neprovádí kontrolu

8.

léků

nebo doplňků výživy, které konzumuje

Nevědomost
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sportovec

vůbec
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neví, že mezi léky nebo

doplňky

výživy, které konzumuje, by mohly

být i zakázané látky

9. Vrozeně zvýšená hladina zakázané látky
hladina pohlavních

hormonů může

některých jedinců vrozeně

být u

zvýšená a

z hlediska dopingu hodnocená jako pozitivní nález

10. Odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole
pokud sportovec odmítne odevzdat vzorek moči nebo se ke kontrole

vůbec

nedostaví,

posuzují pravidla toto jednání jako doping

ll. Technické pochybení či selhání lidského faktoru při
moči, způsobené vědomě či

odběru či

zpracování vzorku

z nedbalosti

Vidíme, že pozitivní nález v odebraném vzorku, ještě nemusí znamenat úmyslné
podvádění.

Doping je tak diváky nicméně nejčastěji chápán.

6.4. Diskuze
Se zesílením diskuze o výskytu a zneužívání dopingových látek mezi
vrcholovými sportovci, roste i

celosvětová společenská potřeba

se touto otázkou

zabývat. I proto jsem se ve své práci zabývala tímto tématem. Následující část se věnuje
ověření

hypotéz, které jsem na začátku práce použila jako východiska.

Hl: Doping, užívání zakázaných látek a nepovolených metod ke zvýšení

vlastního výkonu je v přímém rozporu s etickým kodexem sportu a popírá právo
všech soutěžících a závodníků na účast ve sportovním prostřední bez dopingu.
Doping je diváky, sportovci i
negativně.

Do sportu

nepatří

funkcionáři,

kterých jsme se dotazovali, vnímám

podvody a klamání. Všichni sportovci mají právo na účast

v soutěžích bez dopingu. Podmínky by v soutěžení
důležité

být pro všechny stejné. Je

zachovat hodnoty sportu pro budoucí generace.

H2: Dopování je vnímáno diváky
zároveň

měly

negativně

jako porušení pravidel a

zdraví škodlivé.

Doping pomáhá ke zlepšení fyzického výkonu. Bohužel výsledky jeho
dlouhodobého zneužívání se

následně

podepisují na zdraví sportovce. Principem
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sportování a
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tělesné

----------

výchovy na všech

-------- - - organizačních

úrovních je

Pokud vrcholový sportovec dopuje, postupuje tak nejen proti

upevňování

pravidlům,

zdraví.

ale popírá

základní principy sportování, namísto toho, aby byl pro společnost příkladem.

Doping je diváky chápán jako porušení pravidel a demonstrace

nečestného

jednání, které poškozuje sport napříč všemi odvětvími.
H3 + H4: Budoucí sport a další zlepšování nejlepších

světových výkonů

je

za hranicí fyzických lidských možností. Proto bude doping více tolerován.

Doping ze sportu již nelze vymítit i
veden. Sportovci,
nezřeknou,

kteří

přes důsledný

boj, který je proti

němu

prospěch ěistého soutěžení

se dopingových látek ve

ponesou veškerou odpovědnost za své jednání.

součástí

Doping je dnes
antidopingová

vrcholového sportu. Zlepšení boje proti dopingu a

opatření, zefektivnění

mimosoutěžních odběrů

dopingových kontrol systémem náhodných a

však pokulhává za vývojem

Seznam zakázaných látek a metod je aktualizován a

podpůrných

rozšiřován.

látek a

prostředků.

Procentuální

počet

pozitivních dopingových odběru v loňském roce z celosvětového hlediska mírně vzrostl.

To
"čisté".

nasvědčuje

tomu, že další zlepšování nejlepších

výkonů

Diváci i sami sportovci se však k dopingu ve sportu

možná nebude

vyjadřují negativně,

netolerují ho.

Další kroky v oblasti postihu používání nedovolených látek a metod je dle mého
názoru na straně legislativy států, které ještě nezavedli možnost právního postihu lékařů,
distributorů či organizátorů

sportovních akcí za

šíření

dopingu. Sportovci mnohdy

nesou důsledky i v případech, že jejich dopování bylo nevědomé a neúmyslné.

-73-

Postoje diváků k dopingu ve sportu

VII. ZÁVĚR
Doping je závažným problémem nejen ze sportovního, ale i
hlediska. Je nutné o tomto problému mluvit. Užívání

prostředků

celospolečenského

pro zlepšení fyzické

nebo psychické kondice je moderní generací považováno za normální jev. Pomineme-li
zdravotní rizika, která doping přináší, je třeba se zamyslet nad omezováním práva všech
sportovců

na účast v soutěžích bez dopingu, kde jsou podmínky pro všechny stejné.

Boj proti dopingu je veden
některých sportovců

klání již od počátku
obstojná

opatření

tvrdě

o získání výhody

dějin

a

nesmlouvavě.

Vzhledem k tomu, že snažení

nečestným způsobem,

součástí

je

sportovních

sportu, bude velmi těžké pro antidopingové organizace zajistit

a realizovat antidopingové programy, které by od úmyslného

podvodného jednání sportovce, trenéry a manažery demotivovaly.

Cílem práce bylo popsat a vyhodnotit postoje a názory

diváků

sportu, zejména ve vrcholovém. Po zpravování práce jsem došla k
potvrdit hypotézu, že doping je diváky vnímán jako
sportovních disciplín, ale i proti

sportovm'ho hnutí a fair play. Informovanost
úrovni. Postoje

diváků

diváků

závěru,

přestupek

dlouhodobě celosvětově

na doping ve
že lze nejen

proti

pravidlům

prosazovaným ideologiím

v oblasti dopingu je na dobré

k dopingu ve sportu jsou negativní. Je chápán jako porušení

pravidel, za které je pozitivně testovaný sportovec

spravedlivě

potrestán.

Úsilí Světové antidopingové agentury a národních antidopingových výborů,
mezinárodních a národních sportovních organizací a vládních
dopingu je diváky hodnoceno

pozitivně.

Důslednou

informacemi o dopingových látkách, zejména mladých

aparátů

bojovat proti

výchovou a objektivními
sportovců,

lze do budoucna

dosáhnout ještě výraznějších výsledků.

Věřím,

že i tato práce

přispěje

k

většímu porozumění

problematiky a bude

sloužit jako zdroj informací pro všechny, kteří se o toto téma zajímají.
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SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2008
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Platný od 1. ledna 2008
Užití všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)
ZAKÁZANÉLÁTKY
Sl. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):
a. Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5a-androst-1-en-3 Jl, 17f3-diol ) ; 1-androstendion (5a-androst-1-en3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion
(androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol (17a-ethynyl-17f3-hydroxyandrost-4-eno[2,3d]isoxazol);
dehydrochlormethyltestosteron
(4-chloro-17f3-hydroxy-17 amethylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17a-methyl-5a-androst-2en-17f3-ol);
drostanolon;
ethylestrenol
(19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol);
fluoxymesteron;
formebolon;
furazabol
(17f3-hydroxy-17a-methyl-5aandrostano[2,3-c] -furazan);
gestrinon;
4-hydroxytestosteron
(4, 17 fldihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; mestanolon; mesterolon;
metandienon
(17f3-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3-on);
metenolon;
(2a,
17adimethyl-5a-androstan-3-on-17f3-ol);
methandriol;
metasteron
methyldienolon (17f3-hydroxy-17a-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-I-testosteron
(17f3-hydroxy-17 a-methyl-5a-androst-1-en-3-on);
methylnortestosteron
( 17f3hydroxy-17a-methylestr-4-en-3-on); methyltrienolon (17f3-hydroxy-17a-methylestra4,9, 11-trien-3-on); methyl testosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion
(estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norethandrolon; norklostebol; oxabolon;
oxandrolon;
oxymesteron;
oxymetolon;
prostanozol
([3,2-c]pyrazol-5aetioallocholan-17f3-tetrahydropyranol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; Itestosteron ( 17 f3-hydroxy-5 a-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18a-homopregna-4,9,11-trien-17f3-ol-3-on); trenbolon a další látky s podobnou chemickou
strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
b. Endogenní** AAS:
Androstendiol (androst-5-en-3f3, 17 f3-diol), androstendion (androst-4-en-3,17 -di on),
dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), testosteron

a následující metabolity a isomery:
5a-androstan-3a,17a-diol, 5a-androstan-3a,17f3-diol, 5a-androstan-3f3,17a-diol, 5aandrostan-3f3,17f3-diol, androst-4-en-3a,17a-diol, androst-4-en-3a,l7f3-diol,
androst-5-en-3f3,17a-diol, androst-5-en-3a,17 a-diol, androst-5-en-3a,17f3-diol,
androst-5-en-3f3,17a-diol, 4-androstendiol (androst-4-en-3 f3, 17f3-diol), 5androstendion (androst-5-en-3, 17-dion), epi-dihydrotestosteron, 3a-hydroxySaandrostan-17-on, 3f3-hydroxy-5aandrostan-17-on, 19-norandrosteron, 19noretiocholanolon
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V případech, kdy může tělo produkovat androgenní anabolický steroid přirozeně, bude
se mít za to, že Vzorek obsahuje tuto Zakázanou látku a bude hlášen Pozitivní
laboratorní nález, když se koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo
ukazovatelů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve Vzorku Sportovce
významně odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že
neodpovídá normální endogenní produkci. Nebude se mít za to, že Vzorek obsahuje
Zakázanou látku v takovém případě, pokud Sportovec prokáže, že je koncentrace
Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr ve
Vzorku Sportovce způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem.
Bude se mít za to, že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku a laboratoř nahlásí
Pozitivní laboratorní nález ve všech případech a při jakékoliv koncentraci, pokud lze
podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) prokázat, že je Zakázaná látka
exogenního původu. V takovém případě není nutné provádět další šetření.
Když se hodnoty výsledku analýzy významně neodchylují od rozmezí hodnot, které se
normálně vyskytují u lidí a žádná spolehlivá analytická metoda (např. IRMS)
neprokázala exogenní původ Zakázané látky, ale existují známky použití Zakázané
látky, jako např. porovnání s endogenními referenčními steroidními profi.ly, nebo když
laboratoř nahlásila poměr TIE vyšší než čtyři (4) ku jedné (1) a žádná spolehlivá
analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ látky, provede příslušná
Antidopingová organizac:e další šetření porovnáním výsledků předešlých testů nebo
provedením následných testů.
Je-li vyžadováno takové další šetření, pak výsledek bude laboratoří hlášen jako
neobvyklý a ne jako pozitivní. Pokud laboratoř nahlásí, za použití spolehlivé analytické
metody (např. IRMS) exogenní původ Zakázané látky, není nutné provádět další šetření,
a bude se mít za to, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku. Pokud nebyla použita
spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozici minimálně 3 předchozí
testy, bude zjištěn longitudinální profi.l Sportovce tím, že bude příslušnou
Antidopingovou organizací v následujících 3 měsících třikrát testován bez předchozího
oznámení. Výsledek, který zapříčinil tuto longitudinální studii, bude hlášen jako
neobvyklý. Pokud longitudinální profi.l Sportovce, zjištěný následnými testy, není
fyziologicky normální, bude se pak považovat za Pozitivní laboratorní nález.
V extrémně vzácných individuálních případech může být v moči trvale nalézán
boldenon endogenního původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud
laboratoř takový nález nahlásila a použití spolehlivé analytické metody (např. IRMS)
neprokázalo exogenní původ Zakázané látky, může být provedeno další šetření
provedením následného testu (následných testů) .
Pokud laboratoř nahlásila Pozitivní laboratorní nález 19-norandrosteronu, bude se to
považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogenního původu Zakázané látky. V
takovém případě není nutné provádět další šetření.
V případě, že Sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude se mít za to,
že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku.
2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon,
zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.
Pro účely skupiny této sekce: *"exogenní" se vztahuje k látce, kterou tělo není
normálně schopno produkovat přirozeně. **"endogenní" se vztahuje k látce, kterou
může tělo produkovat přirozeně.
S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY
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Následující látky a jejich uvolňující faktory jsou zakázány:
1. Erytropoetin (EPO);
2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory
mechanické růstové faktory (MGF);
3. Gonadotropiny (např. LH, hCG), zakázané jen u mužů;
4. Insuliny;
5. Kortikotropiny.

(např.

IGF-1),

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
Pokud Sportovec nemůže prokázat. že koncentrace byla způsobena fyziologickým či
patologickým stavem. bude se mít za to. že Vzorek obsahuje Zakázanou látku (jak je
uvedeno výše) v případech. kdy koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů či
indikátorů a/nebo příslušné poměry ve Vzorku Sportovce natolik překročí hodnoty
obyčejně zjištěné u lidí tak. že neodpovídají normální endogenní produkci.
Pokud laboratoř nahlásila. po užití spolehlivé analytické metody. že Zakázaná látka je
exogennfho původu, bude se mít za to. že Vzorek obsahuje Zakázanou látku a bude
oznámen Pozitivní laboratorní nález.
S3. BETA2- AGONISTÉ
Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerůjsou zakázáni.
Výjimkou jsou formoterol. salbutamol, salmeterol a terbutalin. pro které je při inhalaci
nutné udělení zkrácené terapeutické výjimky.
I když byla udělena jakákoli forma terapeutické výjimky. bude nález salbutamolu
(volný plus glukuronid) vyššf než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za
Pozitivní laboratorní nález pokud Sportovec neprokáže, že abnormálnf výsledek byl
způsoben terapeutickým užfváním salbutamolu v inhalaci.
S4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ
Následujfcf skupiny jsou zakázané:
1. Inhibitory aromatáz, zahrnujfcf: Aminoglutethimid, anastrozol, exemestan,
formestan, letrozol, testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.
2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující: Raloxifen,
tamoxifen, toremifen. ale ne s omezením pouze na ně.
3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující: Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne
s omezením pouze na ně.
4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu. ale ne s
omezením pouze na ně.
SS. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY
Maskovacf látky jsou zakázané. Zahrnují:
Diuretika*, epitestosteron, probenecid, inhibitory alfa-reduktázy (např. f"masterid,
dutasterid), plasmaexpandery (např. albumin, dextran, hydroxyethylškrob) a další
látky s podobnými biologickými účinky.
Diuretika zahrnují:
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid,
kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např.
bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a další látky s
podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě
drosperinonu. který není zakázaný).
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* Terapeutická výjimka není platná, pokud moč Sportovce obsahuje diuretika ve spojení
s prahovou nebo podprahovou hladinou jiné Zo,kázané látky (látek).
ZAKÁZANÉ METODY
Ml. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU
Zakázané je následující:
1. Krevní doping, včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo
červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.
2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované
hemoglobinové produkty (např.krevní náhražky založené na hemoglobinu,
mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale
ne s omezením pouze na ně.
M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE
nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků
odebraných při Dopingových kontrolách je zakázané. To zahrnuje cévkování a
záměnu a/nebo úpravu moči, ale ne s omezením pouze na ně.
2. Nitrožilní infúze je zakázána. Pokud je v akutní lékařské situaci tato metoda
považována za nezbytnou, bude požadována retroaktivní Terapeutická výjimka.
1.

Podvádění,

M3. GENOVÝ DOPING
Neterapeutické použití buněk, genů, genových elementů, nebo modifikace exprese
genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
kategorií Sl až SS a Ml až M3 uvedených výše
jsou při soutěži zakázané i následující skupiny:
ZAKÁZANÉ LÁTKY

Kromě

S6. STIMULANCIA
Všechna stimulancia (včetně obou jejich případných optických (D- a L-) isomerů) jsou
zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místního užití a stimulancií
zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2008.
Stimulancia zahrnují:
Adraf"mil, adrenalin**, amfepramon, amfetaminU, amifenazol, amfetamin,
benzfetamin, benzylpiperazin, bromantan, cyklazodon, dimethylamfetamin,
efedrin****, etamivan, etilefrin, ethylamfetamin, famprofazon, fenbutrazát,
fendimetrazin, fenetylin, fentluramin, fenkamfamin, fenkamin, fenmetrazin,
fenprometamin, fenproporex, fentermin, 4-fenylpiracetam (karfedon), furfenorex,
heptaminol, isomethepten, katin***, klobenzorex, kokain, kropropamid,
krotetamid,
Ievmetamfetamin,
mefenorex,
mefentermin,
meklofenoxát,
metamfetamin
(D-),
metylefedrin****,
methylendioxyamfetamin,
methylendioxymetamfetamin, methylfenidát, mezokarb, modafinil, niketamid,
norfenefrin,
norfentluramin,
oktopamin,
ortetamin,
oxilofrin,
parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, p-methylamfetamin, prolintan,
propylhexedrin, selegilin, sibutramin, strychnin, tuaminoheptan a další látky s
podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
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* Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2008 (bupropion, fenylefrin,
fenylpropanolamin, kofein, pipradrol, pseudoefedrin, synefrin) nejsou považovány za
Zakázané látky.
**Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nosní,
oční aplikace) není zakázaný.
*** Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.
****Efedrin a methylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů
v 1 ml moči.
Stimulancium neuvedené výslovně mezi příklady v tomto oddíle bude považováno za
specifickou látku pouze pokud Sportovec prokáže, že jeho všeobecná dostupnost v
běžných léčebných přípravcích umožňuje neúmyslné porušení antidopingových
pravidel, nebo je u něj menší pravděpodobnost, že bude úspěšně zneužito jako
dopingová látka.
S7. NARKOTIKA
Následující narkotika jsou zakázaná:
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty,
hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.
SS. KANABINOIDY
Kanabinoidy (např. hašiš, marihuana) jsou zakázané.
S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY
Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou
aplikací jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou výjimku.
Jiné způsoby injekční aplikace (nitrokloubní, do okolí kloubu, do okolí šlachy,
epidurální, do kůže) a inhalační aplikace vyžadují zkrácenou terapeutickou výjimku s
výjimkou níže uvedených.
Lokální přípravky podávané na potíže kožní (včetně iontoforézy/fonoforézy), ušní,
nosní, oční, potíže okolí řitního otvoru, sliznice úst a dásní nejsou zakázané a
nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky.
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH
Pl. ALKOHOL
Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při soutěži v následujících sportech. Detekce se
bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro
porušení dopingového pravidla (hematologická hodnota) je pro každou federaci
uvedena v závorkách.

• Automobilový sport (FIA) (0.10 g/1)
• Karate (WKF) (0.10 g/1)
• Letecké sporty a parašutismus(FAI) (0.20 g/1)
• Lukostřelba (FITA, IPC) (0.10 g/1)
• Moderní pětiboj (UIPM) (0.10 g/1)
jen pro disciplíny se střelbou
• Motocyklový sport (FIM) (0.10 g/1)
• Vodní motorismus (UIM) (0.30 g/1)
• Kuželky IPC (0.10 g/1)
P2. BETA-BLOKÁTORY
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Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze
následujících sportech.

Při

soutěži

v

• Automobilový sport (FIA)
• Billiard (WCBS)
• Boby (FIBT)
• Bridž (FMB)
• Curling (WCF)
• Gymnastika (FIG)
• Jachting (ISAF)- "match race" - jen kormidelník
• Kuželky (FIQ)
• Letecké sporty a parašutismus (FAl)
• Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
• Lyžování (FIS)- skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a
snowboard U-rampa a "big air"
• Moderní pětiboj (UIPM) -jen discipliny se střelbou
• Motocyklový sport (FIM)
• Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC "bowls")
• Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
• Vodní motorismus (UIM)
• Zápas (FILA)
Beta-blokátory zahrnují následující látky:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol,
karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol,
oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně.

SPECIFICKÉ LÁTKY*
"Specifické látky"* jsou vyjmenovány níže:
• Všichni Beta-2 agonisté v inhalaci, kromě salbutamolu (volného plus glukuronidu) při
množství větším než 1000 ng/ml moči a klenbuterolu (zařazen ve skupině S 1.2
Ostatní anabolické látky)
• Inhibitory alfa-reduktázy, probenecid;
• Katin, kropropamid, krotetamid, efedrin, etamivan, famprofazon fenprometamin"
haptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, p-metylamfetamin,
noďenefrin,
oktopamin,
ortetamin,
oxilofrin,
metylefedrin,
niketamid,
propylhexedrin, selegilin, sibutramin, tuaminoheptan a všechna ostatní stimulancia
neuvedená výslovně v oddHe S6, pro která Sportovec prokáže, že splňují podmínky
popsané v oddHe S6;
• Kanabinoidy;
• Všechny Glukokortikosteroidy;
• Alkohol;
• Všechny Beta-blokátory.

* "V Seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlášť umožňují
neúmyslné porušení antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v
běžných léčebných přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou
úspěšně zneužity jako dopingová činidla". Porušení antidopingového pravidla zahrnující
takovéto látky může znamenat snížený postih za předpokladu, že " ... Sportovec může
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jasně

prokázat, že Použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního
výkonu ... "
Informační kartička pro
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Graf 15: Věková skladba obyvatelstva České republiky v roce 2010
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Zdroj: ČSÚ [online]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/
vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_20 10>

Graf 16: Ženy a muži podle věku v roce 2005 (struktura podle vzdělám')
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Zdroj: ČSÚ [online]. Dostupné z: <http://www .czso.cz/csu/cizinci.nsflkapitolalgender_vzdelani>
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Dotazník k diplomové práci na téma
Postoje diváků k dopingu ve sportu

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity k vypracování diplomové práce.
Odpovědi budou použity jako zdroj k vypracování analýzy postojů diváků k dopingu ve
sportu.
1. Sportujete ve svém volném čase?
ano

ne

1.1. Pokud ano, jak často?

1.2. Pokud ne, z jakého důvodu?

a) přt1ežitostně

b) alespoň lx týdně
c)

alespoň

2x až 3x týdně

d) 4x týdně a

častěji

2. Sledujete sport?
ano

2.1. Jak sledujete sport? (více možností)
a) TV

ne

b) rozhlas
c) noviny a časopisy
d) internet
e) na stadionu, sportovišti
.. ,
f) Jine .................... ..

3. Ve kterém sportu registrujete problémy s dopingem? (více možností)
a) atletika
b) cyklistika
c) kulturistika
d) silové sporty
e) jiné sporty ................................ .
f) žádné problémy s dopingem neregistruji

4. Jaké dopingové látky nebo metody jsou podle Vás nejpoužívanější? (více možností)
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a) anabolické steroidy

(např.

nandrolon, testosteron a další)

b) stimulancia (např. amfetaminy, kokain, strychnin a další)
c) kanabinoidy - marihuana
d) hormony a příbuzné látky (např. EPO,

růstový

hormon, izulín a další)

e) jiné látky nebo metody .... . ............................................. . .. .
f) nevím

5. Jaká zdravotní rizika jsou podle Vás pro sportovce spojena s používáním látek
nebo nedovolených metod? (více možností)
a) poškození vnitřních orgánů (např. srdce, jater, ledvin)
c) psychické změny (projevy násilného chování, vznik závislosti)
d) nádorová onemocnění
e) rizika spojená s aplikací (abses,

přenos infekčních onemocnění)

.. á nZ1
. 'ka ........................ ...... ..... ...... .. ..... . ... . .
f) Jln

g) doping nepřináší žádná rizika
h) nevím

6. Odsuzujete doping ve sportu? Proč?
a) ano
b) ne

c) nevím

7. Najaké úrovni je podle Vašeho názoru boj proti dopingu ve sportu?
a) velmi dobré
b)

dostatečné

c) velmi špatné
d) nevím
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8. Jsou postihy za prokázané zneužití dopingu spravedlivé?
a) ano
b) ne
c) nevím

8.1. Pokud ne, uved'te prosím důvod?

9. Je možné dělat vrcholový sport čistě, tzn. bez dopingu?
a)ano
b) ne

c) nevím

10. Má být doping tolerován?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne

d) rozhodně ne
e) nevím

ll. Stručně prosím uveďte důvodly proč si myslíte, že sportovci dopují?

Váš věk (v celých letech): .... .

Pohlaví: mužské

ženské

Nejvyšší ukončené vzdělání:
a) základní

b)

vyučen

c)

vyučen

d)

středoškolské

s maturitou

e) vyšší odborné

s maturitou

f) vysokoškolské
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Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu
Já, níže podepsaný/á, uznávám a tímto potvrzuji, že bezpodmínečně a plně podporuji
sportu bez dopingu", tedy antidopingový program odpovídající ideálům fair play.

"Prostředí

Potvrzuji, že budu dodržovat pravidla, ustanovení a zásady, obsažené v Antidopingovém
kodexu olympijského hnutí a že se budu řídit všemi antidopingovými pravidly platnými v
(název příslušné mezinárodní sportovní federace a národního sportovního svazu) a Směrnicí pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru CR.
Zavazuji se, že:
•

•

•

budu se kdykoliv dobrovolně a ochotně podřizovat jakémukoliv oficiálnímu
programu dopingové kontroly řízenému shora uvedenou Mezinárodní federací
a/nebo Světovou antidopingovou agenturou (WADA), ať už přímo nebo
prostřednictvím jimi pověřených orgánů. Stejně tak se podřídím programu
dopingové kontroly řízenému Antidopingovým výborem ČR;
budu okamžitě a kdykoliv oznamovat a dodávat závazně určenou formou a
aktualizované informace o místě svého pobytu včetně informace o telefonním
a/nebo elektronickém spojení tak, abych umožnil pověřeným zástupcům výše
uvedených organizací navázat se mnou okamžitý (kromě zcela závažných důvodů)
kontakt pro uskutečnění dopingové kontroly;
v případě sporů vznikajících v souvislosti s organizací antidopingových programů a
výsledků dopingových kontrol se podřídím rozhodnutím příslušných orgánů
národního sportovního svazu, dále rozhodnutím shora uvedené Mezinárodní
sportovní federace, Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, případně
Rozhodčího soudu pro sport při Mezinárodním olympijském výboru v Lausanne.

Toto stanovisko činím ve svobodné a vážné
období své sportovní činnosti.

vůli

a považuji je pro sebe za závazné na celé

Datum

podpis sportovce

Zdroj: ČOV [online] 20047. Dostupné z: <http://www.olympic.cz/?sec=95>
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