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Problém dopingu ve 
sportu je stále aktuální. Na 
jedné straně se objevují 
rafinovanější metody 
dopování, na druhé 
straně zase propracova-
nější postupy odhalování 
dopingových hříšníků. dopingových hříšníků. dopingov
Dopingová problematika 
je stále více medializová-
na, ovšem ne vždy tak aby na, ovšem ne vždy tak aby na, ovšem ne vždy tak
byl čtenář seriózně infor-
mován. Antidopingový 
výbor proto považuje za 
nutné sdělovat veřejnosti 
nejen holá fakta o tom, 
co se na poli boje proti 
dopingu děje, ale také 
odkrývat pozadí událostí 
s odborným komentářem. 
Proto předkládáme čtená-
řům novou verzi bulletinu 
se staronovou měsíční 
frekvencí zpravodajství.

Za ADV ČR, 

Dr. Jaroslav Nekola
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V červenci proběhl poprvé 
v historii České republiky
program Světové antido-
pingové agentury (WADA) 
na podporu antidopin-
gové prevence Outreach 
mission. Uspořádala ho 
IAAF za spolupráce s 
ADV ČR v Ostravě při 
příležitosti MS do 17 let 
v atletice a zúčastnili se 
ho mj. olympijská vítězka 
Mary-José Perécová nebo 
světový rekordman Wilson 

Kipketer (viz foto dole).
Outreach program zábav-
nou formou kvízu vyučuje 
problematiku dopingu, 
následky užívání dopingu 
i práva a povinnosti spor-
tovců.
Antidopingový výbor ČR 
za pomoci WADA nyní 
pracuje na možnostech 
spolupráce a využití tohoto 
programu v ČR při domá-
cích akcích.

le aktuální. Na le aktuální. Na 

světový rekordman Wilson 
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Antidopingová úmluva UNESCOAntidopingová úmluva UNESCO
Mezinárodní úmluva proti dopingu UNESCO byla po ratifikaci zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv Mezinárodní úmluva proti dopingu UNESCO byla po ratifikaci zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv 
sdělením ministerstva zahraničních věcí č. 58 a č. 59, částka 32 z 19. července 2007. Každoročně po úpravě sdělením ministerstva zahraničních věcí č. 58 a č. 59, částka 32 z 19. července 2007. Každoročně po úpravě 
Seznamu zakázaných látek a metod WADA bude tento dokument zveřejňován ve Sbírce mezinárodních smluv Seznamu zakázaných látek a metod WADA bude tento dokument zveřejňován ve Sbírce mezinárodních smluv 
sdělením ministerstva zahraničních věcí jako doplněk Mezinárodní úmluvy.sdělením ministerstva zahraničních věcí jako doplněk Mezinárodní úmluvy.

Novela zNovela zákona č. 115/ 2001 Sb. o podpoře sportu
Novelu zákona č. 115/ 2001 Sb. o podpoře sportu, včetně antidopingového programu ČR, schválila porada Novelu zákona č. 115/ 2001 Sb. o podpoře sportu, včetně antidopingového programu ČR, schválila porada 
vedení MŠMT dne 17.7.2007 a vyslovila souhlas s jeho předložením do vnějšího připomínkového řízení, kam vedení MŠMT dne 17.7.2007 a vyslovila souhlas s jeho předložením do vnějšího připomínkového řízení, kam 
byl materiál rezeslán dne 20.8.2007 s termínem ukončení připomínek 17.9.2007. Materiál byl rovněž rozeslán byl materiál rezeslán dne 20.8.2007 s termínem ukončení připomínek 17.9.2007. Materiál byl rovněž rozeslán 
pro informaci Všesportovnímu kolegiu.pro informaci Všesportovnímu kolegiu.

Zákon o omezení dostupnostikon o omezení dostupnosti dopingu

Návrh zákona o omezení dostupnosti látek a metod s dopingovým účinkem a o změně některých zákonů Návrh zákona o omezení dostupnosti látek a metod s dopingovým účinkem a o změně některých zákonů 
(zákon o omezení  dopingu) schválila porada vedení MŠMT dne 28.8.2007 a vyslovila souhlas s jeho předlože-(zákon o omezení  dopingu) schválila porada vedení MŠMT dne 28.8.2007 a vyslovila souhlas s jeho předlože-
ním do vnějšího připomínkového řízení. ním do vnějšího připomínkového řízení. Mimo oficiální připomínková místa státní správy bude návrh zákona 
rovněž k dospozici členům Všesportovního kolegia.rovněž k dospozici členům Všesportovního kolegia.Připomínáme, že návrh zákona o omezení dopingu úzce 
souvisí s novelou § 260 a 261 „Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem“, která souvisí s novelou § 260 a 261 „Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem“, která se týká skutko-
vé podstaty trestnévé podstaty trestného činu, zatímco předmětný návrh zákona se vztahuje na oblast správních deliktů.

Mezinárodní atletická 
federace (IAAF) vytáhla 
ostře do boje proti 
dopingu. Jen letos do 
srpnového MS v Ósace 
utratila za dopingové 
kontroly a vzdělávací 
programy 2,8 mil. dola-
rů, v průběhu MS pak 
nechala udělat celou 
jednu třetinu testů, 
které si pro rok 2007 
naplánovala - zhruba 
tisíc. 
“Víme, že velká většina 
atletů závodí čistě. A 
právě i pro ně musíme 
udělat maximum a na-
lézt ty, kteří si pomáhají 
nedovolenými prostřed-
ky, abychom nabídli 
sportovcům i divákům 
férový souboj,“ prohlásil 

prezident IAAF Lamine 
Diack.
IAAF rovněž hodlá na 
listopadové konferenci 
v Madridu navrhnout 
tvrdší tresty za pozitivní 
testy, například aby 
se v případě prvního 
prohřešku zvýšila ma-
ximální doba zastavení 
činnosti ze současných 
dvou na čtyři roky.  
Diack také oznámil, 
že vzorky se budou od 
nynějška schovávat 
pro případ pozdějšího 
použití.
A co že atletické šéfy 
tak vystrašilo? Skandály 
cyklistů z posledních let 
a s nimi spojený odliv 
financí i fanoušků. Tak 
hluboce by propadnout 

nechtěli... Bohužel však 
seznam dopingových 
hříšíků stále roste i v 
atletice, a co hůř, jedná 
se o hvězdy nejzářivější. 
Sprinter číslo jedna z 
MS 2005 Justin Gatlin 
neprošel v dubnu 2006 
testem na testosteron, 
světová halová rekord-
manka na 800 metrů 
Jolanda Čeplaková byla 
pozitivní na EPO, kvůli 
dopingu v Ósace chyběli 
i vicemistr světa 2005 
na 1500 metrů Adil 
Kaouch nebo světová 
rekordmanka v hodu 
kladivem Taťána Ly-
senková. A to dobrou 
pověst zrovna nedělá...

  IAAF ostře proti dopingu



  Ze zahraničí     Ze zahraničí     

• V souvislosti se 
španělským léka-
řem Fuentesem se 
objevila zpráva o 
nové zakázané látce 
hormonu hMG. Jde o 
hormon menopauza 
gonadotropin ze sku-
piny S2 způsobující u 
mužů vyšší produkci 
testosteronu. Použít se 
dá zejména za účelem 
urychlení regenerace.

• Tři ruští veslaři byli 
kvůli použití nedovo-
lených látek posláni 
domů z MS, které na 
konci srpna hostil 
německý Mnichov.

• Němečtí poslanci 
schválili zákon, který 
trestá držení a distri-
buci nedovolených 
dopingových látek. 
Sportovci a lékaři tak 
mohou za nakládání 
se zakázanými látkami 
dopingu strávit ve 
vězení až deset let.

• Narozdíl od spo-
lečnosti T-Mobile, 
která se rozhodla u 
vrcholné cyklistiky 
setrvat, ohlásila další 
významná firma od-
chod z tohoto  sportu. 
Německý výrobce 
minerálních vod 
Gerolsteiner tak na 
konci roku 2008 zmizí 
ze světové cyklistické 
scény a nebude již 
podporovat stejno-
jmennou profesionál-
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Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž           Celkový počet
atletika              11   9  20    
automobilový sport           4   0    4    
basketbal                   0   3    3    
biatlon     0   5    5
boby                   0   3    3    
cyklistika            26   0  26    
fotbal     0 12  12
házená     0   4    4
hokej     0   8    8
jezdectví                 5   0    5    
kanoe-rychlost       8   0    8    
kulturistika            0   5    5    
lyžování                0 15  15    
moderní pětiboj     4   0    4    
plavání               14   1  15    
rychlobruslení          0   2    2 
sportovní gymnastika   6   4  10 
tenis              6   0    6    
triatlon              10   2  12    
veslování                10   0  10    
volejbal             4 12  16    
vzpírání                   0   8    8   
CELKEM KONTROL     108 93  201 

Usilovně ho pracovníci ADV ČR připravovali v silovně ho pracovníci ADV ČR připravovali v první polovině roku 2007. Nyní si vám ho zde dovolujeme 
představit. Odkazuje na boj proti dopingu, zahrnuje dvě jazykové verze názvu a zároveň barevně koresponduje s 
logem logem WADA. 

  Představujeme nové logo
Antidopinový výbor ČR začal v létě vystupovat pod novým logem. 



•Vědecké okénkoVědecké okénkoV

     Odhalování 
genového dopingu
   
Testování na zvířatech 
odhalilo zajíma-
vou vlastnost genů, 
která pravděpodobně 
funguje na stejném 
principu i u lidí. Jedná 
se o schopnost si cizí 
látku zapamatovat a 
důkaz - jakýsi otisk, v 
sobě i uchovat.
Dosud nic závratné-
ho, pozoruhodná je 
však část těla, kde lze 
tento gen vystopovat. 
Ta je totiž odlišná od 
místa vpichu cizího 
genu. 
Pokud se tato studie 
ukáže jako pravdivá, 
bude odhalování 
genového dopingu 
podstatně jednodušší 
a založeno na podo-
bém principu jako 
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       Antidopingová vyšetřovací komise (AVK)
AVK v období prázdnin projednávala tyto případy:

Pavel Bartoníček, kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, 
při Mistrovství Čech, dne 21.4.2007 - metabolit drostanolonu.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Petr Března, kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
Mistrovství Čech, dne 21.4.2007 - clenbuterol, metabolity stanozololu, oxandrolon a 
metabolit, furosemid.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Slavoj Bednář,ř,ř  kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
Mistrovství ČR, dne 28.4.2007 - metabolit drostanolonu.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Jedná se již o druhé porušení antidopingových pravidel. Poprvé potrestán zastave-
ním závodní činnosti na dva roky 19.4.2003 - 19.4.2005. Nyní by podle článku 10.2. 
Směrnice měl následoval trest doživotního zákazu činnosti.

Roman Špaček, kulturistika - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, 
při Mistrovství ČR, dne 28.4.2007 - metabolit drostanolonu.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.
Jedná se dokonce již o třetí porušení antidopingových pravidel. Poprvé potres-
tán zastavením závodní činnosti na dva roky 20.11.1999 - 20.11.2001. Podruhé 
potrestán zastavením závodní činnosti na čtyři roky 19.4.2003 - 19.4.2005 (tehdejší 
pravdila trestala sportovce doživotně až při třetím porušení AD pravidel). Nyní by 
podle článku 10.2. Směrnice měl následoval trest doživotního zákazu činnosti.

Michal Krček, silový trojboj - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrni-
ce, při Mistrovství Moravy, dne 4.3.2006 - poměr testosteronu ku epitestosteronu 
T/E=8,2. Tři následné kontroly prokázaly, že se nejedná ani o patologický ani o 
fyziologický stav sportovce.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Pavel Englický,Pavel Englický,Pavel Englický  basketbal - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
zápase Mattoni NBL, dne 11.4.2007 - karboxy THC > 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Martin Stržínek, házená - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
zápase Extraligy, dne 25.3.2007 - karboxy THC > 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Zdeněk Valachovič, zápas - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
MČR, dne 25.3.2007 - karboxy THC > 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA.

Marek Deutsch, florbal - porušení antidopingového pravidla 2.1 Směrnice, při 
zápase Extraligy, dne 7.4.2007 - karboxy THC > 15 ng/ml moči.
Rozhodnutí AVK: PORUŠIL ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA - ADV dospěla k 
závěru, že všichni čtyři posledně jmenovaní při slyšení prokázali, jakým způsobem 
se zakázaná látka dostala do jejich těl, že použití zakázané látky nebylo vedeno 
úmyslem zvýšení sportovního výkonu a tady při rozhodování o trestu lze použít 
ustanovení čl. 10.3. Směrnice.

Chcete pravidelně 
dostávat bulletin?

Napište si nám o něj na  
info@antidoping.cz.

Oprava

V minulém čísle Bul-
letinu byla zveřejněna 
nesprávná informace. 
V případu Ondřeje 
Horyny, části „Roz-
hodnutí AVK“ bylo 
mylně uvedeno, že  
se na rozhodování o 
trestu musí použít čl. 
10.3 Směrnice. Správ-
ně mělo být uveden
čl. 10.2 Směrinice.
Tímto se za uvedenou 
chybu omlouváme! 


