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Rozhodčí komise Českého 
olympijského výboru vy-
hověla 17. ledna 2008 od-
volání Antidopingového 
výboru České republiky 
(ADV ČR) proti rozhod-
nutí Disciplinární komise 
(DK) Svazu lyžařů ČR ze 
dne 28.8.2007, kterým byl 
závodníkovi Ondřeji Ho-
rynovi uložen zákaz čin-
nosti na dobu 6 měsíců. 

Toto rozhodnutí bylo zru-
šeno a za porušení anti-
dopingového pravidla se 
Ondřeji Horynovi udělil 
podle čl. 10.2. Směrnice 
pro kontrolu a postih do-
pingu ve sportu v České 
republice zákaz činnosti 
na dobu 2 let! 

Ondřej Horyna byl podro-
ben dopingové kontrole 
po závodě Českého po-
háru v běhu na lyžích dne 
7.1.2007. Při následné 
analýze vzorku moči se 
zjistila látka prednisolon a 
její metabolity. Na žádost 
závodníka byla provedena 
též analýza vzorku B, jejíž 
výsledek nález potvrdil.

V rámci trestu se všechny 
výsledky dosažené Ondře-
jem Horynou od 7.1.2007 
závodníkovi anulují, a to 
se všemi důsledky, včetně 
odebrání medailí, bodů 
a cen.

Při projednávání případu 
došlo k řadě pochybení ze 
strany Svazu lyžařů, týka-
jících se řízení před DK. 
Diskutabilní byla zejména 
míra nezávislosti komise 
na výkonných orgánech 
svazu a její složení. Všich-
ni členové komise, která 
by měla být nezávislá, byli 
totiž členy jiných orgánů 
svazu, z toho tři přímo 
nejvyššího výkonného or-
gánu svazu, který je navíc 
v některých případech od-
volacím orgánem. 

Podivné bylo také rozhod-
nutí Disciplinární komise 
svazu, která bez pádných 
důkazů uvěřila výpovědi 
Ondřeje Horyny, kte-
rý opakovaně měnil svá 
tvrzení o tom, jak se mu 
zakázaná látka do těla do-
stala. Sportovec mimo jiné 

uvedl, že se zakázaná látka 
dostala do jeho těla pomo-
cí kapek proti rýmě, anti-
biotik, kalciových injekcí 
a jiných léků. Při svých 
výpovědích sportovec po-
píral svá předchozí tvrzení 
a tím tedy i lhal. 

Značně tak zpochybnil 
svou důvěryhodnost, 
avšak to zřejmě komise 
svazu nebrala při svém 
rozhodování v potaz a 
uvěřila tvrzení sportovce, 
že dostal od svého dědečka 
lék na astmatický záchvat 
několik dní před soutěží. 

ADV ČR proto, v souvis-
losti s výše uvedenými 
pochybeními, požádala 
představitele Svazu lyža-
řů ČR o přehodnocení 
postavení a činnosti své 
Disciplinární komise a 
její uvedení do souladu 
se Světovým antidopin-
govým kodexem, aby se 
tak v budoucnu předešlo 
chybným rozhodnutím, 
jejichž důsledky by mohly 
poškodit spravedlivý boj 
proti dopingu ve sportu.
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Návrh zákona 

Návrh zákona o omezení 
dostupnosti dopingových 
látek a metod byl po po-
sledních úpravách pode-
psán ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy a 
31.1.2008 předložen Le-
gislativní radě vlády k pro-
jednání v komisích. Po od-
souhlasení navrhovaného 
znění bude návrh zákona 
předložen k jednání ve vlá-
dě ČR.

Plán hlavních 
úkolů 

ADV ČR zpracoval návrh 
hlavních úkolů pro rok 
2008 ke schválení vede-
ním MŠMT. Plán vychází 
z přijatých  závazků v Me-
zinárodní úmluvě proti 
dopingu ve spotu, která 
byla přijata UNESCO a 
konkretizuje jejich řešení 
v nezbytném rozsahu  za 
podmínek stanovených 
rozpočtovými ukazateli 
MŠMT. Po schválení bude 
plán hlavních úkolů ADV 
ČR uveřejněn na webových 
stránkách ADV ČR. 

Učební texty

Učební texty pro výuku tre-
nérů „Prevence dopingu ve 
sportu“ jsou již k dostání v 
prodejně FTVS za 110,- Kč.

Rozhodčí komise Českého Rozhodčí komise Českého 

Ze zahraničí
→  V Rusku byla založena nezávislá 
antidopingová agentura RADA.

→  Atletka Marion Jonesová byla 
odsouzená k šesti měsícům vězení 
a 400 hodin veřejných prací ročně 
po dobu dvou let, kdy jí poběží 
podmínka.

→  V průběhu olympijských her v 
Pekingu 2008 bude uděláno na 4500 
dopingových testů, neboť organi-
zátoři se chtějí postarat o nejčistější 
Hry v historii. Mimo jiné varovali 
před požívání zvířecích jater mimo 
oficiální jídelny.

Taťána Lysenkovová dostala dvouletý 
trest za dopingest za doping



Statistika dopingových kontrol v ČR (leden 2008)
Sport                       Při soutěži    Mimo soutěž          Celkový počet
atletika              10  10  20    
basketbal          4   0    4    
box              0   4    4    
curling          4   0    4
cyklistika     3   0    3
florbal                 0   1    1
fotbal     0   4    4
kulturistika        0   1    1    
lyžování   24   0  24
motocyklový sport     4   0    4
tenis     4   0    4    
triatlon     0   5    5
veslování              5   0    5    
vzpírání          0   7    7
zápas     0   4    4

CELKEM KONTROL         58 36  94
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  Mohou se 

sportovci léčit? 

V poslední době se mno-
ží názory, že sportovci 
mají problémy s léčením 
„banálních“ nemocí jako 
jsou nachlazení, alergie, 
příznaky astma apod. 

Je pravda, že některé 
běžně dostupné léky ob-
sahují látky, které jsou z 
hlediska dopingu zaká-
zané. Všechny tyto léky 
jsou v seznamu zakáza-
ných léků zveřejněném 
na www.antidoping.cz 
v sekci zakázané pro-
středky.

Sportovec registrovaný 
v soutěžích má určitá 
omezení v užití léků, ale 
zásadně ne taková, která 
by mu bránila úspěšně 
léčit např. nachlazení. 
Vždy je možné užít al-
ternativní lék a navíc 
existuje možnost při 
dlouhodobějších zdra-
votních obtížích žádat 
o tzv. terapeutickou vý-
jimku. 

Mnozí sportovci jsou 
málo informovaní o slo-
žení léků a bohužel jsou 
někdy uváděni v omyl 
samotnými lékaři, kteří 
nejsou dostatečně obe-
známeni  s antidopingo-
vými pravidly. 

V reakci na výrok ne-
jmenovaného sportovce 
- např. lék Coldrex je z 
hlediska dopingu zcela 
nezávadný.  

Potvrzení trestu 
pro tenistu Žitka

Rozhodčí komise České-
ho olympijského výboru 
vydala dne 3.1. 2008 
rozhodnutí o odvolání 
Radima Žitka ze dne 
19.5.2007 ve věci poru-
šení antidopingových 
pravidel. Zamítnutím 
odvolání byl potvrzen 
původní trest zákazu 
činnosti na dobu 2 let 
ode dne 2.10.2006. 

Podkladem pro udělení 
trestu bylo zjištění, že 
v moči sportovce ode-
brané při dopingové 
kontrole dne 13.9.2006 
v rámci zápasu Extraligy 
v Ostravě, byla nalezena 
zakázaná látka metam-
fetamin a jeho metaboli-
ty. Radim Žitko se proti 
fetamin a jeho metaboli-
ty. Radim Žitko se proti 
fetamin a jeho metaboli-

tomuto verdiktu odvolal 
a odmítal jakékoliv po-

rušení antidopingových 
pravidel. 

Během procesu před 
Rozhodčí komisí (RK) 
ČOV došlo k řadě ne-
srovnalostí ve výpově-
dích sportovce. Radim 
Žitko nakonec uvedl, 
že večer před turnajem 
mu do jeho nápoje na-
sypala „nějakou drogu“ 
jeho bývalá přítelkyně, 
která coby předvolaná 
svědkyně při jednání 
před RK toto tvrzení 
potvrdila s tím, že do 
nápoje vhodila trochu 
pervitinu jako pomstu 
za to, že se s ní Radim 
Žitko rozešel. Svědky-
ně prý neuvažovala o 
možných důsledcích na 
výkon sportovce či na 
případnou dopingovou 
kontrolu. Chtěla jen, aby 
bylo sportovci špatně.

Komise nicméně nepo-

važovala tato tvrzení Ra-
dima Žitka a jeho bývalé 
přítelkyně za přesvěd-
čivá. Vzala také v úva-
hu fakt, že se neznámá 
osoba pokusila den po 
výše uvedené dopingo-
vé kontrole telefonicky 
zjišťovat u dopingové-
ho komisaře možnost 
ovlivnění výsledků do-
pingové kontroly. Komi-pingové kontroly. Komi-pingové kontroly
se proto požádala policii 
o prošetření, zda podá-
ním pervitinu nedošlo 
k trestnému činu. 

Dne 28.12.2007 sdělila 
policie písemně Rozhod-
čí komisi, že ke spáchání 
trestného činu nedošlo, 
protože v rámci vyšet-
řování se Radim Žitko 

v rámci vyšet-
řování se Radim Žitko 

v rámci vyšet-

a jeho bývalá přítelkyně 
přiznali, že tvrzení o po-
dání pervitinu si vymys-
leli za účelem zrušení 
rozhodnutí o potrestání 
Radima Žitka.


