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ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ OBLAST 
 Informační materiály pro ZOH 2006 v Turíně 

 ADV ČR vydal překlad Antidopingových pravidel pro XX.zimní olympijské hry v Turíně; 
 ve spolupráci s Centrem zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace byly vydány 

stručné pokyny pro sportovce k Antidopingovým pravidlům; 
 pro vedení výpravy byl vydán překlad italského antidopingového zákona (Zákon č.376 

ze dne 14.prosince 2000). 
 Vybavení Oddělení dopingové kontroly 

 Začátkem ledna bylo dokončeno výběrové řízení pro nákup přístrojů (kapalinový a plynový 
chromatograf) nutných k analýze vzorků z dopingových kontrol a důležitých k  udržení 
akreditace laboratoře WADA. 

 Oponentury se sportovními svazy 
 V lednu proběhly oponentury finančních dotazníků pro přidělení státních dotací svazům 

(za ADV ČR se zúčastnil Dr. Chlumský). V rámci oponentur byly projednány problémy 
s dopingem v některých svazech a případné snižování státní dotace po porušení 
antidopingových pravidel reprezentanty. 

 Přijetí Antidopingové úmluvy UNESCO 
 Byl zpracován materiál pro jednání vlády o přijetí a ratifikaci Úmluvy  v Parlamentu České 

republiky. 
 

VĚDA, VÝZKUM 
 Projekt výzkumu Zneužívání dopingových prostředků s dopingovým účinkem 

mládeží v organizovaném a neorganizovaném sportu 
 Byly shromážděny dílčí zprávy z výzkumných aktivit v roce 2005 pro závěrečnou 

zprávu. 
 

KONTROLNÍ ČINNOST 
 Statistika za rok 2005 

 V roce 2005 řešil (a stále řeší) ADV ČR při uskutečněných 1274 dopingových 
kontrolách alarmujících 47 porušení antidopingových pravidel, což jsou 3,7 procenta! 

 V následujícím grafu je vidět nárůst počtu dopingových kontrol i počtu porušení 
antidopingových pravidel v posledních 3 letech. 
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 Statistika dopingových kontrol po jednotlivých sportech let 2003 – 2005  je k dispozici 
na www.antidoping.cz. 

 
 
 
 

http://www.antidoping.cz/
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 Spolupráce se Světovou antidopingovou agenturou (WADA) 

 Z pověření WADA povedli v roce 2004 a 2005 dopingoví komisaři ADV ČR celkem 235 
dopingových kontrol v ČR, Slovensku, Rakousku, Maďarsku, Polsku a Německu. 
Testováni byli sportovci Česka, Slovenska, Ruska, Polska, Maďarska, Švýcarska, 
Francie, Německa, Řecka, Iránu, Ukrajiny, Izraele a Jižní Koreje . 

 
 

 Ze zasedání Antidopingové vyšetřovací komise (AVK) ADV ČR 
 Martin Zlámalík (cyklistika), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. 

Dopingová kontrola dne 19.11.2005 při závodě Budvar Cupu v Plzni  odhalila v jeho 
vzorku moči zakázaný efedrin v množství 43 µg/ml moče; 

 Jaroslav Thér (vzpírání), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. Dopingová 
kontrola dne 5.11.2005 při MČR ve vzpírání v Havířově prokázala v jeho vzorku moči 
použití zakázané látky typu 5-androsten; 

 Lukáš Borecký (baseball), porušil antidopingová pravidla - čl. 2.1 Směrnice. 
Dopingové kontrola dne 8.10.2005 při zápase extraligy v Praze odhalila v jeho moči 
zakázaný metabolit THC z marihuany v množství vyšším než 15ng/ml moče; 

 Tomáš Bureš (kulturistika), člen Svazu kulturistiky a fitness ČR, porušil 
antidopingová pravidla – čl. 2.4 Směrnice. Sportovec porušil pravidla Směrnice tím,              
že nebyl třikrát zastižen pro testování na jím oznámeném místě pobytu. 

 
 Monitorování sportovců 

 Systém monitorování sportovců má za sebou první rok. Na základě dohody mezi ADV 
ČR a sportovními svazy vznikly na začátku roku 2005 národní registry pro testování  
sportovců, kteří mají povinnost oznamovat ADV ČR informace o místech pobytu. 
Vzhledem k tomu, že zavádění nových pravidel není snadná záležitost, budeme se mu 
v průběhu roku 2006 více věnovat po informační stránce. 

 

 

 

za ADV ČR : PhDr.Jaroslav Nekola, ředitel  
 
 


